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Titel 
Hur påverkar intensiv och evidensbaserad läsundervisning avkodningsförmågan hos 

elever som är i riskzonen för lässvårigheter? 

En interventionsstudie som undersöker effekterna av RTI-modellens lager 3 och lager 4 

hos fyra elever i årskurs 2. 

English title 
How does intensive and evidence-based reading instruction affect the decoding skills of 

students who are at risk for reading difficulties? 

An interventionstudy investigating the effects of the RTI model's layer 3 and layer 4 in 

four Year 2 students. 

 

 

 

 

 

 

Abstrakt 
I svensk skola har en ”vänta-och-se”-strategi påvisats gällande rutiner för identifiering 

av elever som indikerar lässvårigheter. Även utmaningar angående riktade insatser för 

dessa elever har konstaterats. Detta trots införandet av obligatoriska bedömningsstöd 

och läsa-, skriva- och räknagarantin. RTI är en modell för att ge förebyggande, tidiga, 

specifika insatser för att undvika att elever hamnar i svårigheter. Ibland beskrivs RTI-

modellen som motsatsen till “vänta-och-se”-strategin. Tidigare studier har funnit behov 

av mer forskning gällande RTI i svensk kontext. Syftet med föreliggande studie var att 

undersöka hur evidensbaserad undervisning i RTI-modellens lager 3 och lager 4, 

påverkar avkodningsförmågan hos elever som befinner sig i riskzonen för att hamna i 

lässvårigheter. Studien har genomförts med evidensbaserade, individanpassade och 

intensiva läsinterventioner, med single subject design som metod. I studien deltog fyra 

elever i årskurs två. Resultaten har visat att interventioner med traditionell 

specialundervisning (lager 3), liksom läsinterventioner med assisterande teknik (lager 

4), bidragit till förbättrad avkodningsförmåga hos tre av fyra deltagare. 

 

 

Nyckelord 
Assisterande teknik, lager 3, lager 4, läsa-, skriva- och räknagarantin, lässvårigheter, 

läsundervisning, Response to Intervention, RTI, tidiga insatser. 
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1 Inledning 

Läs- och skrivförmåga är en förutsättning för utveckling och självständighet i vårt 

demokratiska samhälle. Barn och ungdomar som kan läsa och skriva, ges möjlighet att 

följa med och delta i sin skolgång. På sikt innebär det även större valmöjligheter när 

yrkesinriktning ska väljas (Castles, Rastle & Nation 2018; SOU 2018:57). Bristande 

läsförmåga kan påverka individen negativt på flera olika sätt. Enligt Swalander (2009) 

finns det ett negativt samband mellan tidiga och fortsatta svårigheter med läsning och 

självbild. Detta kan bland annat visas som olika stressymptom. Även dyslexi påverkar 

elevers självbild och kan leda till minskad motivation, låg självkänsla, minskade 

förväntningar, svaga prestationer, bristande uthållighet och passivitet. 

Det finns elever i svensk skola som inte lär sig läsa under de första skolåren. Fält, Hallin 

och Nordström (2021) lyfter att 11-13% av eleverna i årskurs 3 har mycket begränsad 

läsförmåga. Fullt fungerande rutiner för att identifiera elever som indikerat svårigheter 

med läsinlärningen saknas, liksom riktade insatser för dessa elever. En så kallad ”vänta 

och se-strategi” har påvisats (Myrberg 2007; Regeringskansliet 2017; SOU 2017:35 

2017). Sedan den första juli 2016, har Skolverkets bedömningsstöd i läs- och 

skrivutveckling samt taluppfattning varit obligatoriska att genomföra i årskurs 1 

(Skolverket 2021). Materialet syftar till att identifiera elever som redan har eller riskerar 

att få svårigheter att nå kunskapsmålen i matematik och svenska. Avsikten med ”läsa-, 

skriva- och räknagarantin”, som infördes läsåret 2019/2020, var att säkra att alla elever 

ska få rätt förutsättningar för att lära sig just läsa, skriva och räkna. Trots goda 

intentioner med både bedömningsstöd och läsa-, skriva- och räknagarantin, har 

Skolinspektionen (2020) funnit att det kvarstår viktiga utmaningar gällande 

genomförandet av garantin. Stöd utifrån elevernas resultat i kartläggningsmaterialen 

sätts in för sent och insatserna planeras i varierande grad tillsammans med 

specialpedagogiskt kompetent personal. Med tanke på att det finns elever med 

betydande lässvårigheter redan på lågstadiet, är riktade intensiva insatser för dessa 

elever viktigt av flera olika anledningar. Dels förebygger det misslyckanden och kan 

öka antalet elever som uppnår en fungerande läsförmåga de första skolåren (Denton 

2012; Myrberg 2007), dessutom tar de mindre tid i anspråk då insatser i de högre 

åldrarna behöver vara än mer intensiva och pågå under längre tid för att ge effekt 

(Foorman, Breier & Fletcher 2003). RTI, Response to Intervention, är en proaktiv 

modell i olika lager där screening ligger till grund för hur läsundervisningen anpassas 

till elevens kunskapsnivå (Fuchs & Fuchs 2006). RTI beskrivs som motsatsen till 

”vänta-och-se”-strategin (Grosche & Volpe 2013). Forskning visar att RTI  ger relativt 

goda effekter på elevers lärande och minskar risken för att elever hamnar i 

lässvårigheter (Björn, Aro, Koponen, Fuchs & Fuchs 2018).  Det första lagret i RTI-

modellen innebär att eleverna får evidensbaserad, differentierad undervisning i 

klassrummet. I lager 2 ges ytterligare insatser i smågrupper till de elever som inte svarat 

på insatser i det första lagret. I föreliggande studie läggs fokus på insatser i lager 3 och 

lager 4, vilket kortfattat innebär systematisk en-till-en-undervisning utförd av 

speciallärare. Lager 3 innehåller evidensbaserad, intensiv läsundervisning, jämfört med 

lager 4 som innehåller läsundervisning med assisterande teknik (Nilvius 2022; 

Nordström & Svensson 2017). Med assisterande teknik åsyftas appar och program som 

används för att kunna ta till sig text och producera text, exempelvis inlästa böcker, tal-

till-textfunktioner och rättstavningsprogram. 

Vi är i slutfasen av vår utbildning till speciallärare med inriktning språk-, läs- och 

skrivutveckling och vi har blivit inbjudna att genom datainsamling delta i ett 
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forskningsprojekt gällande RTI i lager 3 och lager 4. I nuläget är forskning gällande RTI 

i svensk skolkontext begränsad och det finns ett behov av ytterligare forskning inom 

området (Nilvius & Svensson 2021; Nilvius 2022; Nordström & Svensson 2017).  

Levlin och Nakeva von Mentzer (2020) har i sin studie funnit behov av mer forskning i 

svensk skolkontext angående effekten av strukturerad, intensiv, individuell lästräning 

jämfört med vanlig klassrumsundervisning. Nilvius (2022) har dessutom identifierat 

behov av ytterligare studier om interventioner gällande användandet av assisterande 

teknik och effekterna av sådana insatser för elever som uppvisar omfattande 

lässvårigheter. Eftersom det intresserar oss att undersöka processer, metoder och 

material som kan utveckla elevers läsförmåga, i synnerhet för de elever som har det 

allra mest utmanande, fann vi det intressant att genomföra vårt självständiga arbete 

inom ramen för forskningsprojektet. Genom en interventionsstudie upplagd som en 

single subject design med fyra elever i årskurs 2, bidrar vi med nya resultat inom 

området. Forskning av god kvalitét kan ge en djupare kunskap och bidra till 

vidareutveckling av den egna verksamheten (Dadds 2013; Sheehy 2013). Med stöd i de 

resonemangen vill vi med vår studie bidra till att fylla den kunskapslucka som råder 

gällande RTI, lager 3 och lager 4, i svensk kontext, samt bidra till utveckling inom den 

specialpedagogiska praktiken. 

2 Teoretisk bakgrund och tidigare forskning 
 

Inledningsvis i detta kapitel redovisas teorier och tidigare forskning. Föreliggande 

studie tar sin utgångspunkt i den teoretiska modellen Simple view of reading (Gough & 

Tunmer 1986), Ehris (2005a, 2005b) utvecklingsfaser samt Høien och Lundbergs 

(2013) stadieteorier gällande avkodning. Avkodning tillsammans med språkförståelse är 

grundförutsättningar för att uppnå läsning. För att begränsa studiens omfattning kommer 

dock ingen fördjupning göras angående språk- och läsförståelse. Studiens fokus läggs 

på avkodning som är en förutsättning för att kunna “knäcka koden”. Vidare i detta 

avsnitt tas tidigare forskning avseende läsning och assisterande teknik upp. Därefter ges 

en bakgrund till läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Avslutningsvis beskrivs 

betydelsen av tidiga insatser samt Läsa-, skriva- och räknagarantin. Allra sist förklaras 

RTI-modellen. 

2.1 Simple view of reading  

Modellen Simple view of reading innebär att L (läsning) = A (avkodning) x S 

(språkförståelse) (Gough & Tunmer 1986). Läsning, att läsa med en god läsförståelse, 

beskrivs som produkten av faktorerna avkodning och språkförståelse. Avkodning 

innebär att tolka tecken till ord och språkförståelse att förstå ords innebörd på ord- och 

meningsnivå. Enligt modellen innebär det att en elev med god avkodningsförmåga och 

bristande språkförståelse får svårt att uppnå god läsförståelse. I en sådan ekvation blir 

faktorn för avkodning lika med 1 och faktorn för språkförståelse lika med 0, 1x0=0. 

Detsamma gäller i omvänd ordning, om avkodningen är lika med 0 och språkförståelse 

lika med 1, 0x1=0, blir det heller ingen läsning. Faktorerna avkodning och 

språkförståelse behöver båda fungera och vara lika med 1 för att produkten, läsning, ska 

bli 1. Alltså är båda faktorerna beroende av varandra och lika viktiga för att uppnå 

läsning (a.a.).  

I en vidareutveckling av modellen SVR (Wren 2001; Glaser & Moats 2008; 

Scarborough 2001) beskriver att läsning handlar om läsflyt, innehållsförståelse och 

utvecklad läsförståelse (Figur 1). För att kunna avkoda krävs färdigheter som fonologisk 
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medvetenhet, bokstavskunskap, alfabetisk avkodning och automatiserad avkodning. 

Språkförståelsen handlar om ordförråd, språkstruktur och hörförståelse (a.a.).  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: “The simple view of reading” av Gough och Tunmer (1986), visualiserad av 

Wren (2001), Glaser och Moats (2008) och Scarborough (2001). (Hämtad från och med 

tillstånd av LegiLexi). 

2.2 Avkodning 

Enligt Simple view of reading är avkodning en av de två grundläggande färdigheter som 

krävs för att uppnå god läsförmåga (Gough & Tunmer 1986). Elbro (2004) menar att 

säker och snabb avkodningsförmåga är avgörande för hur läsutvecklingen fortsätter för 

eleven. Läsning med flyt innebär att läsaren avkodar korrekt, med intonation och utan 

ansträngning (Taube, Fredriksson & Olofsson 2015). Den största fördelen med god 

avkodningsförmåga är att den frigör resurser hos läsaren och denne kan i högre grad 

fokusera och koncentrera sig på innehållet i texten (Ehri 2005b). 

2.2.1 Fonologisk medvetenhet 

Det råder i princip konsensus om att det finns tydliga samband mellan elevers 

fonologiska förmåga och deras läsutveckling (Bus & van IJzendoorn 1999; Ehri, Nunes, 

Willows, Yaghoub-Zadeh & Shanahan 2001; Elbro 2004; Suggate 2014; Taube, 

Fredriksson & Olofsson 2015). Fonologisk medvetenhet handlar om förståelse för att 

ord består av ljud och om förmågan att hantera språkets ljudmässiga sida (Taube, 

Fredriksson och Olofsson 2015). När eleven kan urskilja de olika fonemen i ord 

används ofta begreppet fonemisk medvetenhet, vilket är en del av den fonologiska 

medvetenheten. Eleven kan höra vilka ord som börjar på samma bokstav, men också 

vilket ord det blir om man tar bort ett ljud från ett befintligt ord, att v-i-s blir i-s om man 

tar bort v. Fonemisk medvetenhet och bokstavskännedom lyfts som de två faktorer som 

bäst kan förutsäga en elevs läsframgång under de två första skolåren (Taube, 

Fredriksson & Olofsson 2015). Fonologisk medvetenhet utvecklas i olika nivåer, 

rimnivå, stavelsenivå och fonemnivå. På rimnivå handlar det om att kunna höra att ord 

rimmar, oavsett ordens betydelser. Fonologisk medvetenhet på stavelsenivå innebär att 

barnet har förståelse för och kan dela in ord i stavelser. På den tredje nivån har barnet 

förmågan att uppfatta fonemen och kan därefter ta steget att koppla ihop fonem med 

grafem. Fonologisk träning ger goda effekter på både fonologisk medvetenhet och 

läsförmåga.  
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2.2.2 Bokstavskunskap 

Bokstavskunskap behövs för att kunna lära sig göra kopplingar mellan grafem och 

fonem, alltså koppla rätt bokstav eller bokstavskombinationer med rätt ljud (Castles, 

Rastle & Nation 2018). Barn som ser att det finns ett samband mellan bokstav och ljud 

har förstått den alfabetiska principen. De flesta barn behöver undervisning, eller 

åtminstone viss hjälp för att lära sig den alfabetiska principen. Att barnet behärskar den 

alfabetiska principen är en förutsättning för att genom syntes få ihop bokstäver till ord 

genom alfabetisk avkodning (Høien & Lundberg 2013).  

2.3 Avkodningsutveckling 

De olika stegen eller stadierna i avkodningsutvecklingen, benämns olika beroende på 

vilken forskare som ligger bakom teorin (Ehri 2005a). Høien och Lundberg (2013) 

menar att det är svårt att med säkerhet säga hur en individ lär sig läsa. Det beror på att 

det finns variationer i hur utvecklingen sker då barnet i vissa fall hoppar över eller 

blandar olika stadier i utvecklingen. Enligt Ehri (2005a, 2005b) sker utvecklingen i fyra 

olika faser. Vikten av den alfabetiska kopplingen fonem-grafem betonas särskilt. I den 

första fasen, pre-alphabetic, läser barn genom att komma ihåg visuella eller 

kontextuella ledtrådar. Barnet känner igen ord som är vanliga i deras omgivning. Høien 

och Lundberg (2013) kallar det första stadiet i avkodningsutvecklingen för 

pseudoläsning. Barnet känner då igen ord logografiskt eller känner igen ord beroende på 

vilken kontext de finns i. Barnet kan i det första stadiet “läsa” genom att känna igen 

karaktäristiska loggor som exempelvis PEPSI eller McDonalds-loggan. 

När barnet lärt sig namnen på bokstäverna eller bokstävernas ljud och använder dessa 

för att läsa har barnet gått vidare till den andra fasen, partial alphabetic (Ehri 2005a, 

2005b). Barnet behärskar ännu inte det alfabetiska systemet fullt ut och får därför svårt 

att avkoda okända ord. Vid stavning syns de mest framträdande ljuden, medan andra 

ljud tenderar att falla bort. Enligt Høien och Lundberg (2013) har barnet i det andra 

stadiet, logografiskt-visuella, blivit uppmärksam på skriften och lägger märke till ords 

visuella särdrag. Allt eftersom kan barnet känna igen fler ord. Barnet utnyttjar inte 

bokstävernas ljudvärden, utan känner igen ord som hela bilder eller logografer. 

I den tredje fasen, full alphabetic, kan barnet enligt Ehri (2005a, 2005b), läsa nya ord. 

De kan koppla samman grafem och fonem och får fler ordbilder i minnet. De har 

förmågan att känna igen hur grafem och fonem överensstämmer med hur ord stavas. 

Høien och Lundberg (2013) benämner detta som det alfabetisk-fonologiska stadiet. Det 

innebär att barnet har gjort en övergång från den logografiska till den alfabetiska 

principen. Det är då barnet “knäcker koden” och förstår att ord består av bokstäver som 

representerar ljud, att s-o-l bildar ordet sol. Detta stadie beskrivs av Høien och 

Lundberg (a.a.) som kärnan i läsinlärningen. 

Den slutgiltiga fasen benämner Ehri (2005a, 2005b) consolidated alphabetic. Barnet 

behåller allt fler ord i minnet och ser bokstavskombinationer och mönster i ord och kan 

använda dessa i fler sammanhang. Att komma ihåg och känna igen orddelar, exempelvis 

ändelser, stavelser och morfem, gör att barnet inte längre behöver ljuda sig igenom 

långa ord (a.a.). Att ha kännedom om morfem, språkets minsta betydelsebärande enhet, 

innebär att vara morfologiskt medveten. Kunskapen handlar om att kunna sammanfoga 

orddelar till längre ord och har visat sig underlätta avkodningen (Castles, Rastle & 

Nation 2018). Høien och Lundberg (2013) kallar sista stadiet för det ortografisk-

morfemiska stadiet. I det stadiet lägger eleven märke till ändelser eller delar av ord. 
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Småord blir automatiserade och eleven får upp ett flyt i läsningen. Taube, Fredriksson 

och Olofsson (2015) lyfter att forskning om betydelsen av morfologisk medvetenhet är 

förhållandevis begränsad, men att de tecken som visats tyder på att morfologisk 

medvetenhet har tydliga, positiva effekter på elevers ordläsning.  

2.4 Tidigare forskning 

Nedan redogörs för tidigare forskning gällande läsundervisning för elever i risk att 

utveckla lässvårigheter. Inledningsvis handlar det om evidensbaserad läsundervisning, 

därefter beskrivs läsinterventioner med assisterande teknik. 
 
2.4.1 Evidensbaserad läsundervisning för elever i risk att utveckla lässvårigheter 

Forskning bedrivs för att klargöra vilken typ av insatser och inlärningsmetoder som är 

mest effektiva vid läsundervisning. I flera internationella studier lyfts tydliga samband 

mellan fonologisk medvetenhet och läsinlärning i tidiga stadier (Castles, Rastle & 

Nation 2018). Insatser som syftar till att främja och utveckla barns fonologiska 

medvetenhet, har visat sig ha goda effekter på alla delar av läsförmågan (Bus och van 

IJzendoorn 1999; Lundberg, Frost & Petersen 1988). Särskilt god effekt har visat sig 

hos nybörjarelever med risk för lässvårigheter, men även för elever med redan 

konstaterade lässvårigheter (Ehri et al. 2001). I Suggates (2014) meta-analys klargörs att 

interventioner som syftar till att öka fonologisk medvetenhet visar på positiva 

långtidseffekter både för barn som inte kommit så långt i läsutvecklingen samt för 

elever i risk för lässvårigheter.  

Phonics, som saknar direkt översättning till svenska, innebär explicit och systematisk 

undervisning gällande fonem-grafemkopplingar (Taube, Fredriksson & Olofsson 2015). 

Det finns ett antal varianter av undervisning i phonics. Exempelvis handlar syntetisk 

phonics om att göra fonem-grafemkopplingar genom ljudning, medan analytisk phonics 

utgår från hela ord och undervisning ges om de fonem-grafemkopplingar som ingår i 

ordet (National reading panel 2000). Phonics-undervisning kan bidra till att utveckla 

elevers avkodningsförmåga, vilket i sin tur frigör resurser som eleven kan lägga på att 

förstå innehållet i texten (Ehri et al. 2001). Tidigare studier har visat att systematiska 

program för undervisning om bokstav-ljud-kopplingar, phonics, ger goda effekter bland 

elever som visat svårigheter med läsningen (National reading panel 2000). Enligt SBU 

(2014) ger phonics-inriktad undervisning positiva effekter på både läsförmåga, stavning, 

läsförståelse och läshastighet.  

Castles, Rastle och Nation (2018) förespråkar syntetisk metod och menar att det finns 

vissa fördelar med den metoden. Dels kan inlärningsmiljön styras mer effektivt, dels 

kan undervisningen läggas upp så fonemen lärs ut i en optimal ordning. Inledningsvis 

bör konsonantljud som går att hålla ut som Rr, Ss, Mm och Ll, läras ut tillsammans med 

högfrekventa vokaler, Aa, Oo, Ee och Ii. Därefter kan man gå igenom konsonanter som 

tidsmässigt inte går att hålla ut exempelvis Tt, Dd, Pp och Kk (Fridolfsson 2018). Fälth, 

Svensson och Ström (2020) har genomfört en interventionsstudie i slutet av årskurs 1, 

där det undersöktes hur strukturerad, intensiv läsinlärning kunde påverka elevers 

förmåga att göra fonem-grafemkopplingar samt hur det påverkade avkodningsförmågan, 

både gällande ord och nonord (ord utan innehållsbetydelse). Under interventionerna 

användes det multisensoriska materialet Fonomix (Löwenbrand Jansson 2018). Totalt 

deltog 38 elever, jämnt fördelat på en kontrollgrupp och en interventionsgrupp. 

Interventionsgruppen fick under 4-5 veckor, 20 lektioner innehållande à 30 minuters 

intensiv träning enligt manualen till Fonomix. Kontrollgruppen följde läsundervisningen 



  
 

10 

i klassrummet. Resultatet i studien visade att interventionerna bidrog till positiv 

utveckling av avkodningsförmågan för de elever som fick ta del av insatsen. Liknande 

resultat noterades av Johnston och Watson (2004) som med sin studie visar att elever 

som fått explicit undervisning i fonemsyntes, det vill säga att sätta ihop och kombinera 

ljud till ord, fick en bättre ordavkodningsförmåga än de elever som enbart fick träna 

genom att identifiera och dela upp ordets ljud genom fonemsegmentering. Påståendet 

stämmer överens med Elbro (2004) som lyfter vikten av strukturerad, systematisk 

undervisning när kopplingarna mellan grafem och fonem ska utvecklas. Å andra sidan 

menar Torgerson, Brooks och Hall (2006) att kärnan i undervisningen är att den är 

systematisk, snarare än vilken metod som används.  

Levlin och Nakeva von Mentzer (2020) har i en svensk studie undersökt effekten av 

tidig, systematisk och intensiv avkodningsträning på elever som i årskurs 2 har 

svårigheter med avkodning. Forskarna anser att eleverna behöver ha en så pass bra 

avkodningsförmåga i slutet av årskurs 2 så att de kan börja läsa för att lära. Studien 

innehöll en testgrupp med 22 elever som fick intensiv avkodningsträning och en 

kontrollgrupp med 27 elever som fick vanlig klassrumsundervisning. Träningen gavs 

under 6 veckor och eleverna testades tre gånger, före, under och efter 

interventionsperioden. Innehållet i intensivträningen utgick ifrån det eleverna redan 

behärskade. Upplägget var systematiskt där man tränade på bokstavsljuden och 

sammansättning av ljud till ord. Studien visade att strukturerad, intensiv, individuell 

lästräning i genomsnitt förbättrade elevernas avkodningsförmåga mer än vanlig 

klassrumsundervisning. Dock lyfter forskarna att det behövs mer forskning i ämnet, 

speciellt i svensk kontext, både beträffande klassrumsundervisning och undervisning i 

liten grupp.  Gällande lärares kompetens, genomförde Hall och Harding (2003) en 

studie där fokus lades på att hitta vad som utmärker lärare som är framgångsrika i sin 

läsundervisning. De kom fram till att effektiva lärare behärskar olika 

undervisningsstrategier och kan kombinera dessa på ett sätt som passar den enskilde 

eleven. Vidare följer de noggrant upp elevernas framgångar och anpassar metoderna 

därefter. Även Taube, Fredriksson och Olofsson (2015) belyser vikten av att noga följa 

elevers läs- och skrivutveckling, samt vidta åtgärder för de elever som råkar i 

svårigheter. På så vis kan eleverna ges rätt förutsättningar att vidareutveckla sina 

förmågor. Dock konstaterar Alatalo (2011) i sin avhandling att lärare kan ha svårt att 

klargöra exakt var eleven befinner sig i läs- och skrivutvecklingen och svårt att 

uppmärksamma, samt veta vilka insatser som krävs för att åtgärda svårigheterna. 

2.4.2 Läsinterventioner med assisterande teknik för elever som riskerar att 

utveckla lässvårigheter 

En interventionsstudie resulterade i läsframgångar hos fyra grupper elever i årskurs 2 

som befann sig i lässvårigheter (Fälth, Gustavson, Tjus, Heimann & Svensson 2013). 

Interventionerna innehöll enskild läsundervisning med assisterande teknik, 25 pass à 15-

20 minuter. Den interventionsgrupp som fick bäst effekt på läsförmågan fick individuell 

undervisning med olika appar och datorprogram, där träning i fonemisk medvetenhet 

och träning i att läsa enligt top-downstrategi kombinerades. Top-downstrategi innebär 

läsning som utgår från hela ord till delarna (Taube 2007). De andra 

interventionsgrupperna fick träning i enbart fonemisk medvetenhet, läsning med top-

downstrategi eller vanlig specialundervisning (Fälth et al. 2013). Ett år efter 

interventionerna var det endast sju av de 25 elever som ingick i grupp med enskild 

undervisning med träning av kombinerade strategier som behövde fortsatt 

specialundervisning. Gällande läsförmågan så hade glappet mellan den här gruppen och 

elever med ålderstypisk läsutveckling halverats. Ytterligare en studie visar att 
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assisterande teknik har positiva effekter på läsförmågan. I Svensson, Nordström, 

Lindeblad, Gustafson, Björn, Sand, Almgren Bäck och Nilssons (2021) studie deltog 

149 elever från årskurs 4 och uppåt. Samtliga elever hade stora avkodningssvårigheter, 

motsvarande percentil 10 eller lägre på avkodningstest. Studien hade en testgrupp som 

fick intensiv, guidad träning med assisterande teknik och en kontrollgrupp som fick 

undervisning som vanligt. Resultatet mättes genom att eleverna genomförde lästest både 

före och efter träningsperioden. Resultaten visar att båda grupperna ökade sin 

läsförmåga i lika stor utsträckning. Hälften av deltagarna i testgruppen upplevde att 

deras läsmotivation hade ökat, att de hade blivit mer självständiga i skolan och att de 

hade lättare för att hänga med i skolarbetet. En ny jämförelse genomfördes ett år senare 

för att se om träningen fått bestående effekt. Båda grupperna hade utvecklat sin 

läsförmåga och det var ingen signifikant skillnad dem emellan. Författarna kom fram till 

att glappet till eleverna med typisk läsutveckling i årskurs 4 inte ökade med tiden. I 

stället minskade glappet i vissa fall. I studien konstaterades också att förståelsen för en 

text inte skiljer sig något om eleverna lyssnar på en text eller att de läser en text. Det 

gäller både de yngre och de äldre studiedeltagarna. 

I Wood, Moxley, Tighe och Wagnes (2018) metaanalys samt i Perelmutter, McGregor 

och Gordons (2017) studie lyfts att läsförståelsens kvantitet och kvalitet ökar när elever 

i lässvårigheter använder text-till-tal-verktyg. Sammantaget belyser de att text-till-tal-

program är användbart med framgång när elever med lässvårigheter ska ta till sig 

text. Teknik som bidrar till att elever med särskilda svårigheter kan ta till sig och 

producera text har visats vara ett bra komplement för de elever som inte utvecklat 

tillräckligt goda läs- och skrivfärdigheter trots evidensbaserad träning (Al Otaiba & 

Fuchs 2002; Lindeblad, Nilsson, Gustafson & Svensson 2016; Nordström, Svensson, 

Lindeblad, Gustafson & Nilsson 2016; Svensson, Lindeblad, Nordström & Fälth 2017). 

Det har även genom tidigare studier visat sig, att elever i årskurs 4 eller äldre har 

förbättrat sin avkodningsförmåga som en transfereffekt genom användandet av 

assisterande teknik. Detta trots att de inte tränat avkodningsförmågan explicit 

(Lindeblad et al. 2016; Svensson et al. 2017; Nordström et al. 2016).  

2.5 Läs- och skrivsvårigheter 

Inom det specialpedagogiska fältet är läs- och skrivsvårigheter ett vanligt 

förekommande begrepp. I föreliggande studie läggs fokus på lässvårigheter. Jacobson 

(Fouganthine & Jacobson 2020) har konstruerat en modell över läs- och 

skrivsvårigheter (Figur 2). 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Jacobsons modell över faktorer som beskriver läs- och skrivsvårigheter 

(Fouganthine & Jacobson 2020) (Publicerad med tillstånd av Anna Fouganthine). 
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I den inre cirkeln finns läs- och skrivsvårigheter. Dyslexi, vilket relateras till 

fonologiska faktorer, utgör en del av den inre cirkeln. I den yttre cirkeln finns ett antal 

faktorer med inåtgående pilar som kan orsaka läs- och skrivsvårigheter. De kan alla, i 

olika grad, förknippas med läs- och skrivsvårigheter och kan kombineras på en mängd 

olika sätt. Faktorer som påverkar läs- och skrivförmågan är fonologiska och språkliga 

faktorer, för lite övning, medicinska faktorer, neuropsykiatriska faktorer, nedsatt syn, 

emotionella, sociala och kognitiva faktorer. De utåtgående pilarna symboliserar att 

faktorerna kan påverka åt båda hållen, exempelvis kan för lite träning ge läs- och 

skrivsvårigheter och det kan i sin tur resultera i ännu mindre träning på grund av läs- 

och skrivsvårigheter. Utanför den yttre cirkeln illustreras även arv och miljö som båda 

påverkar faktorerna som beskrivs inuti cirkeln. Svenska som andraspråk är en faktor 

som kan orsaka läs- och skrivsvårigheter (Fouganthine & Jacobson 2020). Att lära sig 

uttalet i ett nytt språk kan vara mödosamt, menar Zetterholm och Tronnier (2019). Vid 

inlärning av ett nytt språk behöver man tillägna sig olika uttalsvarianter samt förstå 

relationen mellan stavning och uttal. För detta krävs explicit undervisning. Några 

generella svårigheter vid inlärning av svenska, är uttal av vokalljuden som lätt blandas 

ihop. Det är vanligt förekommande att den svenska vokalen “y” ofta uttalas som “i”. För 

arabisktalande är det vanligt att den svenska vokalen “e” uttalas som “ä”. Nyanvändare 

av svenska språket har ofta svårigheter med att särskilja uttal av lång och kort 

vokalklang. Svårigheten beror bland annat på att svenska språket har nio vokaler och 

arton vokalljud, vilket är många jämfört med andra språk. Exempelvis har arabiska 

endast tre vokaler och kurdiska endast nio vokalljud. 

2.5.1 Dyslexi 

I Sverige anges att ca 5-10% av individerna som har läs- och skrivsvårigheter har 

dyslexi (Fouganthine & Jacobson 2020). Brister i den fonologiska förmågan anses vara 

den viktigaste orsaken till dyslexi, eller specifika läs- och skrivsvårigheter som det 

ibland kallas (Fouganthine & Jacobson 2020; Høien & Lundberg 2013). Høien och 

Lundberg (2013) lyfter att avkodningssvårigheter är ett huvudkännetecken vid dyslexi. 

Personer med dyslexi har svårigheter att tolka, lagra och bearbeta språkljud, komma 

ihåg språkljudens ordning och att koppla samman fonem och grafem. Nonord är svåra 

att läsa och det finns ofta svårigheter att hålla kvar språkligt material i korttidsminnet 

(a.a.). För individer med dyslexi, kan nedsatt avkodningsförmåga, påverka individen 

negativt på flera olika sätt. Risken finns att självbilden påverkas vilket kan resultera 

bland annat i låg självkänsla och minskad motivation (Swalander 2009). Att tidigt 

uppmärksamma och hjälpa individer med läs- och skrivsvårigheter kan göra att 

sekundära problem undviks menar Fouganthine och Jacobson (2020).  

2.6 Betydelsen av tidiga insatser  

 

Enligt Skolverkets allmänna råd har rektor i uppdrag att skapa rutiner för att elever i 

behov av stöd identifieras tidigt, samt att specialpedagogisk kompetens tas tillvara 

(Skolverket 2022). Vidare ska elever få den ledning och stimulans, extra anpassningar 

och särskilt stöd som krävs för att nå kunskapsmålen. Denton (2012) och Myrberg 

(2003) hävdar att elever som har nedsatt läsförmåga behöver få riktade, specifika 

insatser i ett tidigt skede. Torgesen (2004) lyfter fram att det bör skapas rutiner för tidig 

identifiering av elever med nedsatt läsförmåga. Insatserna för eleverna bör ske så tidigt 

som möjligt och insatserna ska vara intensiva, tydliga och mer stödjande än den vanliga 

klassrumsundervisningen. Redan under början av 2000-talet konstaterade Foorman, 

Breier och Fletcher (2003) att tidiga insatser i förskolan, år 1 eller år 2, är mer effektiv 
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än insatser som sätts in senare. Om senare insatser ska vara effektiva behöver de vara 

mer intensiva och pågå under en längre tid för att ge effekt.  

 

Om tidiga, riktade insatser uteblir kan det få konsekvenser för elevers fortsatta läs- och 

skrivutveckling (Høien & Lundberg 2013; Myrberg 2003). Det belyser även Nordström 

och Svensson (2017) som menar att det är nödvändigt att elever i lässvårigheter får 

intensiva åtgärder innan slutet av årskurs 3. Wanzek, Vaughn, Scammacca, Metz, 

Murray, Roberts och Danielson (2013) påtalar i sin publikation att elever blir mindre 

mottagliga för läsundervisning efter årskurs 3. Om eleverna inte fått flyt i sin läsning i 

slutet av årskurs 3, riskerar de att få svårigheter att följa med i skolans teoretiska ämnen 

(a.a.). Fourth grade slump är ett begrepp som beskriver det glapp som tenderar att 

uppstå mellan år 3 och år 4. I år 4 ökar både texternas svårighetsgrad och mängd vilket 

gör att läsflyt, ord- och läsförståelse blir alltmer betydande. Särskilt utmanande blir 

övergången för elever i lässvårigheter (Chall, Baldwin & Jacobs 1990). Dock hävdar 

Kamhi och Catts (2011) att det genom kartläggningar och anpassade insatser kan finnas 

goda chanser till utveckling av läsförmågan även hos mellan- och högstadieelever.  

 
2.6.1 Läsa-, skriva- och räknagarantin 

Enligt flera utredningar har en “vänta och se”-strategi identifierats på svenska skolor. 

Det saknas ofta rutiner för att tidigt identifiera och sätta in rätt stöd (Regeringskansliet 

2017; SOU 2017:35 2017). Som ett svar på utredningarna implementerades 2018 en 

Läsa-, skriva-, räknagaranti, vilken syftar till att säkra alla elevers förmåga att läsa, 

skriva och räkna. Enligt Skollagen (SFS 2010:800) innebär garantin att elever i 

förskoleklass och lågstadiet, som är i behov av stöd, tidigt ska få de stödinsatser som 

behövs. Skolverkets obligatoriska kartläggningsmaterial i förskoleklass samt 

bedömningsstödet i årskurs 1 (Skolverket 2021), ska fungera som stöd i arbetet för att 

tidigt identifiera elever som redan har eller riskerar att få läs- och skrivsvårigheter. 

Skolverket har klarlagt att lärare som genomfört materialen med elevgrupper, uppger att 

fördelarna överväger nackdelarna. Det som uppges vara positivt med materialen är att 

de kan bidra till en likvärdig kartläggning av elevernas kunskaper. Utifrån 

kartläggningen kan fler elever få de anpassningar och särskilt stöd de behöver. Däremot 

har skolorna inte samma förutsättningar för att genomföra kartläggningarna på ett 

likvärdigt sätt. Utmaningarna handlar bland annat om att de obligatoriska materialen 

upplevs ta mycket tid från den ordinarie undervisningen och det varierar i vilken 

utsträckning personal med specialpedagogisk kompetens ger stöd i analysen (a.a.). Det 

görs inga särskilda bedömningar av elever som indikerat lässvårigheter. Lärare och 

specialpedagogiskt kompetent personal analyserar inte elevernas resultat i samråd, 

vilket minskar det som eftersträvas, -att öka förutsättningarna för att elever ska få rätt 

stöd. Det har även klarlagts brister i den kompetensutveckling som syftar till att styrka 

personalens förmåga att genomföra garantin fullt ut (Skolinspektionen 2020).  

2.7 RTI - Response to intervention 

Response to Intervention, RTI, är en modell för att ge förebyggande, tidiga, specifika 

insatser till de elever som inte svarar på den undervisning som ges i klassrummet och 

därmed befinner sig i riskzonen för att hamna i lässvårigheter (Fuchs & Fuchs 2006). 

RTI är en proaktiv modell som i USA har visat sig ha relativt goda effekter på elevers 

lärande (Grosche & Volpe 2013). Även Finland har ett liknande system (Björn, Aro, 

Koponen, Fuchs & Fuchs 2018). Den forskning som genomförts visar att RTI minskar 
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andelen elever som hamnar i svårigheter och modellen beskrivs som motsatsen till 

“vänta-och-se”-strategin (Grosche & Volpe 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: RTI-modellen fritt efter Nilvius (2022) 

Genom det första lagret i RTI får elever evidensbaserad, differentierad läsundervisning i 

klassrummet (Figur 3). Evidensbaserad undervisning innebär att undervisningen har 

stöd i forskning samt att den visat sig vara effektiv för de flesta barn (Grosche & Volpe 

2013). Elevens utveckling följs noggrant upp och undervisningen anpassas efter 

upprepade bedömningar av elevens läsnivå. I de fall evidensbaserad undervisning inte 

räcker, kompletteras det med ytterligare interventioner i lager 2. Undervisningen i lager 

2 ges i liten grupp (Denton 2012). Omfattningen på interventionerna i lager 2 är tre till 

fem gånger per vecka, à 20-40 minuter (Gersten, Compton, Connor, Dimino, Santoro, 

Linan-Thompson & Tilly 2008). Som en del av RTI görs upprepade bedömningar av 

elevens kunskaper och insatserna anpassas därefter (Fuchs & Fuchs 2006). När elevens 

resultat följs upp och det visar sig att eleven når upp till en godtagbar nivå i lager 2, blir 

en återgång till lager 1 aktuell (Gersten et al. 2008). 

Elever som inte svarar på undervisningen i lager 1 och 2, ges systematiska och 

individualiserade insatser, utförda av speciallärare eller motsvarande i lager 3. Med 

tanke på att elever i lager 3 utmanas särskilt av undervisningen, genomförs den till 

fördel genom en-till-en-undervisning på en lugn plats utanför klassrummet (Denton 

2012). Fuchs och Fuchs (2006) beskriver att lager 3 innebär en djupgående identifiering 

av elevens behov samt omfattande insatser utförda av kompetent personal. Insatserna 

behöver utvärderas noga för att säkra elevens behov. Gersten et al (2008) menar att 

antal veckor i lager 3 dels beror på elevernas behov, dels på den intensitet som 

interventionerna innehåller. En kritik mot RTI är att en del av de elever som blir ämne 

för lager 3 inte utvecklar sina läsfärdigheter tillräckligt mycket (Nordstöm & Svensson 

2017). De eleverna kallas inom forskning för low eller non-responders.  Begreppet low-

responders är att föredra, eftersom de flesta utvecklar någon typ av färdigheter. Läs- 

och skrivförmågan måste dock bli så pass bra så att eleverna ska kunna följa med 

ordinarie klassrumsundervisning. När low-responders har så stora svårigheter med att 

läsa för att lära, behöver ett viktigt ställningstagande göras angående frågan: hur länge 

ska eleven fortsätta träna sin läs- och skrivförmåga när eleven knappt svarar på 

undervisningen? För de elever som inte svarat på traditionell specialundervisning i lager 
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3 kan lästräningen behöva kompletteras med andra metoder. I de fallen kan träning med 

assisterande teknik vara aktuell som ett fjärde lager i RTI-modellen (Nilvius 2022) 

(Figur 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: RTI-modellen fritt efter Nilvius (2022). 

I årskurs fyra ökar både textmängd och svårighetsgraden på texterna (Wanzek et al. 

2013). För att elever med lässvårigheter inte ska hamna långt efter i 

kunskapstillägnandet när de kommer upp i årskurs fyra, behöver de hitta andra strategier 

för att producera och ta till sig text. Förslagsvis kan det göras genom ett fjärde lager i 

slutet av årskurs tre (Nordström & Svensson 2017). Ett fjärde lager i RTI-modellen 

innebär att det läggs mindre tid på traditionell läs- och skrivundervisning men genom 

assisterande teknik ges fortsatt träning i textförståelse, hörförståelse och undervisning 

om texters struktur och syntax. I lager 4 används assisterande teknik intensivt och fokus 

går från att lära sig läsa till att självständigt kunna ta till sig och producera text. Träning 

med appar som kompenserar för att läsa (talsyntes) och appar som kompenserar för att 

skriva (taligenkänning) prioriteras. Utöver talsyntes och taligenkänning behövs även 

träning i appar med skanningsfunktion. Det för att möjliggöra uppläsning av fakta och 

skönlitterära böcker, samt olika tidningar (a.a.). McKenna och Walpole (2007) 

ifrågasätter användande av enbart assisterande teknik i RTI-modellen. De belyser att det 

kan vara svårt för skolan att ta ställning till om och när användandet av assisterande 

teknik ska prioriteras framför fortsatt lästräning. Taube, Fredriksson och Olofsson 

(2015) lyfter att vissa positiva effekter har klarlagts i och med användande av datorer i 

läsundervisningen. Dock är effekterna oftast relativt små. Nordström och Svensson 

(2017) framhåller att det behövs mer forskning om effekten av lästräning med 

assisterande teknik. 

3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur undervisning i lager 3 och lager 4, enligt RTI-

modellen, kan påverka avkodningsförmågan hos elever som är i riskzonen för 

lässvårigheter. Genom en interventionsstudie, med single subject design (SSD) som 

metod, innehållande evidensbaserade, individanpassade och intensiva insatser 

undersöks huruvida insatserna ger effekt på elevernas avkodningsförmåga.  
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Frågeställningar 

  

1. Vilken effekt har lästräning i lager 3 på avkodningsförmågan hos elever som 

under vårterminen i årskurs 2 är i riskzonen för lässvårigheter? 

 

2. Vilken effekt har lästräning i lager 4 på avkodningsförmågan hos elever som 

under vårterminen i årskurs 2 är i riskzonen för lässvårigheter? 

4 Metod 
I följande avsnitt redogörs för på vilket sätt urvalet genomfördes för studien. Det ges en 

elevbeskrivning av studiens deltagare och vad som styrde val av metod. Under rubriken 

genomförande presenteras i vilken ordning samt i vilken omfattning testningar och 

interventioner gjorts. Sedan beskrivs innehållet i interventionerna i lager 3 och 

interventionerna i lager 4. Därefter ges en beskrivning av samtliga material. 

Avslutningsvis lyfts de etiska överväganden som gjorts i och med genomförandet av 

studien. 

4.1 Urval  

Ett bekvämlighetsurval användes som urvalsmetod. Bekvämlighetsurval innebär att man 

väljer personer som finns lättillgängliga (Bryman 2018) och urvalet gjordes på skolor vi 

hade tillgång till. Urvalet av elever för studien gjordes med hjälp av två lärare i två olika 

klasser i årskurs två. Lärarna valde ut elever som ansågs vara i behov av extra 

lästräning. De valde ut fyra elever var, totalt åtta elever. Därefter genomfördes 

ordavkodningstesten läsning av nonord och läsning av ord från testmaterialet LäSt 

(Elwér, Fridolfsson, Samuelsson & Wiklund 2016) med de åtta eleverna. Utifrån 

testresultaten valdes de fyra elever med lägst genomsnittligt percentilvärde ut för 

deltagande i studien. Alla fyra eleverna hade i urvalsproceduren, ett genomsnittligt 

percentilvärde på 20 eller lägre vid läsning av nonord A+B och läsning av ord A+B. 

Testresultaten gjorde att det slumpmässigt blev två pojkar och två flickor som valdes ut 

som deltagare i studien.   

4.1.1 Elevbeskrivning 

De fyra elever som ingår i studien går i årskurs två. Gemensamt för eleverna är att de, 

utöver extra anpassningar i klassrummet, fått individuell lästräning och lästräning i liten 

grupp. Insatserna har skett under höstterminen i årskurs 2. Ingen av eleverna är 

nyanländ. Fortsättningsvis kommer de fingerade namnen Patrik, Björn, Fanny och Bea 

att användas för de fyra deltagarna. I tabell 1 nedan sammanställs elevernas ålder, 

modersmål, föregående termins insatser i form av specialundervisning samt resultat vid 

urvalstillfället. 

Tabell 1: Sammanställning av elever. 
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4.2 Metodval  

En interventionsstudie är ett slags experiment som innebär att man aktivt manipulerar 

en variabel för att undersöka vad de ger för effekt på andra variabler (Gustafsson 2009). 

SBU (2014) förklarar begreppet intervention som ett ingripande eller insats, vilket 

handlar om att göra en insats som ska leda till en förändring. I den här studien 

undersöks hur intensiv, individuell lästräning, genom systematiska interventioner 

påverkar avkodningsförmågan. 

Studien genomfördes som en interventionsstudie enligt single subject, multiple probe-

design (Morley 2018). Att använda en multiple probe-design innebär att ha en 

kontrollvariabel som visar effekten av interventionen (a.a.). Multiple probe-design är 

lämplig att använda sig av vid forskning där effekterna av en enskild intervention vill 

mätas (Byiers, Reichle & Symons 2012). Single subject design (SSD) innehåller flera 

mätningar i baslinje och många mätningar görs under interventionerna, vilket är ett 

effektivt sätt att utvärdera effekten av insatsen när det endast är få deltagare. Tack vare 

upprepade mätningar i en single subject design kan alternativa förklaringar till effekten 

av interventionerna uteslutas. Individerna blir sina egna kontroller genom att de under 

olika omständigheter genomför många testningar, både i baslinjen och löpande under 

interventionerna. Testerna i baslinjen blir ett kontrolltillstånd eftersom många testningar 

görs för att fastställa en säker nivå före interventionernas start. I en multiple probe-

design används vanligtvis tre till fyra deltagare (a.a.). SSD är särskilt lämplig att 

använda i specialpedagogisk forskning eftersom den stämmer överens med 

specialundervisningens behov på flera sätt (Horner, Carr, Halle, Mcgee, Odom, Worley 

2005). Studiens syfte var att undersöka om läsinterventioner i lager 3 och lager 4 gav 

effekt på elevernas avkodningsförmåga. Eftersom SSD fokuserar på individen och 

möjliggör metoden en detaljerad analys av avkodningsutveckling för elever i risk för 

lässvårigheter, både responders, low-responders och non-responders. Designen 

erbjuder möjlighet att undersöka pedagogiska interventioner genom metodisk praktik 

och den är också en kostnadseffektiv metod, enligt Horner et al. (2005). Formen i 

föreliggande SSD-studie benämns ABACA där A innebär en baslinjefas, alternativt en 

fas där inga interventioner pågår. B står för en typ av intervention, och C står för en 

annan typ av intervention. Skillnaden mellan B och C är att de innehåller olika typer av 

manipulationer i interventionerna (Byiers, Reichle & Symons 2012; Morley 2018). I 

Tabell 1 nedan, förklaras vad A, B och C står för i föreliggande studie. 

4.3 Genomförande 

Testningar och interventioner genomfördes mellan vecka 7 och vecka 23. LäSt fungerar 

som mätinstrument i studien med SSD som metod. Under rubrik 4.4.1 finns en närmare 

beskrivning av testmaterialet LäSt (Elwér, Fridolfsson, Samuelsson & Wiklund 2016) 

som är ett standardiserat test som bland annat mäter ordavkodning. Inledningsvis 

genomförde interventionsdeltagarna deltesten läsning av nonord A+B och läsning av 

ord A+B från LäSt för att mäta avkodningsförmågan i baslinje 1 (A). Lager 3 (B)  

innehöll totalt 24 interventioner à 30 minuter. Interventionerna delades in i två perioder, 

12 tillfällen/period, med en paus däremellan. Det ansågs lämpligt med ett kortare 

uppehåll för eleverna med tanke på de intensiva insatserna som studien innebar. Under 

lager 3 genomfördes LäSt totalt 6 gånger, 3 gånger/period. Efter lager 3 genomfördes 

baslinje 2 (A) med testbatteriet samt 4 mätningar med LäSt. Lager 4 (C) innehöll totalt 

15 interventioner à 30 minuter. Under lager 4 genomfördes LäSt 6 gånger. Slutligen 

genomfördes testbatteriet och ett eftertest med LäSt (A).  
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Utöver SSD-datainsamlingen med LäSt avkodningstest och analysen av elevernas 

progression, kompletterades underlaget med ett testbatteri. Under rubrik 4.4.2 finns en 

närmare beskrivning av testmaterialen i testbatteriet. Genom att kartlägga 

interventionernas eventuella påverkan på relaterade aspekter av läsning, kunde 

kommande interventioner justeras efter elevens specifika behov. Eleverna testades med 

testbatteriet vid tre tillfällen, förtest, mellantest och eftertest. Genom testbatteriet mättes 

elevernas fonologiska medvetenhet, bokstavskännedom, och läsförståelse. Samtliga 

elevers resultat i testbatteriet presenteras i tabellform (se bilaga A).  Inom ramen för 

detta självständiga arbete gjordes dock inga fördjupade analyser av resultaten då 

forskningsfrågorna fokuserade på elevernas avkodningsutveckling.  

 

Tabell 2: Förenklad översikt över testningar, mätningar, interventioner och SSD enligt studiens ABACA 

design. 
 
4.3.1 Beskrivning av interventionerna lager 3 (B) 

Lager 3 innehöll strukturerad en-till-en-undervisning. Grundstrukturen var densamma 

för alla fyra elever, men varje interventionspass anpassades och planerades utifrån 

elevernas uppmätta avkodningsförmåga och unika behov av lästräning. Syftet med 

interventionerna i lager 3 var att eleverna skulle bli säkrare på fonem-grafemkoppling, 

ordavkodning samt läsflyt. Fokus låg på säker fonem-grafemkoppling och 

ordavkodning. Läsmaterialet som användes för fonem-grafemträning var Fonomix 

(Löwenbrand-Jansson 2021) och i genomsnitt lades 8 minuter på detta. Syntes och 

ordavkodning tränades genom läslistor. Läslistor från Wendickmodellen (Wendick 

2021) nyttjades och i genomsnitt ägnades 5 minuter av interventionspasset åt det. För att 

ytterligare träna ordavkodningsförmåga, men också läsflyt, ägnades i genomsnitt 9 

minuter till upprepad läsning av texter på anpassade nivåer. För detta ändamål användes 

nivåanpassade ur bokserierna Läshoppet (Natur & Kultur 2022) och Stjärnsvenska 

 A B A C A 

Test Testbatteriet 

 

4 mätningar 

med LäSt 

som utgör 

baslinje 1 

3 mätningar 

med LäSt 

Paus 

3 mätningar 

med Läst 

Testbatteriet 

 

4 mätningar 

med LäSt 

som utgör 

baslinje 2 

6 mätningar 

med LäSt 

Testbatteriet 

 

1 mätning 

med LäSt, 

som eftertest  

Intervention  12 

interventioner 

i lager 3 

innehållande 

intensiv 

lästräning 

grundad i 

phonics 

Paus 

12 

interventioner 

i lager 3 

innehållande 

intensiv 

lästräning 

grundad i 

phonics 

 

 15 

interventioner 

i lager 4 

innehållande 

intensiv 

intervention 

med 

assisterande 

teknik 
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(Liber 2022). Som en del i de olika momenten ägnades vid behov tid åt ord-, begrepp- 

och textförståelse, till exempel om ett barn frågade om ett ords betydelse så förklarades 

detta. Interventionspasset avslutades med ett lustfyllt men ordavkodningsmässigt väl 

anpassat lässpel, Trugs (Häggström & Frylmark 2010; Jeffrey 2018). Den 

genomsnittliga speltiden var 6 minuter. Under rubrik 4.4.3 beskrivs materialen 

ytterligare. Under interventionerna fördes anteckningar i en loggbok och utifrån dem 

anpassades insatserna. Anteckningarna bestod av information om vilka material och 

metoder som användes, tid för varje moment, tid för hela passet, passets huvudfokus 

(avkodning eller förståelse) och en skattning av elevens motivation. Loggbokens 

anteckningar användes som underlag för planering av följande interventionstillfällen. På 

så vis säkerställdes att eleverna fick uppgifter utifrån deras läsförmåga. 

4.3.2 Beskrivning av interventionerna lager 4 (C) 

Lager 4 innehöll strukturerad en-till-en-undervisning. Grundstrukturen var densamma 

för alla fyra elever, men varje interventionspass anpassades och planerades utifrån 

elevernas uppmätta avkodningsförmåga och unika behov. I lager 4 använde sig eleverna 

av assisterande teknik. Syftet med interventionerna i lager 4 var särskilt att eleven skulle 

bli väl förtrogen med att självständigt kunna ta till sig text. Dessutom ägnades en 

kortare stund till att producera text med hjälp av assisterande teknik. De digitala verktyg 

som användes för att ta till sig text var Ugglo (Malmqvist, Ohlsén, Tsampikakis, 

Forslund 2018), Polylino (Inläsningstjänst 2017) alternativt Inläsningstjänst (2008). 

Eleverna lyssnade två gånger på texten och följde samtidigt med i texten på skärmen 

och därefter läste eleven samma textavsnitt högt en gång. Tiden för att ”lyssna och läsa” 

var cirka 15 minuter. Cirka 10 minuter ägnades åt tal-till-text-träning. Eleven använde 

Google röstinmatning eller Skolstil 2 (Ohlis 2012) för att tala in text. Det kunde vara ett 

kort meddelande till läraren, återberättande av något som hänt i helgen eller att skriva 

till en bildserie. Eleven läste igenom texten och reviderade i vissa fall några enstaka ord. 

Interventionspassen i Lager 4 avslutades med en cirka 5 minuter lång lustfylld aktivitet 

där eleverna spelade ett digitalt lässpel som Läskod (Nero Nordmark 2014), Skolplus 

(2022), Bokstavspussel (Gripot 2011) eller Elevspel (2022). Vid ett fåtal tillfällen 

spelade eleverna lässpelet Trugs (Häggström & Frylmark 2010; Jeffrey 2018). Under 

4.4.3 beskrivs materialen ytterligare. Efter interventionerna fördes anteckningar i en 

loggbok. Anteckningarna bestod av information om vilka digitala verktyg som använts, 

tid för hela passet, passets huvudfokus (ta till sig eller producera text) och en skattning 

om eleven var motoriskt orolig eller fokuserat. Loggbokens anteckningar var underlag 

för planering av följande interventionstillfällen och på så vis säkerställdes att eleverna 

fick uppgifter utifrån deras läsförmåga. 

4.4 Material 

I föreliggande studie har standardiserade och normerade tester använts för att stärka 

studiens validitet. Med validitet avses studiens giltighet och att det som avses att mätas 

är det som mäts (David & Sutton 2016). Med reliabilitet menas studiens tillförlitlighet, 

det vill säga om resultaten skulle bli desamma vid en upprepning av studien. Tester har 

valts ut för att stämma överens med studiens syfte, det vill säga att mäta elevernas 

avkodningsförmåga. För god reliabilitet ska mätningarna vara korrekt genomförda (a.a). 

Nedan följer en beskrivning av de test- och interventionsmaterial som använts under 

studien. Testernas reliabilitet och validitet vävs in i beskrivningarna av testen.  
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4.4.1 Material för mätning av avkodning - LäSt 

LäSt är ett testmaterial för diagnostisering och kartläggning av grundläggande 

avkodnings- och stavningsförmåga samt läsförståelse (Elwér, Fridolfsson, Samuelsson 

& Wiklund 2016). Materialet riktar sig till grundskoleelever i år 1 till år 6. Testet är 

normerat och kan användas när som helst under året. LäSt innehåller två olika test för 

att mäta avkodningsförmågan, avkodning ord och avkodning nonord. I denna studie har 

båda testerna för avkodningsförmågan använts. I testmaterialet LäSt, har reliabiliteten 

fastställts genom ett test-retest. Det innebär att en och samma individ genomför ett och 

samma test vid två eller flera tillfällen. Om resultaten visar helt andra resultat vid andra 

tillfället är testet konstruerat på ett sätt som brister i reliabiliteten (a.a). LäSt har ett 

uppmätt test-retest-reliabilitetsmått för elever i år 2 och korrelationen ligger mellan 0,73 

och 0,81 (avkodning nonord) och 0,93 (avkodning ord) vilket anses som hög reliabilitet. 

Validiteten har fastställts genom att beräkna sambandet med andra tester som också är 

avsedda att mäta avkodning. I detta fall har en jämförelse gjorts med H4 (Lindahl 1963) 

och Ordkedjor (Jacobson 2001). För deltesten avkodning nonord och avkodning ord 

varierar korrelationen mellan 0,71 och 0,88 för årskurs 2 i jämförelse med H4. 

Sambandet i jämförelse med Ordkedjor är lägre och varierar mellan 0,28 och 0,59. Det 

förklaras med att LäSt och Ordkedjor skiljer sig åt i designen medan H4 och LäSt är 

nästan identisk. I sammanställningarna över elevernas resultat redovisas råpoängen av 

korrekt avkodade nonord och avkodade ord. 

4.4.2 Material för mätning av andra delaspekter av läsning - Testbatteriet 

Nedan följer en beskrivning av de tester som ingått i testbatteriet.  

 
4.4.2.1 Material för att bedöma fonologisk förmåga 

Fonolek är ett test för bedömning av fonologisk medvetenhet (Olofsson & 

Hemmingsson 1994). Provets delar innehåller uppgifter som testar elevens förmåga att 

genomföra ljudsegmentering, lyssna ut initialt ljud samt genom ljudsyntes bilda ord. 

Testets reliabilitet har fastställts genom jämförelser med liknande tester. Korrelationen 

för Fonoleks totalpoäng antas hamna över 0,7. I sammanställningen redovisas råpoäng 

samt staninevärde. 

 
4.4.2.2 Material för att mäta bokstavskännedom 

Läsettan är ett diagnosmaterial som syftar till att kartlägga basfärdigheter i läsning 

(Johansson 2009). Materialet beskrivs som ett vetenskapligt baserat och lättillgängligt 

mätinstrument som identifierar vad eleven kan i de olika delmomenten gällande 

avkodning. Materialet innehåller tester för att mäta bokstavskännedom (versaler och 

gemener), avkodning funktionsord, avkodning innehållsord, avkodning nonsensord 

samt RAN (uppläsning siffror). I denna interventionsstudie har endast delprovet som 

testar bokstavskännedom använts. Korrelationen mellan testerna i materialet är höga 

och signifikanta vilket styrker validiteten. I sammanställningen över elevernas resultat 

redovisas råpoängen samt staninevärdet baserat på elevernas läskvot. Läskvoten baseras 

på antal lästa rätt och tiden som eleverna använt vid testet.  

 
4.4.2.3 Material för att mäta läsförståelse 

Vilken bild är rätt? är ett normerat diagnosmaterial som mäter elevers läsförståelse 

(Lundberg 2001). Provet innehåller läsuppgifter där eleven läser en eller ett par 

meningar tyst för sig själv. Till meningarna finns fyra bilder och eleven ska sedan 

avgöra vilken bild som hör ihop med texten. Bilderna är ganska lika och för att välja rätt 

krävs att eleven har en klar bild av textens innebörd. Testet har olika tidsbegränsning 
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beroende på vilken årskurs eleven tillhör. För elever i år 2 är tidsbegränsningen 10 

minuter. Resultatet ger en indikation på hur snabbt eleven läser och förstår texten. 

Tidpunkten för normeringen är i oktober-november. I manualen finns inte reliabilitets 

eller validitetsmått. Testets användbarhet har bedömts utifrån mer än 800 elever som 

genomfört testet samt genom intervjuer av elever och lärare. I redovisningen av 

elevernas resultat anges råpoäng samt staninevärde. 

4.4.3 Interventionsmaterial i lager 3  

Nedan följer en beskrivning av de interventionsmaterial som använts i lager 3 och i 

lager 4. Materialen delas in i underrubriker baserat på vad de avser att träna och utifrån 

dess användningsområde.  

 
4.4.3.1 Material som tränar fonemisk medvetenhet och fonem-grafemkoppling 

FonoMix munmetoden, utarbetad av Löwenbrand-Jansson (2021) är ett material där ett 

strukturerat och systematiskt arbetssätt används för att träna och automatisera 

kopplingen mellan fonem och grafem. Metoden innebär att eleverna med hjälp av 

munbilder kopplar samman ljud och munnens form med rätt grafem (bokstav eller 

bokstavskombination). FonoMix är en multisensorisk metod eftersom flera sinnen 

aktiveras vid träningen.  I materialet finns också moment som går ut på att bygga ord 

med hjälp av olika sinnen och rörelser, liksom läslistor, spel, skrivböcker och 

läseböcker. 
 
4.4.3.2 Material som tränar avkodning och läsflyt 

Läslistor från Wendickmodellen är en del av kartläggning- och träningsmaterialet 

Wendickmaterialet, som säkrar vissa grundläggande färdigheter i läsning (Wendick 

2021). Läslistorna är strukturerade och anpassade för att träna både fonologisk och 

ortografisk lässtrategi, automatiserad avkodning, språklig medvetenhet och strukturerad 

stavning. Läshoppet (Natur & Kultur 2022) och Stjärnsvenska (Liber 2022) är två olika 

serier med lättlästa upplevelse- och faktaböcker i olika läsnivåer. Böckerna innehåller 

en begränsad mängd text på varje sida och många bilder. Meningarna är skrivna i rak 

ordföljd. Flera av titlarna finns som digitala resurser i form av text-till-tal-bok. 

Trugs står för "teach reading using games" och är ett lässpel som följer barns 

läsutveckling (TRUGS 2022). Trugs är skapat av Astrid Frylmark och Ingrid 

Häggström utifrån ett engelskt original och är anpassat efter det svenska språket med 

alla vokaler. Spelen är uppbyggda i fem läsnivåer och innehåller korta, ljudenligt 

stavade ord till mer komplexa och längre ord. 

 
4.4.4 Interventionsmaterial i lager 4 

4.4.4.1 Digitala resurser - text-till-tal 

Ugglo (Malmqvist et al. 2018), Polylino (Inläsningstjänst 2017) och Inläsningstjänst 

(2008) är digitala bibliotek som har digitala fakta- och skönlitterära böcker på olika 

nivåer. De tre apparna har inlästa böcker där det finns möjlighet att välja olika hastighet 

på textuppläsningen. Till en del böcker finns också textmedföljning så att eleven kan 

lyssna och samtidigt följa med i texten.  
 
4.4.4.2 Digitala resurser - tal-till-text 

Genom Skolstil 2 (Ohlis 2012)  och Google röstinmatning finns möjlighet att genom 

röstinspelning tala in text i ett dokument. 
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4.4.4.3 Digitala lässpel 

Läskod (Nero Nordmark 2014) och Bokstavspussel (Gripot 2011) är appar med 

övningar och spel avsedda för barn som är i början av sin läs- och skrivutveckling. I 

appen Läskod finns möjlighet att stänga av och sätta på uppläsning och ljud. Appen 

Bokstavspussel har 36 färdiga bokstavspussel och möjlighet att skapa egna pussel finns. 

Appen är anpassad för iPad och iPhone/iPod Touch. Skolplus (2022) är en webbsida 

med spel, övningar och utskriftsmaterial inom flera olika ämnen. Skolplus är riktat till 

barn i förskoleklass upp till årskurs 6. Skolplus är ett pedagogiskt läromedel som 

kombinerar lärande med lek, glädje, kunskap och som är tänkt att stimulerar eleverna 

för lust att lära sig mer. För tillgång till utökat material krävs licens. Elevspel (2022) är 

en annan websida med övningar i olika skolämnen, lässpel och lövningar på olika 

nivåer.  

4.5 Etiska övervägande  

God forskningssed syftar till att man genom grundläggande forskningsetiska principer 

värnar om god kvalitet på den forskning som bedrivs (Vetenskapsrådet 

2017).  Vetenskapsrådets rekommendationer gällande informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har följts. 

Informationskravet uppfylldes genom att eleverna i vår studie och deras vårdnadshavare 

fick ta del av syftet med vår kommande studie. De fick dels veta hur vi skulle gå 

tillväga, dels vad interventionerna skulle innehålla. Vårdnadshavarna fick muntlig 

information via telefonsamtal och därefter skickades ett informationsbrev hem (se 

bilaga B), samt en samtyckesblankett för påskrift (se bilaga C). Genom 

informationsbrevet fick deltagarna och deras vårdnadshavare detaljerad information om 

studien, kontaktuppgifter till de som genomför studien, deras handledare och 

information om att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas. Samtyckeskravet handlar 

om att inhämta samtycke innan man startar forskningen. Med en underskrift av 

elevernas båda vårdnadshavare på samtyckesblanketten, gav de sitt medgivande till 

studien innan mätningarna och interventionerna påbörjades. Detta innebär att 

samtyckeskravet uppfylldes. I informationsbrevet gavs även information om att 

resultaten kommer att avidentifieras och inte spridas vidare i andra syften, vilket innebär 

att delar av konfidentialitetskravet uppfyllts. Konfidentialitetskravet innebär också att 

alla uppgifter, om identifierbara personer, ska lagras på ett sätt så att obehöriga inte kan 

ta del av dem (Vetenskapsrådet 2002), vilket uppfyllts genom att testresultat, 

anteckningar och loggböcker som berör studien varit inlåsta när de inte använts. De 

medverkande eleverna har genom hela studien haft fingerade namn. Uppgifterna om de 

fyra eleverna i vår interventionsstudie som samlats in, får enligt nyttjandekravet endast 

användas för forskningens ändamål. Uppgifterna får heller inte användas som underlag 

för åtgärder som påverkar individerna utan att ha fått medgivande av de berörda (a.a.). 

En etikprövning med diarienumret 2017/412-31 har gjorts och godkänts. 

5 Resultat 

I avsnittet som följer, presenteras elevernas resultat vid mätningar av 

avkodningsförmåga, läsning av ord och läsning av nonord. Utifrån frågeställningarna 

presenteras först resultaten från lager 3 och därefter resultaten från lager 4. Single 

subject design bygger på visuella analyser (Horner et al. 2005), så därför visas 

resultaten genom olika diagram och tabeller. Diagrammen ser olika ut för varje elev, 

med olika mått på y-axeln. På så vis förtydligas varje elevs unika läsutveckling.  
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5.1 Avkodningsutveckling i lager 3 (B) 

Evidensbaserad läsintervention genom en-till-en-undervisning 

Samtliga diagram i följande avsnitt visar resultaten för de fyra mätningarna i baslinje 1, 

därefter resultaten för de sex mätningarna i lager 3. Elevernas resultat anges i råpoäng 

(rp) och koppling görs till motsvarande percentilvärde i resultatbeskrivningarna under 

diagram och tabeller. Genomgående i följande avsnitt presenteras elevernas 

percentilvärde från första mätningen i baslinje 1 till sista mätningen i lager 3. 

Resultatens percentilvärden redovisas i tabellform. Efter varje diagram och tabell 

förklaras respektive elevs resultat i löpande text.  

 
5.1.1 Patrik - Ord och nonord lager 3  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Diagrammet visar Patriks resultat på LäSt, avkodning ord och nonord i lager 

3. 

Tabell 3: Patriks resultat på första mätningen i baslinje 1 och sista mätningen i lager 3 

angett i percentil. 

Avkodning  

Lager 3 

Ord Non-ord 

 Första mätningen i 

baslinje 1 

Sista mätningen i 

lager 3 

Första mätningen i 

baslinje 1 

Sista mätningen i 

lager 3 

 Percentil 30 50 5 40 

Resultaten visar att interventionen har påverkat elevens avkodningsförmåga både 

gällande avkodning ord och avkodning nonord från första mätningen i baslinje 1 till 

sista mätningen i lager 3. Utgångsläget gällande avkodning ord var 40 rp vid första 

baslinjemätningen. Vid den sista mätningen i lager 3 blir resultatet 80 rp. Det innebär en 

ökning med 40 rp. Gällande nonord är utgångsläget lägre. Vid den inledande mätningen 

i baslinje 1 uppmätts 18 rp och 34 rp vid sista mätningen i lager 3. Det innebär en 

ökning med 16 rp. Eftersom råpoängen ökar både vid avkodning ord och avkodning 

nonord innebär det även en ökning av percentilvärdena. Gällande avkodning ord ökar 

värdet med 20 enheter och gällande avkodning nonord ökar percentilvärdet med 35 

enheter. Gemensamt för avkodning ord och avkodning nonord är att resultaten i princip 
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är oförändrade från mätning fyra till och med mätning 6. Därefter sker en ökning av 

råpoängen bortsett från en tillfällig nedgång vid avkodning ord.  

5.1.2 Björn - Ord och nonord lager 3  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Diagrammet visar Björns resultat på LäSt, avkodning ord och nonord i lager 

3.  

Tabell 4: Björns resultat på första mätningen i baslinje 1 och sista mätningen i lager 3 

angett i percentil. 

Avkodning  

Lager 3 

Ord Non-ord 

 Första mätningen 

i baslinje 1 

Sista mätningen i 

lager 3 

Första mätningen 

i baslinje 1 

Sista mätningen i 

lager 3 

Percentil 5 5 5 5 

Diagrammet visar resultat som växlar förhållandevis mycket mellan de olika 

mättillfällena. Vid utgångsläget i avkodning ord uppmättes ett lägre resultat jämfört 

med avkodning nonord. Vid första baslinjemätningen får Björn 1 rp vid avkodning ord 

och vid sista mätningen i lager 3, 13 rp. Det innebär en ökning med 12 rp. Vid de fyra 

första mätningarna i lager 3 visar diagrammet att avkodning ord ligger på en relativt 

jämn nivå. Därefter sker en markant ökning för att vid sista mätningen sjunka något 

igen. Gällande nonord sjunker resultaten under baslinjemätningarna. Under så gott som 

hela interventionsperioden i lager 3 finns inga uppmätta resultat bortsett från 1 rp vid 

första mätningen. Anledningen till uteblivet resultat gällande avkodning nonord, beror 

på att Björn avböjt att genomföra testerna. Resultaten motsvarar percentil 5 under både 

baslinje 1 och under hela lager 3. 
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5.1.3 Fanny - Ord och nonord lager 3   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7: Diagrammet visar Fannys resultat på LäSt, avkodning ord och nonord i lager 

3.  

Tabell 5: Fannys resultat på första mätningen i baslinje 1 och sista mätningen i lager 3 

angett i percentil. 

Resultaten visar att interventionerna påverkat läsförmågan och att avkodning ord 

förbättrats. Däremot blev resultaten vid läsning av nonord helt oförändrad mellan första 

mätningen i baslinje 1 och sista mätningen i lager 3. Mätningarna däremellan var 

varierande mellan 28 rp och 38 rp. Utgångsläget gällande avkodning ord var 44 rp vid 

första baslinjemätningen. Vid den sista mätningen är resultatet 59 rp. Det innebär en 

ökning med 15 rp. Gällande nonord är utgångsläget lägre, jämfört med avkodning ord. 

Resultatet är 36 rp i den inledande mätningen och vid sista mätningen 36 rp, alltså ingen 

skillnad. Eftersom råpoängen ökar vid avkodning ord sker också en ökning av 

percentilvärdena. Vid avkodning av ord ökar percentilvärdet med 10 enheter. Vid 

avkodning av nonord blir det ingen skillnad i percentilvärden.  Vid läsning av ord 

sjunker resultaten med 6 rp från den andra till den tredje mätningen i interventionen. 

Vid läsning av nonord sjunker resultaten med 6 rp mellan den tredje och den fjärde 

mätningen i baslinje 1. För övrigt håller resultaten vid läsning av ord en relativt jämn 

nivå. 

  

Avkodning  

Lager 3 

Ord Non-ord 

 Första mätningen 

i baslinje 1 

Sista mätningen i 

lager 3 

Första mätningen 

i baslinje 1 

Sista mätningen i 

lager 3 

Percentil 20 30 40 40 
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5.1.4 Bea - Ord och nonord lager 3   

 

 

 

  

 

 

 

 

Figur 8: Diagrammet visar Beas resultat på LäSt, avkodning ord och nonord i lager 3. 

Tabell 6: Beas resultat på första mätningen i baslinje 1 och sista mätningen i lager 3 

angett i percentil. 

Avkodning  

Lager 3 

Ord Non-ord 

 Första mätningen 

i baslinje 1 

Sista mätningen i 

lager 3 

Första mätningen 

i baslinje 1 

Sista mätningen i 

lager 3 

Percentil 10 25 15 45 

Resultaten visar att interventionerna påverkat läsförmågan och att avkodning av både 

ord och nonord förbättrats från första mätningen i baslinje 1 till sista mätningen i lager 

3.  Utgångsläget gällande avkodning ord var 31 rp vid första baslinjemätningen. Vid den 

sista mätningen i lager 3 är resultatet 47 rp. Det innebär en ökning med 16 rp. Gällande 

nonord är utgångsläget lägre jämfört med avkodning ord. Resultatet är 24 rp i den 

inledande baslinjemätningen och 38 rp vid sista mätningen i lager 3. Det innebär en 

ökning med 14 rp. Eftersom råpoängen ökar både vid avkodning ord och avkodning 

nonord ökar också percentilvärdena. Gällande avkodning ord ökar percentilvärdet med 

15 enheter och gällande avkodning nonord ökar percentilvärdet med 30 enheter. Vid ett 

tillfälle i diagrammet visas en relativt stor ökning av råpoäng följt av en tillfällig 

nedgång för att sedan öka igen, både vid läsning av ord och läsning av nonord. 

Resultatet gällande läsning av ord är högre, 51 rp, vid första mätningen i lager 3 än vid 

sista mätningen i lager 3, då resultatet är 47 rp. Det innebär en minskning med 4 rp. 

5.2 Avkodningsutveckling i lager 4 (C) 

Evidensbaserad läsintervention med assisterande teknik genom en-till-

en-undervisning 

Samtliga diagram i följande avsnitt visar resultaten för de fyra mätningarna i baslinje 2, 

därefter resultaten för de sex mätningarna i lager 4 och slutligen resultatet för eftertestet. 

Elevernas resultat anges i rp och koppling görs till motsvarande percentilvärde i 

resultatbeskrivningarna under diagram och tabeller. Genomgående i följande avsnitt 

presenteras elevernas percentilvärde vid första mätningen i baslinje 2 och mätningen vid 
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eftertestet. Resultatens percentilvärden redovisas i tabellform. Efter varje diagram och 

tabell förklaras respektive elevs resultat i löpande text.  

5.2.1 Patrik - Ord och nonord lager 4 samt eftertest  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figur 9: Diagrammet visar Patriks resultat på LäSt, avkodning ord och nonord i lager 

4. 

Tabell 7: Patriks resultat på första mätningen i baslinje 2 samt mätningen i eftertestet 

angett i percentil. 

Avkodning  

Lager 4 

Ord Non-ord 

 Första mätningen 

i baslinje 2 

Sista mätningen 

vid eftertestet 

Första mätningen 

i baslinje 2 

Sista mätningen 

vid eftertestet 

Percentil 45 85 60 90 

Resultaten i lager 4, visar fortsatt progression av avkodningsförmågan. Avkodning ord 

uppmätts vid första mätningen i baslinje 2 till 76 rp. Vid eftertestet har resultatet ökat 

med 36 rp till totalt 112 rp. I början av interventionerna i lager 4 sjunker resultaten 

något, för att sedan öka igen. Vid den sista mätningen i lager 4 uppnås det högsta 

resultatet under hela interventionsperioden, 128 rp. Gällande nonord, sker en utveckling 

även där. Vid första mätningen i baslinje 2 uppnås 44 rp och vid eftertestet 61 rp. Det 

innebär en ökning med totalt 17 rp. Ökade råpoäng innebär även högre percentilvärden. 

Ökningen motsvarar 40 enheter gällande avkodning ord och 30 enheter gällande 

avkodning nonord.  
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5.2.2 Björn - Ord och nonord lager 4 samt eftertest  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10: Diagrammet visar Björns resultat på LäSt, avkodning ord och nonord i lager 

4. 

Tabell 8: Björns resultat på första mätningen i baslinje 2 samt mätningen i eftertestet 

angett i percentil. 

Avkodning  

Lager 4 

Ord Non-ord 

 Första mätningen 

i baslinje 2 

Sista mätningen 

vid eftertestet 

Första mätningen 

i baslinje 2 

Sista mätningen 

vid eftertestet 

Percentil 5 5 5 5 

Resultatet vid den inledande mätningen i baslinje 2 uppmätts till 16 rp i avkodning ord. 

Under baslinjemätningarna sjunker resultaten vid de tre första mätningarna, för att vid 

sista mätningen öka igen. Vid den inledande mätningen i lager 4 uppmätts det lägsta 

resultatet under lager 4 till 9 rp. Därefter ökar råpoängen något och håller sig på en 

relativt jämn nivå. I eftertestet visar mätningen att resultatet ökat totalt sett med 3 rp till 

19 rp. Gällande nonord finns inga uppmätta resultat. Resultaten motsvarar percentil 5 

under baslinje 2 och under hela lager 4. Det gäller både avkodning ord och avkodning 

nonord. 
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5.2.3 Fanny - Ord och nonord lager 4 samt eftertest  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figur 11: Diagrammet visar Fannys resultat på LäSt, avkodning ord och nonord i lager 

4. 

Tabell 9: Fannys resultat på första mätningen i baslinje 2 samt mätningen i eftertestet 

angett i percentil. 

Avkodning  

Lager 4 

Ord Non-ord 

 Första mätningen 

i baslinje 2 

Sista mätningen 

vid eftertestet 

Första mätningen 

i baslinje 2 

Sista mätningen 

vid eftertestet 

Percentil 30 50 45 75 

Resultaten visar en utveckling av både avkodning ord och avkodning nonord från första 

mätningen i baslinje 2 till eftertestet. Utgångsläget gällande avkodning ord var 59 rp vid 

första mätningen i baslinje 2. Vid eftertestet blir resultatet 82 rp. Det innebär en ökning 

med 23 rp. Gällande nonord är utgångsläget lägre, jämfört med avkodning ord. 

Resultatet är 37 rp vid första mätningen i baslinje 2 och 53 rp på eftertestet, vilket 

innebär en ökning med 16 rp. Eftersom råpoängen ökar både vid avkodning ord och 

avkodning nonord innebär det även en ökning av percentilvärdena. Gällande avkodning 

ord ökar percentilvärdet med 20 enheter och gällande avkodning nonord ökar 

percentilvärdet med 30 enheter. Resultaten vid läsning av ord ökar i alla fyra 

mätningarna i baslinje 2 för att sedan minska vid första och andra mätningen i lager 4. 

Därefter görs en ökning vid två mätningar. De sista mätningarna i lager 4 planas ut med 

samma resultat ett par gånger för att sedan öka vid eftertestet. Gällande läsning av 

nonord ligger resultaten i baslinje två relativt stabilt och ökar sedan successivt i lager 4.  
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5.2.4 Bea - Ord och nonord lager 4 samt eftertest   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12: Diagrammet visar Beas resultat på LäSt, avkodning ord och nonord i lager 4. 

Tabell 10: Beas resultat på första mätningen i baslinje 2 samt mätningen i eftertestet 

angett i percentil. 

Avkodning  

Lager 4 

Ord Non-ord 

 Första mätningen 

i baslinje 2 

Sista mätningen 

vid eftertestet 

Första mätningen 

i baslinje 2 

Sista mätningen 

vid eftertestet 

Percentil 20 30 45 40 

Resultaten visar en utveckling av avkodning ord från första mätningen i baslinje 2 till 

eftertestet. Däremot är resultaten gällande läsning av nonord sämre på eftertestet jämfört 

med första mätningen i baslinje 2. Utgångsläget gällande avkodning ord är 44 rp vid 

första mätningen i baslinje 2. Vid eftertestet noteras ett resultat på 60 rp. Det innebär en 

ökning med 16 rp. Gällande nonord är utgångsläget lägre, jämfört med avkodning ord. 

Resultatet vid första mätningen i baslinje 2 är 37 rp och på eftertestet 36 rp, vilket 

innebär en minskning med 1 rp. Gällande avkodning ord ökar percentilvärdet med 10 

enheter och gällande avkodning nonord minskar percentilvärdet med 5 enheter mellan 

första mätningen i baslinje 2 och sista mätningen i lager 4. Baslinjemätningarna för 

både läsning av ord och läsning av nonord är relativt stabila. Därefter, vid de första 

mätningarna i lager 4 ökar resultaten för läsning av ord vid de tre första mätningarna för 

att sedan stabiliseras. I eftertestet ökar resultatet med 2 rp. Läsning av nonord i lager 4 

ökar lite till en början och ligger sedan relativt jämt. I eftertestet sjunker resultatet med 3 

rp. 

6 Resultatanalys 

Resultatanalysen utgår från Simple view of reading (Gough & Tunmer 1986) och är 

indelad i två avsnitt utifrån studiens frågeställningar. Studiens syfte är att undersöka om 

läsinterventioner i lager 3 och 4 enligt RTI-modellen påverkar avkodningsförmågan hos 

elever i år 2 som befinner sig i riskzonen för lässvårigheter. Först analyseras resultatet 

gällande avkodning i lager 3 (B) och därefter resultaten i lager 4 (C). 
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Avkodningsförmågan mäts i denna studie med LäSt (Elwér, Fridolfsson, Samuelsson & 

Wiklund 2016). Både avkodning nonord och avkodning ord ligger till grund för 

analysen. Resultaten kopplas till Høien och Lundbergs (2013) stadieteorier, Ehris 

(2005a, 2005b) utvecklingsfaser och tidigare forskning. 

6.1 Vilken effekt har lästräning i lager 3 på avkodningsförmågan hos 
elever som under vårterminen i årskurs 2 är i riskzonen för 
lässvårigheter? 

Utifrån en vidareutveckling av Simple view of reading (Wren 2001; Glaser & Moats 

2008; Scarborough 2001) är fonologisk medvetenhet och bokstavskännedom 

förutsättningar som krävs för att lyckas med avkodningen. Inledningsvis i studien 

befinner sig tre deltagare, (Patrik, Fanny och Bea), enligt Ehris (2005a, 2005b) teori till 

viss del i partial alphabetic-fasen eftersom de inte behärskar det alfabetiska systemet 

fullt ut. De är samtidigt delvis i fasen full alphabetic då de har förmågan att läsa nya 

ord. Høien och Lundberg (2013) menar att det behöver finnas en förståelse för 

sambandet mellan bokstav och ljud för att kunna behärska alfabetisk avkodning genom 

säker syntes. I lager 3 är det alfabetisk-fonologiska stadiet utgångsläget för Patrik, 

Fanny och Bea eftersom de visar en förståelse för den alfabetiska principen.  

Lager 3 innebär evidensbaserad lästräning, i huvudsak explicit undervisning i 

fonemsyntes vilket förespråkas av både Castles, Rastle och Nation (2018) samt 

Johnston och Watson (2004). Även Ehri et al (2001) framhåller att undervisning med 

phonics kan stimulera elevers avkodningsutveckling. Resultaten i föreliggande studie 

visar att avkodningsförmågan ökar i takt med insatserna och att ökningen sker hos 

majoriteten av deltagarna (Patrik, Fanny och Bea). Det är i linje med de resultat som 

Levlin och Nakeva von Mentzer (2020) konstaterat. De undersökte effekten av 

individuell, systematisk och intensiv avkodningsträning för elever i år 2 som visat sig ha 

svårigheter med avkodningen. Fokus låg på bokstavsljuden och avkodningsträning. 

Studien visade att individuell undervisning gav större effekt än den undervisning som 

gavs i klassrummet. I studien av Fälth et al. (2020) konstateras att resultaten för de 

elever som fick intensiv träning, visade en större effekt än kontrollgruppens. Det gällde 

både fonologisk medvetenhet och ordavkodning.  

Resultaten för nonordsläsning visar att innehållet i interventionerna i lager 3 gett olika 

effekt. Detta trots att alla fått systematisk, individuell lästräning anpassa efter elevens 

unika behov. För två av deltagarna noteras ökande resultat (Patrik och Bea). Vid analys 

av Beas resultat noteras en i princip lika stor utveckling, mätt i råpoäng, av förmågan att 

avkoda nonord som avkodning ord. Fannys resultat vid läsning av nonord visar däremot 

ingen ökning. Fannys resultat visar samma påpoäng vid första mätningen i baslinje 1 

och sista mätningen i lager 3.  

Vidare visar resultaten att interventionerna gett effekt på avkodningsförmågan av ord, 

om än i olika grad för deltagarna. Vid en djupare analys ses störst utveckling hos en av 

deltagarna, Patrik. Två andra deltagare, Fanny och Bea har utvecklat 

ordavkodningsförmågan och deras resultat liknar varandras. Denna elevgrupp utgör 

majoriteten av deltagarna och utveckling av avkodningsförmågan kan konstateras hos 

samtliga. 

Hos den återstående deltagaren Björn, ses däremot ingen omfattande utveckling. I 

inledningsskedet befinner sig deltagaren i den första fasen, pre-alphabetic, enligt Ehris 
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(2005a) teori. Visuellt känns några ord igen och avkodning går att genomföra några 

enstaka gånger. Enligt Høien och Lundberg (2013) benämns stadiet som det 

logografiskt-visuella. Visserligen noteras fler avkodade ord vid sista mätningen jämfört 

med i inledningsskedet, dock konstateras en ojämn utveckling och resultat som växlar 

vid mätningarna. Tendenser finns till ett ökat anal råpoäng vid avkodning ord, men det 

noteras ingen ökning av percentilvärdet. Det ligger konstant på percentil 5 under hela 

lager 3. Angående nonordsläsning saknas resultat under i princip hela lager 3. 

Resultaten uteblir då deltagaren avböjt att genomföra testerna. 

6.2 Vilken effekt har lästräning i lager 4 på avkodningsförmågan hos 
elever som under vårterminen i årskurs 2 är i riskzonen för 
lässvårigheter? 

Som tidigare nämnts visar resultaten efter interventionerna i lager 3, att de gett effekt på 

avkodningsförmågan för majoriteten av deltagarna. Utgångsläget inför lager 4 varierar 

dock mellan deltagarna. Det kan konstateras, för två av deltagarna (Patrik och Fanny), 

att interventionerna i lager 4 har gett större effekt på avkodningsförmågan jämfört med 

interventionerna i lager 3. Svensson et al. (2021) har klarlagt att användande av 

assisterande teknik i stället för vanlig specialundervisning, kan ge positiva effekter på 

läsförmågan, vilket är i linje med delar av resultatet i föreliggande studie. Däremot 

noteras en marginell utveckling totalt sett för en av de andra deltagarna (Bea). Det sker 

en viss utveckling av avkodning ord, men gällande nonord noteras ett lägre resultat vid 

eftertestet jämfört med första mätningen i baslinje 2. Resultaten visar, i det avseendet, 

att avkodningsförmågan inte utvecklas av interventionerna i lager 4. 

För den återstående deltagaren (Björn) registrerades ingen märkbar effekt under lager 3. 

I lager 4 noteras dock en jämnare och högre nivå av resultaten, jämfört med lager 3. 

Interventioner som innehåller undervisning med hjälp av assisterande teknik kan vara 

till hjälp för elever som, trots evidensbaserad lästräning, visar sig ha särskilda 

svårigheter med att läsa och skriva (Al Otaiba & Fuchs 2002; Fälth et al. 2013; 

Lindeblad et al. 2016; Nordström et al. 2016; Svensson et al. 2017). Resultaten visar att 

mätningarna gällande avkodning ord ligger på i princip samma, eller på en högre nivå 

än den högsta mätningen i lager 3. Det visar på en ökad förmåga gällande avkodning 

ord vid mätningarna under lager 4, även om det inte går att fastställa någon klar 

progression. Avkodningsförmågan kan förbättras genom användandet av assisterande 

teknik trots att man inte tränar det explicit (Lindeblad et al. 2016; Svensson et al. 2017; 

Nordström et al. 2016) vilket kan förklara det mer stabila resultat som visas i lager 4. 

Registrerade resultat för avkodning nonord fortsätter dock att utebli. Trots att en viss 

ökad avkodningsförmåga av ord, ligger resultaten kvar på en nivå som motsvarar 

percentil 5. Det gäller genomgående under hela lager 4. 

Det kan konstateras att två av deltagarna (Fanny och Bea), har utvecklat 

avkodningsförmågan så pass mycket att de enligt Ehris (2005a) teori befinner sig i full-

alphabetic fasen. De behärskar att använda sig av den alfabetiska principen och befinner 

sig enligt Høien och Lundbergs (2013) stadieteorier i det alfabetisk-fonologiska stadiet, 

på väg mot ortografisk-morfemisk läsning. För en av deltagarna (Patrik) visar resultaten 

en progression från percentil 45 till 85 gällande avkodning ord och från percentil 60 till 

90 gällande avkodning nonord. Enligt Ehris (2005a) teori befinner sig deltagaren i 

consolidated alphabetic och enligt Høien och Lundbergs (2013) stadieteorier i det 

ortografisk-morfemiska stadiet. Utifrån resultaten visas att de färdigheter som krävs för 

att behärska avkodning samt läsa med flyt nu uppnås. Enligt Taube, Fredriksson och 
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Olofsson (2015) innebär läsning med flyt, att läsaren avkodar korrekt, enkelt och med 

inlevelse. Den förmågan belyser Ehri (2005b) som den största fördelen med god 

avkodningsförmåga.  

För Björn som uppnår marginell utveckling, visar resultaten att grundläggande 

förutsättningar för automatiserad avkodning fortfarande saknas. Den första fasen, pre-

alphabetic (Ehri 2005a) samt logografiskt-visuella stadiet fortsätter vara nivån eller 

stadiet på denne deltagares avkodningsutveckling.  

7 Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras studiens resultat och metodval. Inledningsvis kommer 

resultatdiskussionen som tar sin utgångspunkt i studiens två frågeställningar. Därefter 

följer en metoddiskussion. 

 
7.1 Resultatdiskussion 

Nedan följer resultatdiskussionen som inleds med insatserna i lager 3 och dess 

eventuella effekter. Därefter diskuteras insatserna och eventuella effekter i lager 4. 

 
7.1.1 Vilken effekt har lästräning i lager 3 på avkodningsförmågan hos elever som 
under vårterminen i årskurs 2 är i riskzonen för lässvårigheter? 

 

Med tanke på att insatserna i lager 3 till stor del handlar om explicit phonics-inriktad 

undervisning är det sannolikt att insatserna bidrar till positiv utveckling av elevernas 

förmåga att göra fonem-grafemkopplingar. Särskilt tydligt syns det då 

avkodningsförmågan förbättras i takt med att eleverna ges riktade insatser. Flera 

forskare slår fast phonics-inriktad undervisning som en framgångsfaktor för att lyckas 

med läsningen (Castles, Rastle & Nation 2018; Fridolfsson 2018; Høien & Lundberg 

2013; National reading panel 2000; SBU 2014; Taube, Fredriksson & Olofsson 2015). 

Fanny, Bea och Patrik har utvecklat sin avkodningsförmåga under lager 3. Särskilt 

framträdande är Patriks resultat. Att han utvecklas i högre grad än Fanny och Bea skulle 

kunna bero på att han har svenska som modersmål. Att Fanny inte utvecklar förmågan 

att läsa nonord i lika hög grad kan bero på att hon får flertalet avdrag av råpoäng vid 

läsning av nonord på grund av uttalsfel av vokaler. Det är ett vanligt förekommande 

uttalsfel för de med annat modersmål (Zetterholm & Tronnier 2019). Sett i 

percentilökning gynnas Bea i högre grad av interventionerna i lager 3 jämfört med i 

lager 4. Det kan bero på att lager 3 innehåller systematisk undervisning genom 

materialet Fonomix och därigenom ges undervisning i uttal av bokstavsljud och olika 

vokalklanger. Det krävs nämligen explicit undervisning för att utveckla olika 

uttalsvariationer i svenska som andraspråk, enligt (Zetterholm & Tronnier 2019). En 

fundering som dyker upp är vad Beas tillfälliga ökning av råpoäng vid första och andra 

mätningen av avkodning ord i lager 3 kan bero på. Är det något speciellt som hänt, 

beror det på undervisningen eller handlar det om dagsformen? Samma fundering väcks 

vid analysen av Björns resultat, som tenderar att växla mycket mellan mätningarna. Vid 

ett tillfälle ökar hans resultat med hela 13 rp från ett tillfälle till ett annat. Björn är en 

low-responder, eftersom han svarar ytterst lite på interventionerna som varit liknande 

för alla fyra elever. Björn har både under lager 3 och lager 4 betydande svårigheter med 

fonem-grafemkoppling och avkodning. Läsning av nonord fungerar inte alls, vilket kan 

tyda på brister i den fonologiska förmågan (Fouganthine & Jacobson 2020).  I fallet 

med Björn verkar inte systematisk phonics-undervisning ge någon större effekt, vilket 
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Levlin och Nakeva von Mentzer (2020) framhåller kan bidra till förbättrad 

avkodningsförmåga. Björns fortsatta svårigheter med avkodning, trots interventionerna 

skulle kunna bero på dyslexi eftersom avkodningssvårigheter och svårigheter med 

läsning av nonord är kännetecken vid dyslexi (Høien & Lundberg 2013). En bidragande 

orsak till den marginella utvecklingen, kan även bero på begränsad uthållighet. Även 

dagsform, lust och koncentrationsförmåga har växlat och varit mer eller mindre 

märkbart under hela interventionsperioden. Man kan diskutera om interventioner 

liknande de som gjorts i lager 3 är rätt metod för Björn, med tanke på den sparsamma 

effekt som den gett på avkodningsutvecklingen. 

 
7.1.2 Vilken effekt har lästräning i lager 4 på avkodningsförmågan hos elever som 
under vårterminen i årskurs 2 är i riskzonen för lässvårigheter? 

Undervisning i lager 4 ger störst effekt på Patriks och Fannys ordavkodningsförmåga. 

De utvecklas totalt sett mer under lager 4 jämfört med i lager 3. Patrik avlutar lager 4 

med att nå högsta nivån av läsning och har förmågan att läsa flytande. Beas resultat 

visar däremot att resultaten gällande avkodning nonord har sjunkit i eftertestet jämfört 

med första mätningen i baslinje 2. Förklaringen till att Bea inte utvecklat 

avkodningsförmågan gällande nonord kan vara att hennes modersmål är arabiska. Hon 

fick många poängavdrag vid läsning av nonord på grund av ihopblandning av 

vokalljuden i vokalerna y, e, o. Det är ett vanligt uttalsfel hos arabisktalande som har 

svenska som andraspråk enligt Zetterholm och Tronnier (2019). Explicit undervisning 

krävs för att nyinlärare av svenska språket ska behärska olika uttalsvariationer (a.a.). 

Det tillgodoses i lager 3 genom undervisning med materialet Fonomix.  

Fannys och Beas resultat indikerar en utveckling av avkodningsförmågan och att de 

efter interventionerna når en högre nivå i avkodningsutvecklingen. Trots att 

utvecklingen inte varit lika för de båda, kan ändå en progression klargöras. Björns 

resultat visar, totalt sett, en marginell utveckling av avkodningsförmågan. Dock tycks 

det vara så att avkodning ord ligger på en högre och jämnare nivå under lager 4 i 

jämförelse med lager 3. Resultaten kan tyda på att användandet av assisterande teknik 

påverkar avkodningsförmågan i positiv riktning, åtminstone bidrar till en mer stabil 

nivå. Ett liknande konstaterande görs i Svenssons et al. (2021) studie. I samma studie 

visas också att assisterande teknik bidragit till ökad motivation gällande läsning. I 

Björns fall skulle de högre, mer stabila resultaten kunna förklaras av ökad läslust - tack 

vare assisterande teknik. Nordström och Svenssons (2017) föreslår att ett fjärde lager i 

RTI-modellen sätts in i slutet av årskurs tre för low-responders. Funderingar som väcks, 

är hur Björns avkodningsförmåga hade sett ut idag, om han hade fått tillgång till 

läsundervisning med assisterande teknik i ett tidigare skede. Kanske behöver insatser i 

lager 4 sättas in tidigare än i slutet av årskurs tre i vissa fall? Med tanke på att McKenna 

och Walpole (2007) ställer sig kritiska till att enbart använda sig av assisterande teknik, 

funderar vi över om en kombination av lager 3 och lager 4 skulle vara en lämplig insats, 

framför allt för low-responders? Det ena behöver inte utesluta det andra.  

7.1.3 Slutsats  

Studiens syfte är att undersöka om undervisning i lager 3 och lager 4 har någon effekt 

gällande avkodningsförmågan på elever som är i riskzonen för lässvårigheter. Genom 

studiens interventioner innehållande systematiska, evidensbaserade, individanpassade 

och intensiva insatser samt genom noggrann uppföljning har Patrik, Fanny och Bea 

vidareutvecklat sin avkodningsförmåga. Foorman, Breier och Fletcher (2003) lyfter att 

insatser i F, år 1 och år 2, är mer effektiva än insatser som sätts in senare. Med tanke på 
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den positiva effekt vi kan se hos majoriteten av eleverna, kan interventioner i år 2 bidra 

till att fortsatta misslyckande med elevernas läsning förebyggs. Dock förtydligar vi att 

det inte gjorts någon jämförelse med årskurser högre än år 2 i den här studien.  

Både Torgerson, Brooks och Hall (2006) och Elbro (2004) belyser att systematisk 

undervisning är kärnan i läsundervisning. Resultaten visar att avkodningsutveckling 

skett, om än i olika grad, hos framför allt tre elever. En positiv utveckling är tydlig både 

i lager 3 och i lager 4. Eleverna fick explicit undervisning i syntes och fonem-

grafemkoppling, vilket enligt Watson (2004) är gynnsamt för elevers 

avkodningsförmåga. Det kan vara en förklaring till tre av elevernas framgångar. 

Studiens resultat är i linje med Fuchs och Fuchs (2006) samt Taube, Fredriksson och 

Olofssons (2015) resonemang om vikten av riktade, tidiga insatser och hur de kan ge 

god effekt och positiv inverkan på fortsatt läs- och skrivutveckling. Denton (2012) och 

Myrberg (2007) belyser särskilt att tidiga insatser kan förebygga misslyckanden och 

minska antalet elever som riskerar att misslyckas med läsningen. Tidiga insatser kan 

göra att eleverna undviker Fourth grade slump (Chall, Baldwin & Jacobs 1990) i 

övergången mellan årskurs 3 och årskurs 4. Begreppet beskrivs som glappet mellan 

årskurserna gällande ökad svårighetsgrad på texter och ökad textmängd, vilket blir 

särskilt utmanande för elever i lässvårigheter.  

Det finns fortfarande hopp om avkodningsutveckling för Björn, trots att han är en low-

responder. Enligt Kamhi och Catts (2011) kan även äldre elever utveckla sin 

avkodningsförmåga om anpassade insatser sätts in. Möjligheten kvarstår för Björn att 

utveckla avkodningsförmåga och läsflyt innan slutet av årskurs tre, vilket enligt Wanzek 

et al. (2013) är viktigt för att fortsättningsvis kunna följa med i skolans teoretiska 

ämnen. I annat fall kan lästräning med assisterande teknik och användande av 

assisterande teknik som kompensation bli aktuellt. Det går i linje med vad Al Otaiba 

och Fuchs (2002), Lindeblad et al. (2016), Nordström et al. (2016), Perelmutter et al. 

(2017), Svensson et al. (2017) och Wood et al. (2018) belyser. De menar att low-

responders kan använda assisterande teknik som kompensation när de ska producera 

och ta till sig text. Nilvius (2022) lyfter att ett fjärde lager i RTI-modellen kan bli 

aktuellt för elever som inte svarar på undervisningen i lager 3.   

Både i det inledande och slutliga skedet av studien, finns en variation gällande vilket 

stadie eller fas av avkodningsutvecklingen eleverna befann sig i. Nivåerna eller faserna i 

avkodningsutvecklingen tenderade att överlappa varandra vilket samstämmer med 

Høien och Lundbergs (2013) resonemang. Det tycks vara så att det inte finns en enskild 

förklaring angående hur en individ lär sig läsa utan utvecklingen är individuell och ser 

olika ut. Vår slutsats är att samma undervisning inte är till för alla elever. Vi vill dock 

peka på att resultaten i den här studien visar att phonicsinriktade interventioner, samt 

interventioner med assisterande teknik bidrar till förbättrad avkodningsförmåga hos de 

flesta och att försämring av avkodningsförmåga inte sker hos någon.  

7.2 Metoddiskussion  

Studiens syfte var att undersöka om interventioner i lager 3 och lager 4 gav någon effekt 

på deltagarnas avkodningsförmåga. Då studien skulle vara en del av ett befintligt  

forskningsprojekt uteblev val av metod. En interventionsstudie enligt single subject 

design var redan förutbestämd. Om vi inte hade ingått i forskningsprojektet hade en 

kvasiexperimentell studie eller en RCT-studie kunnat vara aktuell. Dock hade det krävts 

ett mycket större elevunderlag för att kunna dra några generella slutsatser (Bryman 

2018), vilket hade varit svårt att genomföra med begränsad tid och begränsade resurser. 
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Grundstrukturen för genomförandet har varit densamma hos båda testledarna och 

noggranna anteckningar har förts löpande vid varje test- och interventionstillfälle. 

Studiens reliabilitet har å ena sidan stärkts genom att samma två testledare genomfört 

testerna och interventionerna. Manualernas anvisningar har följts, både gällande 

genomförande samt vid bedömning av testerna. Att interventioner och testningar 

genomförts av två olika personer kan å andra sidan ha påverkat resultaten. För att 

motverka påverkan på resultaten har vi, både före, under och efter studiens gång 

uppmärksammat frågor som rört mätningar, interventioner och genomförande av dessa. 

Det genom regelbundna träffar, samtal och uppföljning av resultaten. Reliabiliteten har 

också stärkts genom att beskrivningar av test- och läsmaterial, interventionernas 

innehåll och elevernas testresultat skrivits fram. Testernas reliabilitets- och 

validitetsmått har också presenterats i metoddelen under rubrik 4.4.1.  

 

I en studie där single subject design används som metod, krävs upprepningar av samma 

studie för att uppnå generaliserbara resultat (Morley 2018). Föreliggande studie har 

endast pågått en kort period och inga replikeringar av studien har genomförts. Därför 

har inte några generella slutsatser av studien kunnat dras.  

 

En fundering som väckts hos oss är hur mycket den evidensbaserade, systematiska och 

enskilda undervisning i lager 3 kan ha påverkat eller “banat väg för” framgångarna i 

lager 4, i de fall läsframgång skett. Enligt Morley (2018) kan effekterna av 

interventionerna i C-fasen (lager 4) vara en fördröjd effekt av interventionerna i B-fasen 

(lager 3). Därför är det enligt Morley svårt att dra slutsatsen att interventionerna i C-

fasen är helt ansvariga för effekterna.  

8 Specialpedagogiska implikationer  

Det har klarlagts att finns elever på svenska skolor som har, samt befinner sig i 

riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter. En ”vänta-och-se”-strategi är inte 

hållbart för dessa elever. Det är betydelsefullt att skapa rutiner som syftar till att 

förebygga samt ge riktade insatser för de elever som behöver, vilket även Torgesen 

(2004) menar. I synnerhet med tanke på att tidiga och fortsatta svårigheter med läsning 

kan påverka självbilden negativt och för att motivationen riskerar att sjunka hos dessa 

elever (Høien & Lundberg 2013; Myrberg 2003; Swalander 2009). 

I föreliggande studie har interventioner enligt RTI-modellens lager 3 och lager 4, 

innehållande evidensbaserad läsundervisning genomförts. Resultaten pekar på att den 

enskilda, tidiga och riktade undervisningen har gett god effekt hos majoriteten av 

eleverna, vilket går i linje med Denton (2012) och Myrbergs (2003) resonemang. I 

rollen som speciallärare, med fördjupad kompetens inom språk-, läs- och 

skrivutveckling har insatserna i interventionerna kunnat anpassas för att stämma 

överens med det behov eleven haft. Det kan ha bidragit till positiv utveckling av 

avkodningsförmågan.  

De positiva resultat som noteras hos flera av eleverna skulle kunna bero på den struktur 

som undervisning enligt RTI innebär. Vikten av att noga följa upp den utveckling som 

eleven gör, samt anpassa insatserna därefter framhålls särskilt (Fuchs & Fuchs 2006). 

Resultat som växlat från gång till gång kan ha berott på dagsform, vilket kan vara 

avgörande faktorer både under interventionerna samt under testtillfällena. Den nära 

relation som uppstår mellan elev och pedagog vid en-till-en-undervisning möjliggör ett 

hänsynstagande till elevens dagsform. Utifrån elevens dagsform kan meningsfulla 
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aktiviteter, uppgifter på rätt nivå, uppmuntran, vägledning och direkt återkoppling ges. 

Som speciallärare behöver man därför ha ”fingertoppskänsla” och följa eleven för att 

möjliggöra läsframgångar på bästa sätt. Hall och Harding (2003) menar att det är 

faktorer som kännetecknar lärare som är framgångsrika i sin läsundervisning.  

Dock visar resultatet att inte alla elever svarar på interventionerna, trots 

evidensbaserade, riktade insatser. Eleverna kallas inom forskning för low-responders 

(Nordström & Svensson 2017). Björns resultat och marginella utveckling av 

avkodningsförmågan påverkar hela hans läsutveckling. Vi upplever dock att lärare inte 

alltid har kunskap om, eller förståelse för att en fungerande avkodningsförmåga är A 

och O för att komma vidare i läsutvecklingen. Vidare kan man fundera på hur länge 

samma slags intervention ska bedrivas, när den ger marginell eller ingen effekt alls. 

Vilken omfattning är rimlig och under hur lång tid? McKenna och Walpole (2007) 

ställer sig frågande till användande av enbart assisterande teknik. I Björns fall tycks 

dock assisterande teknik vara till hans fördel. 

Interventioner av det slag vi genomfört i föreliggande studie, har varit 

tålamodskrävande för eleverna, exempelvis de gånger tekniken inte fungerat som 

planerat. Testsituationerna har varit utmanande för eleverna i olika grad. Särskilt tydligt 

har det varit för den elev som avböjt att delta vid delar av genomförandet. Med 

anledning av att effekten mer eller mindre planar ut efter ett visst antal interventioner 

hos studiens deltagare, funderar vi över om och när det blir en mättnad i effekten av 

specialundervisningen? Förmodligen är det varierande från elev till elev och något varje 

pedagog bör ha i åtanke. 

Att arbeta utifrån RTI-modellen skulle fordra lösningar rent organisatoriskt. Alatalo 

(2011) lyfter att det är en utmaning för lärare att veta exakt vad eleven behöver för stöd. 

Därför behöver det finnas pedagoger som besitter rätt kompetens för att klargöra var 

eleven befinner sig i läs- och skrivutvecklingen, men också när det gäller 

genomförandet av riktade insatser. Vidare behöver det finnas tillräckliga resurser i form 

av personal och lokaler för att kunna genomföra undervisning enligt RTI. Rent 

schematekninska lösningar behöver också ses över. Vilken klassrumsundervisning är 

lämpligt att den enskilda eleven går miste om för att få enskild läsundervisning? Utöver 

det behöver varje pedagog se till att eleven inte får känslan av exkludering när en-till-

en-undervisningen genomförs. 

Dadds (2013) och Sheehy (2013) påtalar att forskning av god kvalitét bidrar till 

fördjupad kunskap och utveckling av den egna verksamheten. Med tanke på effekten 

som resultaten i vår studie visar, vill vi särskilt lyfta vikten av tidiga, riktade insatser. 

Att organisera undervisningen enligt RTI tycks vara ett framgångsrikt sätt att göra det på 

och en implementering av RTI skulle på sikt kunna bidra till att fler elever får hjälp med 

sin läsning i tid.  

9 Vidare forskning 

I den här studien har vi undersökt vilken effekt lager 3 och lager 4 i RTI-modellen har 

på fyra elevers avkodningsförmåga. Den här studien är relativt liten och för ett mer 

tillförlitligt och generaliserbart resultat behöver studien replikeras. Fler studier kan 

också stärka den här studiens reliabilitet. Det skulle vara av intresse, men kanske svårt 

att forska vidare kring funderingen “Hur mycket påverkar lager 3 framgångarna i lager 

4?”. Likaså vore det av intresse att ta reda på hur länge effekten av interventionerna i 
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lager 3 och lager 4 behålls? I förlängningen hade det också varit intressant att ta reda på 

hur elevernas fortsatta läsutveckling påverkas av interventionerna. För detta ändamål 

behöver follow-up-studier genomföras. Med tanke på fördjupad kompetens inom språk- 

läs- och skrivutveckling skulle det vara intressant att genomföra en interventionsstudie 

där pedagoger med olika kompetens genomför interventionerna. Blir det skillnad på 

effekterna av interventionerna beroende på vem som utför dem och vilken kompetens 

personen har? Blir det skillnad på effekt om det exempelvis är en fritidspedagog, lärare, 

vikarie, specialpedagog eller speciallärare med olika specialkompetens som utför 

interventionerna? Studier om skillnaden på resultat om läsundervisningen sker i olika 

och blandade gruppkonstellationer avseende gruppstorlek, läsförmåga, modersmål och 

årskurs skulle också vara intressant inom det specialpedagogiska fältet. Precis som 

Nordström och Svensson (2017) samt Nilvius (2022) har också vi, under processen med 

den här studien, identifierat behov av mer forskning gällande effekten av interventioner 

innehållande lästräning med assisterande teknik. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Testbatteriet 

 

Sammanställning av elevernas resultat i Testbatteriet. 

 

 
 

 

 

  



  
 

II 

Bilaga B Informationsbrev 
 

 

 

 

Information till föräldrar om deltagande i forskningsstudien: 

Response To Intervention (RTI)  

 

Linnéuniversitetet har under fler decennier bedrivit forskning angående barns 

grundläggande färdigheter i läsa, skriva och räkna. Denna forskning är praktiskt inriktad 

och syftar bland annat till att utveckla bättre metoder för lärarna att använda, för att 

möta elevers utbildningsbehov i att läsa, skriva och räkna. 

Under vårterminen 2022 kommer en ny undersökning att genomföras och denna gång 

på ditt barns skola. Syftet med studien är att forskare i samverkan med 

speciallärarstudenter och elever använder en modell, Response To Intervention (RTI), 

för att följa elevers utveckling när det gäller att läsa. Modellen går ut på att noggrant 

följa elevernas utveckling och sätta in mer intensiva insatser för elever som uppvisar 

svårigheter att komma i gång med att läsa. 

Det är speciallärarstudent ----------- som kommer att följa barnens utveckling genom 

olika tester under vårterminen. Om testresultat visar att elever har mer behov av stöd i 

att läsa kommer eleven att få extra stöd och få träna extra. Elevernas läsutveckling följs 

noga och testas ytterligare så att speciallärarstudenterna vet att de gör rätt insatser.  

Allt testmaterial kommer att behandlas konfidentiellt och resultaten kommer att 

presenteras så att inget barn kommer att kunna identifieras. Deltagandet är helt frivilligt 

och ditt barn har när som helst rätt att avbryta deltagandet i studien utan att motivera 

detta.  

Vi önskar att du pratar med ditt barn om innehållet i detta brev och om deltagande i 

projektet.  

Personuppgiftsansvarig är Linnéuniversitetet dataskyddsombud, kontaktuppgift: 

dataskyddsombud@lnu.se Tel: 0470/757678. Uppgifter som samlas in för studien är 

barnets ålder i månader samt kön. I övrigt samlas inte personuppgifter in. Deltagare i 

studien har rätt att begära tillgång till sina uppgifter, samt att få dem rättade eller 

raderade. Om du godkänner att ditt barn deltar i studien så var vänlig och skriv under 

bifogad svarstalong. 

Svarstalongen återlämnas till klassläraren inom en vecka. 

Om du har några frågor så är du välkommen att kontakta oss! 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

III 

Bilaga C Samtyckesbrev 

 

Svarstalong 

Response To Intervention (RTI)  

 

Samtycke ska ske genom samråd med barnet. 

Ja, mitt barn får delta i undersökningen 

 

Barnets namn:……………………………… 

 

Vårdnadshavares 

underskrift……………………… 

 

Vårdnadshavares 

underskrift……………………… 
 

 


