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Studien syftade till att undersöka hur läsförmågan, med avseende på avkodning av enstaka ord 

samt läsning av sammanhängande text, hos sex elever med avkodningssvårigheter, 

påverkades av en åtta veckor lång intervention med träningsprogrammet BRAVKOD, samt 

hur eleverna upplevde arbetet med metoden. Studien genomfördes som en intervention med 

för- och eftertest samt med hjälp av en enkät och ett efterföljande samtal. Testresultaten 

behandlades kvantitativt och enkäterna med de tillhörande samtalen utgjorde ett kvalitativt 

komplement till testresultaten.  

På de tester som avsåg att mäta avkodningsförmåga av enstaka ord förbättrades 

interventionsgruppens resultat mer än kontrollgruppens på samtliga test utom ett. Störst 

förbättring kunde ses på avkodningshastigheten, medan korrektheten var svårare att påverka. 

Den del av studien som handlade om att undersöka läsflyt, visade inga framsteg för 

interventionsgruppen i jämförelse med kontrollgruppen. Den individuella variationen var stor 

och i den här studien förefaller den elev som varit i allra störst behov av att förbättra sin 

avkodningsförmåga varit den som förbättrat sina resultat mest. 

Eleverna var över lag nöjda med upplägget och metoden och samtliga gav uttryck för att deras 

läsförmåga förbättrats.  Tre elever önskade mer variation i träningen. En elev upplevde det 

jobbigt att gå ifrån sitt ordinarie sammanhang för att få extra stöd. 

 

Nyckelord: BRAVKOD, intervention, avkodningsförmåga, läsflyt, årskurs 6. 
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1. Inledning 

Vi lever i ett samhälle som ställer allt högre krav på läsförmåga. Utan denna riskerar man att 

ställas utanför samhället som vuxen (Lundberg, 2002; Biancarosa & Snow, 2006). Att vara en 

god läsare är också många gånger en förutsättning för lärande eftersom mycket av det stoff 

eller den information vi möter både i och utanför skolan finns i skriven form (Wolff, 2005; 

Skolinspektionen, 2011). Därför ägnas mycket tid i skolans tidiga år till att lära eleverna 

grundfärdigheterna i läsning. Louise Bjar skriver i inledningen till ”Barn läser och skriver” 

att:  

”Skolans hela organisation och verksamhet bygger på att eleverna är skriftspråkligt 

normalpresterande och har förmåga att enskilt och i grupp kunna inhämta, bearbeta och 

presentera kunskap genom det skrivna språket” (Bjar, 2009, s. 22).  

Trots detta misslyckas skolan med att ge alla barn tillräckligt goda färdigheter i läsning och 

dessa elever halkar därmed efter sina jämnåriga skolkamrater i lästekniska färdigheter men 

också vad gäller ordförråd och textförståelse. Med tiden bildas ett gap mellan de som 

behärskar läsningen och de som inte gör det (Torgesen, 2006; Høien & Lundberg, 1999). 

Det är önskvärt att elever med sviktande läsutveckling fångas upp så tidigt som möjligt, gärna 

redan i förskolan, och att verksamma åtgärder sätts in direkt (Skolinspektionen, 2011; 

Myrberg, 2007a) för att förhindra att svårigheterna växer i omfång.  Vi vet till exempel idag 

att träning i fonologisk medvetenhet i förskolan innebär att många barn, som annars skulle ha 

mött svårigheter i sin läsutveckling, övar upp sin fonologiska grundförmåga så pass mycket 

att läsningen fungerar (Lundberg & Strid, 2009). Men trots skolans ambition att lära alla barn 

läsa och trots god läsundervisning så kommer en större eller mindre del av eleverna uppleva 

svårigheter med läsning under skoltiden (Torgesen, 2000). För att möta detta behöver skolan 

dels ha en organisation och ett innehåll som möjliggör för de lässvaga eleverna att 

tillgodogöra sig kunskaper, dels ha tillgång till verkningsfulla metoder för att kraftigt förbättra 

läsförmågan hos eleverna (Biancarosa & Snow, 2006; Skolinspektionen, 2011). 

Som speciallärare spelar jag en aktiv roll både när det gäller det språkutvecklande arbetet på 

skolan som helhet, men även i arbetet med de elever som har det svårast med sin läs- och 

skrivutveckling. Det är därför viktigt att jag är väl insatt i dessa frågor och har kännedom om 

vad forskningen säger oss samt har ett kritiskt förhållningssätt till såväl nya forskningsrön 

som gamla sanningar. I det här arbetet har jag valt att undersöka en förhållandevis ny metod 
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för förbättrad ordavkodning och läshastighet: BRAVKOD
1
 (Jönsson, 2010), som är en 

vidareutveckling av Rydaholmsmetoden (Pettersson, uppdatering okänd). Bägge metoderna 

gör anspråk på att utgöra ”Undret i Markaryd”, vilket är vad hjärnforskaren Martin Ingvar 

kallar metoden i sin bok ”En liten bok om dyslexi” (2008). Rydaholmsmetoden har varit 

föremål för en handfull studier och BRAVKOD ännu så länge bara en, mig veterligen. 

Studierna har haft olika ingångar, men sammantaget visat att metoden förefaller hålla vad den 

lovar: eleverna som tränas enligt metoden ökar sin läshastighet på enstaka ord så som den 

mäts i ett H4/H5-test
2
 mer än vad de skulle ha gjort utan träning. Både de barn och lärare som 

intervjuats uttrycker i stort att de är nöjda med metoden (Gustavsson, 2009; Hallin & 

Klintenheim, 2009; Ljunggren, 2010; Svensson & Winner, 2010; Aldrin & Persson, 2011, 

Egerhag & Svärd, 2011; Görling & Philip, 2012). Ingen har dock på ett systematiskt sätt 

undersökt om metoden även leder till förbättrad läsning på autentiskt stoff för äldre elever, till 

exempel läroboks- eller skönlitterära texter. Förgivettagandet bygger på att en ökad 

automatisering på ord- och stavelsenivå leder till förbättrad läsning i stort. Frågan är dock om 

man kan utgå från att så är fallet?  

 

2. Uppsatsens disposition 

Uppsatsen inleds med en forskningsbakgrund där teoretiska perspektiv på läsning presenteras. 

Även forskning om lässvårigheter tas upp liksom resultatet av tidigare forskning om 

interventioner och elevers upplevelse av att delta i olika former av specialpedagogiska 

insatser. Metoden BRAVKOD presenteras kortfattat mot slutet av forskningsbakgrunden, som 

avslutas med uppsatsens syfte och frågeställningar. I nästa avsnitt återfinns en redogörelse för 

studiens metod där ett relativt stort utrymme har givits diskussionen om svårigheterna med 

effektstudier. Metodavsnittet avslutas med en beskrivning av de etiska överväganden som 

gjordes inför studien. Därpå följer studiens resultat, som redovisas under fyra olika 

underrubriker: Avkodning av enstaka ord, Läsning av sammanhängande text, Resultaten på 

individnivå och avslutningsvis Elevernas upplevelse av träningen. Efter resultatavsnittet följer 

diskussionsavsnittet. Det inleds med en resultatsammanfattning och därpå följer metod- 

respektive resultatdiskussion. Uppsatsen avslutas med ett resonemang om vilken 

specialpedagogisk relevans studien har och förslag på fortsatt forskning. 

                                                           
1
 Både BRAVKOD och Rydaholmsmetoden är uppbyggda kring ordlisteläsning. BRAVKOD beskrivs 

utförligare i avsnitt 3.4. 
2
 H4/H5 är test som består av enstaka ord som eleven läser högt på tid. Testet beskrivs utförligare i bilaga 1. 
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3. Forskningsbakgrund 

3.1 Teoretiska perspektiv på läsning  

Vad är läsning? Och hur kan vi förstå att vissa barn blir goda läsare medan andra stöter på 

svårigheter i sin läsning? I detta stycke redogörs kort för vad läsforskare säger om detta, men 

också vad forskningen säger om möjliga vägar att komma till rätta med läsproblematiken. 

Metoden BRAVKOD beskrivs i ett avsnitt. 

3.1.1 Språkförståelse, avkodning och The Simple Way of Reading 

Processen mot framgångsrik läsning startar redan hos det nyfödda barnet som lyssnar på 

språkljuden runt omkring sig. Barnet kommer att tillägna sig de ljud som finns i modersmålet 

och sakta bygga upp en fonologisk
3
 förmåga, vilken hänger samman med 

ordförrådsutvecklingen. Om barnet växer upp i ett hem med rika samtal, inte bara om det som 

händer ”här och nu”, utan även om ”där och då”, det vill säga utan stöd av den omedelbara 

kontexten, och får otaliga sagor läst för sig där barnet möter skriftspråkets alldeles egna 

grammatik, ordförråd och överartikulation, så gynnas processen mot framgångsrik läsning. 

När de här barnen möter skolans läsundervisning har de redan klart för sig vad läsning är till 

för. De har en fonologisk grund och ett gott ordförråd; tre förutsättningar som starkt ökar 

deras möjligheter att lyckas ”knäcka koden”, det vill säga framgångsrikt koppla ljudsystemet 

till teckensystemet så som det är uppbyggt i alfabetet, samt finna glädje i det som bokstäverna 

har att berätta (Myrberg, 2007a; Samuelsson, 2006). Det är alltså betydligt lättare att lära sig 

läsa om grundförutsättningarna är inlärda redan innan barnen kommer till skolan. De barn 

som inte har grunden med sig får det svårt från början (Liberg, 2007).  

Att läsa är, enkelt uttryckt, att koppla samman bokstäver med ljud och förstå vilket innehåll 

det skrivna bär på. En modell som beskriver detta förhållande är ”The Simple Way of 

Reading” (Hoover & Gough, 1990). Modellen bygger på att två parametrar är nödvändiga för 

läsning: avkodning och språkförståelse. Detta förhållande uttrycks i en ekvation: R=DxL 

(Reading=Decoding x Linguistic comprehension). Ekvationen innebär att resultatet blir noll 

om en av faktorerna saknas. Ekvationen innebär också att om man förbättrar den ena faktorn, 

till exempel avkodningen, kommer kvoten, det vill säga läsningen att förbättras. Ulrika Wolff 

använder sig av the Simple Way of Reading som modell i sin avhandling (2005), där hon 

bland annat undersöker en metod för att gruppera olika typer av läsare. Hon menar att många 

forskare idag delar uppfattningen att avkodning och förståelse är separata förmågor, men att 

                                                           
3
  Med fonologisk menas ljudsidan av språket. 
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det också finns de som pekar på brister i modellen då till exempel god språkförståelse 

underlättar avkodningen för framförallt svaga läsare, som använder sig av sin förståelse av 

innehållet för att gissa sig fram till vilket ord de försöker avkoda. Beroendet av kontexten 

minskar dock ju starkare avkodningsförmågan blir (Hoover & Gough, 1990; Wolff, 2005).  

Modellen har också kritiserats för att inte ta med individfaktorer som motivation, begåvning, 

uppmärksamhet, temperament och uthållighet, vilka alla påverkar läsningen (Heiman & 

Gustavsson, 2009). 

Att avkodningen påverkar textförståelsen kan också beskrivas enligt följande resonemang: om 

avkodningen tar mycket energi i anspråk, blir det lite energi över till förståelse av texten och 

om avkodningen förbättras frigörs energi som kan användas till förståelsearbetet (Høien & 

Lundberg, 1999; Wolff, 2005). För äldre elever finns ett signifikant samband mellan god 

förståelse och bra läsflyt, även om detta samband rapporteras vara svagare än för yngre elever 

(Wexler, Vaughn, Roberts & Denton, 2010). Detta förhållande är centralt för denna studie, 

som undersöker om eventuellt förbättrad avkodning med hjälp av metoden BRAVKOD ger 

resultat i form av ökat flyt i läsningen.   

Modellen ”The Simple Way of Reading” framstår som enkel, men avkodning och 

språkförståelse är komplexa processer som är avhängiga en mängd olika faktorer/förmågor 

som dessutom påverkar varandra i mindre eller större grad. I den följande texten redogörs 

därför mer ingående för var och en av faktorerna; först om språkförståelse och därefter om 

avkodning. 

3.1.2 Språkförståelse 

Språkförståelsen hänger starkt samman med hur språkrik miljö barnet växer upp i (Liberg, 

2007; Høien & Lundberg, 1999; Myrberg, 2007a). Barnets ordförråd i förskolan har visat sig 

vara en stark indikator på läsförståelsen längre upp i skolan (Wolff, 2005). Hon lyfter fram att 

förskolan och skolan behöver ta en betydligt aktivare roll i barnens ordförrådsbygge om 

skolan på allvar ska kunna utjämna de skillnader som barnens socioekonomiska bakgrund ger 

upphov till. Barnens generella språkförståelse byggs sedan på i stor utsträckning genom 

läsandet, där de får möta mängder av nya ord och begrepp, meningskonstruktioner och 

resonemang. Här blir den så kallade Matteuseffekten (Stanovich, 1986) stor: de barn som 

läser mycket kommer att utveckla sitt språk och sin läsförmåga och de som av olika 

anledningar läser lite kommer att halka obönhörligt efter.  Exempelvis så läser de starkaste 

läsarna (90e percentilen) bland femteklassare lika mycket på två dagar utanför skolan som de 

elever som tillhör den 10e percentilen gör på ett år (Cunningham & Stanovich, 1998). 
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Vid sidan av ordförråd spelar faktorer som syntaktisk
4
 och morfologisk

5
 medvetenhet roll, när 

det kommer till både språk- och textförståelse (Magnusson & Naucler, 2006). Även 

arbetsminnets kapacitet är av betydelse på så sätt att det håller i informationen medan hjärnan 

processar och hämtar upp relevant information från långtidsminnet (Høien & Lundberg, 1999; 

Lundberg, 2002). ”Den fonologiska loopen” har förts fram som en modell med vilken man 

kan förstå hur arbetsminnet fungerar. Loopen håller kvar ljudbärande information i minnet 

medan andra funktioner aktiveras. Den fonologiska loopen möjliggör bland annat effektiv 

nyinlärning av ord och begrepp: 

…the primary purpose for which the phonological loop evolved is to store unfamiliar sound 

patterns while more permanent memory records are beeing constructed. (Baddeley, Gathercole 

& Papagno, 1998, s.158).  

BRAVKOD tränar inte språkförståelsen. Elever som har svårigheter med språkförståelse och 

inte med avkodningen behöver andra typer av insatser i skolan. 

3.1.3 Avkodning 

Avkodning handlar i starten av läskarriären om att barnet kopplar bokstäverna i ordet till 

fonem
6
, lagrar fonemen i korttidsminnet i rätt ordning och till sist sätter samman fonemen till 

ett ord. Ett barn med god fonologisk medvetenhet förstår att ord är uppbyggda av fonem och 

att ljudströmmen som tal utgör går att dela upp i mindre delar; morfem
7
 och fonem. Barnet 

behöver också förstå att fonemen representeras av bokstäverna (Samuelsson, 2006).  När 

barnet har läst samma ord många gånger blir orden lagrade som bilder, så kallade ortografiska 

enheter. Då behöver barnet inte längre ljuda samman för att läsa, utan läser ordet direkt. 

Betydligt mindre energi går då åt till avkodningen.  Detta beskrivs som att ordavkodningen 

har blivit automatiserad (Høien & Lundberg, 1999).   

Vid läsning av enstaka ord kan läsaren alltså använda sig av antingen en fonologisk 

avkodningsstrategi med ljudning eller en ortografisk
8
, då orden läses som hela enheter. 

Förutsättningen för att kunna läsa ord som hela enheter är att man har läst dem många gånger. 

Ord förekommer dock oftast tillsammans i text, och läsaren kan då använda semantiska
9
, 

syntaktiska och pragmatiska
10

 ledtrådar som stöd för avkodningen (Høien & Lundberg, 1999). 

                                                           
4
 Syntaktisk – handlar om språkets grammatiska uppbyggnad. 

5
 Morfologisk – handlar om ordens struktur och uppbyggnad. 

6
 Med fonem avses den minsta språkliga byggstenen; exempelvis [a]. 

7
 Med morfem avses den minsta delen av ett ord som har betydelse; exempelvis stol-ar-na. 

8
 Ortografisk – handlar om ordens stavningssätt, kopplat till hur de ser ut snarare än till hur de låter.  

9
 Semantiska – handlar om språkets betydelsesida. 

10
 Pragmatiska – praktiska ledtrådar i kontexten utanför språket, till exempel bilder.  
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Ytterligare en lässtrategi har presenterats av Usha Goswami (1986) och den bygger på att 

läsaren överför vetskap om ords ortografi till ord med liknande ortografi, tex sand- land. Detta 

kallas för analogistrategi. 

Läsutvecklingen följer oftast ett visst mönster. Høien och Lundberg (1999) beskriver hur 

barnet går från pseudoläsning
11

 via logografisk-visuell läsning
12

 till alfabetisk-fonemisk
13

 

avkodning och slutligen till ortografisk-morfemisk
14

 lässtrategi. Den inledande utvecklingen i 

varje stadie är stor och planar sedan ut när färdigheten är fullt utvecklad. Den goda läsaren 

växlar mellan strategierna vid behov, till exempel när hon stöter på ett okänt ord som inte 

finns lagrat som en ortografisk enhet. 

En automatiserad ordigenkänning är vad som kännetecknar den skicklige läsaren och först i 

det här stadiet har eleven etablerat läsflyt. Hur det låter när någon läser med flyt vet vi nog 

alla, liksom vi hör när det inte flyter, men bland forskare diskuteras det kring hur läsflyt ska 

definieras och mätas. Det vanligaste sättet är att ta fasta på antalet misstag vid avkodningen 

och hastigheten (Johansson, 2010). Hastigheten anses svårast att påverka och också vara den 

faktor som har störst betydelse för förbättring av flytet (Samuels, 1997). 

Den så kallade tvåvägsmodellen (Dual-Route) används som förklaringsmodell för att förstå 

vad som sker på ett djupare plan när barnet avkodar ord (Wolff 2005, Høien &Lundberg 

1999). Mycket förenklat kan man säga att det skrivna ordet enligt denna modell har två 

alternativa vägar in i det inre lexikonet där ordets betydelse, uttal och stavning finns: antingen 

via en ortografisk eller en fonologisk strategi. Modellen visar vilka olika processer som är 

gemensamma för bägge strategierna: visuell analys, bokstavsigenkänning, parsningsprocess
15

, 

semantisk aktivering och artikulationsprocess, och vilka som är specifika för var och en av 

strategierna: ordigenkänning och fonologiskt arbetsminne för den ortografiska strategin och 

fonologisk omkoppling, verbalt korttidsminne, fonologisk syntes och fonologisk 

ordigenkänning för den fonologiska. Fler och mer arbetskrävande processer behövs för den 

fonologiska vägen och den kallas också för den indirekta vägen, medan den mer 

energibesparande ortografiska vägen kallas den direkta vägen (Høien & Lundberg, 1999). 

Som framgått är många processer involverade och svagheter i en eller flera av dessa ger 

ordavkodningssvårigheter. Modellen förklarar också orsaken till att läsare som blir kvar i 

                                                           
11

 Barnet läser ord helt och hållet som bilder, till exempel att ett stort gult M betyder hamburgare. 
12

 Barnet associerar visuella särdrag hos ordet med dess betydelse. 
13

 Barnet kopplar fonem till bokstäverna och ljudar fram ordet. 
14

 Både hela ord och morfem analyseras blixtsnabbt och ordet läses direkt vid anblicken. Läsningen blir i det här 

stadiet allt mer automatiserad. 
15

Process där ordets olika delar analyseras och känns igen. 
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alfabetisk-fonemisk läsning hela tiden får slita hårdare än de som med framgång växlar över 

till ortografisk-morfemisk läsning. 

 

3.2 När läsningen inte fungerar 

Enligt modellen ”The Simple Way of Reading” beror svag läsförmåga på antingen svårigheter 

med avkodning, svag språkförståelse, eller en kombinaton av bägge. Är avkodningen svag 

men språkförståelsen god handlar det om dyslexi; är språkförståelsen svag men avkodningen 

god kallas det ibland för hyperlexi; är både avkodning och förståelse svag används på 

engelska begreppet ”garden vareity readers” (Hoover & Gough, 1990; Wolff, 2005).  

Brister i språkförståelsen kan ha många olika orsaker. Yttre faktorer är till exempel 

uppväxtmiljö, annat hemspråk och läsvanor. Inre faktorer är till exempel syntaktisk 

medvetenhet, minne, uthållighet och motivation (Heiman & Gustavsson, 2009).  

Eftersom BRAVKOD är ett lästräningsprogram som tränar avkodningsförmågan och inte alls 

språkförståelsen fördjupas inte här framställningen om språkförståelse, utan istället fokuseras 

den andra faktorn i ekvationen; avkodningen. I Wolffs ovan refererade studie utgjorde 

gruppen med brister i avkodningsförmågan strax under åtta procent av deltagarna (2005). 

Det råder idag i det närmaste konsensus bland forskare att bristande avkodningsförmåga beror 

på svaghet i det fonologiska systemet och att det är detta som utgör dyslexi (Høien & 

Lundberg, 1999; Myrberg, 2007a; Samuelsson, 2006; Wolff, 2005). Ofta finns också ett 

samband med svagt verbalt arbetsminne, korttidsminne och svårigheter att bygga upp ett 

aktivt och passivt ordförråd (Samuelsson, 2006).  

Som framgår av Tvåvägsmodellen som redogjorts för tidigare kan för läsningen olika 

nödvändiga kognitiva processer vara mer eller mindre väl fungerande hos en individ och 

därmed påverka avkodningsförmågan. Läsare med brister i det fonologiska systemet har 

svårigheter att nå en automatiserad alfabetisk-fonemisk läsning och därmed också svårigheter 

att nå en automatiserad ortografisk-morfemisk läsning. De blir kvar i den så kallade indirekta 

vägen som innebär en mer mödosam läsning (Høien &Lundberg, 1999).  

Det finns en koppling mellan svag avkodning och läsförståelse på så sätt att långsam och 

mödosam avkodning samt dåligt flyt ställer väldigt höga krav på arbetsminnet, vilket går ut 

över textförståelsen (Wolff, 2005). Tidigare diskuterades också att avkodningen och 

språkförståelsen påverkar varandra på så sätt att brister i avkodningen inverkar negativt på 

ordförrådet i och med att svaga läsare kommer att läsa betydligt färre texter än starka läsare 
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(Myrberg, 2007b; Wolff, 2005), en effekt som tilltar om eleven dessutom etablerar ett 

läsundvikande beteende och skolan inte kompenserar med inläst text. 

Dåligt läsflyt påverkar framför allt äldre skolelever, skriver Wolff (2005) eftersom de måste ta 

sig igenom betydligt mer text än yngre elever, och det då tar alldeles för lång tid. Hon redogör 

också för forskning som visar att dåligt flyt påverkar förståelsen negativt och att förbättrad 

avkodning på ordnivå leder till bättre flyt, vilket i sin tur kan påverka läsförståelsen positivt, 

under förutsättning att språkförståelsen är god. Sambandet mellan läsflyt och förståelse 

rapporteras i Jade Wexler, Sharon Vaughn, Greg Roberts och Carolyn A. Dentons artikel om 

två lästräningsmetoder (2010) vara starkare för yngre elever än äldre, samtidigt som de med 

stöd i annan forskning slår fast att en läsare behöver kunna avkoda med automaticitet för att 

förstå text.  

 

3.3 Tidigare forskning om interventioner 

När det gäller yngre barn finns det idag gott empiriskt stöd för att metoder som tränar 

fonologisk medvetenhet hjälper barn som annars skulle få det svårt med sin läsning (Lundberg 

& Strid, 2009). Metoden upprepad läsning, när eleven läser samma text upprepade gånger och 

så kallad ”wide reading”, när eleven läser olika texter varje gång, finns belagda som 

framgångsrika metoder för att öka läsflytet hos yngre barn (Wexler, Vaughn, Roberts & 

Denton, 2010). En tretton år gammal genomgång av då aktuell forskning om läsflyt i USA 

lyfter fram ”guided oral reading” som en fungerande metod även för äldre elever i 

lässvårigheter, medan studier om effekter av omfattande mängd tyst läsning av till exempel 

bänkbok inte kunnat påvisa säkra samband med läsflyt (National Reading Panel 2000).   

 

När det kommer till äldre elever är det mer osäkert vad som faktiskt fungerar och denna fråga 

har först på senare tid fått ökad uppmärksamhet (Torgesen, 2006). Forskningen är nu på detta 

område inriktad på att jämföra olika typer av träningsprogram samt studera hur man kan 

implementera dessa metoder på skolorna (Rack 2005). Den ovan refererade studien av 

Wexler, Vaughn, Roberts och Denton visar att varken upprepad läsning eller wide reading 

räcker till som metoder för äldre elever i stora lässvårigheter.  

 

En genomgång av 13 olika interventionsstudier riktade mot både yngre och äldre elever med 

ordavkodningssvårigheter visar att det finns goda förutsättningar att hjälpa en stor grupp av 

eleverna, under förutsättning att interventionen är tillräckligt omfattande i tid och intensitet, 
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lärarna är skickliga och träning av fonologiska färdigheter finns med i programmet (Torgesen, 

2006). I de studier Torgesen granskat, varav en är hans egen, har eleverna fått sammanlagt 50-

100 timmar intensiv träning; i Torgesens egna studie i två 50-minuterspass per dag. Innehållet 

har i stort sett varit detsamma i alla studier, men tonvikten på olika delar har skiftat kraftigt. 

Alla metoder har haft övningar med fonologisk medvetenhet, arbete på ordnivå (ljudning och 

högfrekventa ord), och arbete på textnivå. Vissa har haft stort fokus på övningar på fonologisk 

nivå samt ordnivå, andra har haft tyngdpunkten på text och meningar. Programmen gav 

liknande resultat oberoende av var man haft tyngdpunkten i träningen. I Torgesens egna 

studie hade knappt hälften av barnen stängt gapet mellan sig och övriga klassen två år efter 

interventionen. När han studerade vilka elever som klarade att stänga gapet och vilka som inte 

gjorde det fann han ett samband mellan faktorer som uppmärksamhet, receptiv språkförmåga 

och socioekonomisk bakgrund. Läsflyt var den faktor i läsningen som de olika 

interventionerna hade allra svårast att förbättra. Att lästräningsprogram kan vara lika 

framgångsrika trots att de har fokus på olika beståndsdelar, bekräftar även John Rack (2005) 

så länge de innehåller fonologisk undervisning, är explicit, intensiv och genomförs av 

skickliga lärare.  

 

En svensk studie av Gustafsson, Fälth, Svensson, Tjus och Heimann (2011) jämför effekten 

av träning med datorprogram som är inriktade på antingen fonologisk förmåga (bottom-up), 

ord- och meningsnivå (top-down) eller en kombination av dem. De konstaterar att en 

kombinerad träning gynnar eleverna som grupp bäst, men att det finns stora variationer på 

individnivå. Deras studie visar på positiva samband mellan olika kognitiva förmågor och olika 

inriktningar på träningsprogrammen. Till exempel förefaller elever med snabb 

ordmobilisering att dra extra stor fördel av träning på fonologisk nivå, medan elever med gott 

arbetsminne presterar bättre än andra med det kombinerade dataprogrammet. En slutsats de 

drar från sin studie är att insatser för individer behöver vara dynamiska och ändra inriktning 

och innehåll utifrån elevens respons på träningen.  

 

Den omfattning det särskilda stödet till elever i lässvårigheter ofta har idag ute på skolorna, 

med ett par lektioners extra träning per vecka är otillräcklig. Torgesen (2006) menar att stödet 

i bästa fall kan leda till att gapet mellan de svaga och starka läsarna vad gäller läserfarenhet 

och skicklighet inte vidgas ytterligare. Det bidrar dock inte till att gapet minskar. Torgesen 

visar i en annan jämförelse mellan studier (2000), dock på yngre barn, att oavsett 

läsinlärningsmetod, så kommer 2-6% av barnen att vara så kallade ”treatment resisters”. Det 
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är de barn som har störst fonologiska svårigheter kombinerat med icke gynnsam socio-

ekonomisk bakgrund och uppförandeproblem. Han menar att vi idag vet att dessa barn 

behöver intensiv, systematisk och explicit instruktion i fonologisk medvetenhet och 

fonologisk avkodningsstrategi som appliceras på riktiga ord. Läsning av riktiga ord ökar 

andelen ord eleven kan läsa som ortografiska enheter, vilket ökar läsflytet. Dessa barn 

behöver också många tillfällen att läsa olika sammanhängande texter för att öka sitt läsflyt 

och läsförståelse (Torgesen, 2000). För de barn som de traditionella metoderna inte hjälper, 

finns belägg för att multisensorisk träning kan bidra till framsteg (Rack, 2005, Schneider & 

Evers, 2009).  

 

I Sverige genomförde läsforskaren Ulrika Wolff en studie, RAFT, (Reading And Fluency 

Training based on phoneme awareness) på elever i skolår tre, som innehöll de ovan beskrivna 

beståndsdelarna. Under tolv veckor fick de varje dag 40 minuters träning i fonologisk 

medvetenhet, avkodning, läsflyt och läsförståelse. Eleverna testades före, direkt efter och ett 

år efter interventionen. Resultatet var liksom i Torgesens studie gott, vilket talar för att den 

här typen av intensiv, explicit träning fungerar även på barn som läser i en mer transparent 

ortografi, som ju svenskan är jämfört med engelskan (Wolff, 2011). Det återstår dock att se 

om den här typen av intervention fungerar även på äldre elever. 

 

3.3.1 Tidigare forskning om elevers upplevelser av interventioner och 

specialpedagogiska insatser 

En avhandling av Linda Fälth (2013) behandlar bland annat elevers och lärares upplevelser av 

att ingå i en lästräningsintervention.  I denna har Fälth genom intervjuer med 25 av de 

deltagande eleverna sett att faktorer som ett varierande innehåll och möjlighet till flexibilitet 

inom lästräningsprogrammet för att hålla motivationen uppe varit viktigt för eleverna. De 

upplevde också den tydlighet som fanns kring vad som förväntades av dem i form av tid per 

träningstillfälle, antal träningstillfällen och ett återkommande innehåll som positivt. All 

träning i den här interventionen genomfördes med hjälp av datorprogram och de fördelar som 

detta gav i form av förutsägbarhet och möjlighet till åskådliggörande av framsteg upplevdes 

också som positivt av eleverna.  

 

Annan forskning som belyser elevers upplevelser av specialpedagogiskt stöd, och som tar ett 

större grepp såtillvida att den fokuserar på elevens roll som elev i behov av särskilt stöd och 

inte bara upplevelsen av en särskild intervention, visar hur komplex denna upplevelse kan 

vara. Å ena sidan behöver eleven verktyg för att hantera sina läs- och skrivsvårigheter, å andra 
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sidan vill man inte bli betraktad som annorlunda. Hur eleverna kommer att uppfatta sig själva 

och sin situation hänger nära samman med faktorer som lärares kompetens och 

undervisningsmetoder, skolans kultur och synsätt på elever i behov av särskilt stöd (Grooth, 

2007; Heimdahl Mattson, Fischbein & Roll-Pettersson, 2010; Jönsson & Tvingstedt, 2002). 

Vissa elever upplever det positivt att gå ifrån den ordinarie undervisningen och få hjälp och 

arbetsro hos specialläraren; andra upplever det stigmatiserande (Jönsson & Tvingstedt, 2002). 

Dennis Grooth (2007) är av åsikten att de negativa konsekvenserna av specialundervisning 

utanför klassrummet väger över när det handlar om elevens självbild eftersom de positiva 

faktorer som motverkar en negativ självbild inte kompenserar i tillräckligt stor grad. Men att 

inte ingripa och vidta åtgärder från skolans sida när en elev är i behov av det kan också få 

förödande konsekvenser vilket Heimdahl Mattson, Fishbein och Roll-Pettersson (2010) lyfter 

fram:  

Lack of support and failure to intervene often resulted in the child’s lowered selfconfidence and 

a feeling of incompetence. In some cases, this could even lead to suicidal thoughts. (Heimdahl 

Mattson, Fishbein & Roll-Pettersson, 2010, s. 819)     

 

Att bli betraktad och behandlad som en individ med många olika egenskaper, styrkor och 

svagheter och inte bara som en dyslektiker eller ett offer, är vad Cecilia Nielsen (2011) lyfter 

fram som centralt utifrån sin studie där hon intervjuat nio personer mellan åtta och 53 år i 

lässvårigheter om deras erfarenheter av lärares insatser. 

 

3.4 BRAVKOD 

Lästräningsmaterialet BRAVKOD består av 42 sidor med ordlistor. De första 17 sidorna är i 

huvudsak gula och innehåller bokstäverna samt två-, tre- och fyrbokstavsord. De allra flesta 

orden på de gula sidorna är riktiga ord, men några är nonsensord. Enligt metoden ska eleven 

vid varje träningstillfälle börja med alla de gula sidorna. Syftet är att överinlära och 

automatisera bokstäver, stavelser och ord. Orden på de gula sidorna är ofta arrangerade runt 

en vokal i taget och på så sätt att eleven kan använda sig av/ lära sig analogistrategi vid 

läsningen: exempelvis ål, mål, nål (analogt i slutet av orden) eller väv, väg, väs (analogt i 

början av orden), vilket är ett upplägg som bygger upp mängden ord i det inre lexikonet som 

läsaren sedan kan göra nya analogier utifrån (Goswami, 1986). Det finns också ett par sidor 

med korta högfrekventa ord som exempelvis hej, ett, hade.  
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De gröna sidorna innehåller längre ord och även dessa sidor bygger på analogier. De är bland 

annat uppbyggda utifrån olika stavningsmönster som är vanliga och som kan vara svåra att 

lära sig bemästra, exempelvis konsonantkluster som spr-, skr-, str- där man kan välja att träna 

dem ihop med en vokal i taget, eller med byte av vokal: exempelvis spre, spret, spreta. Det 

finns sidor för träning av byte av vokalklang som i ras – rast, där ändelser kopplas till ordens 

stam som i meta, metar, metat, eller där läsaren bit för bit läser längre och längre sammansatta 

ord som i sol-ros-fröna. Även bland de gröna sidorna finns nonsensord. De gröna sidorna 

använder man sig av i den mån man får tid över efter läsningen av de gula sidorna.  

 

Läraren ska enligt metoden sitta mittemot eleven och reglera lästakten med en penna som hela 

tiden följer med i ordlistan och markerar vokalen i det ord som eleven ska läsa. Pennan 

används också till att signalera om orden blev korrekt avkodat – om pennan inte går vidare till 

nästa ord så blev det inte rätt. Man måste vara mycket noga så att ordets rätta uttal 

automatiseras. Totalt innehåller häftet ca 1300 ord.  

 

3.5 Syfte och frågeställningar 

Syfte: 

Tidigare interventionsstudier på grundskolan och gymnasiet som genomförts inom ramen för 

examensarbeten på högskola och universitet har visat att Rydaholmsmetoden/ BRAVKOD 

förefaller bidra till snabbare ordavkodning såsom den mäts i läsning av enstaka ord med 

H4/H5-test. Den här interventionsstudien syftar till att undersöka effekterna av träning med 

BRAVKOD med avseende på både avkodning och läsflyt samt elevernas upplevelse av 

metoden, när metoden används på elever i årskurs sex. 

Frågeställningar: 

 Ökar läshastigheten och korrektheten vid avkodningen av enstaka ord efter åtta 

veckors träning med BRAVKOD?  Och i så fall i vilken utsträckning? 

 Ökar läshastigheten och korrektheten vid avkodningen av sammanhängande text 

(läsflyt) efter åtta veckors träning med BRAVKOD? Och i så fall på vilket sätt? 

 Hur upplever eleverna träningen med BRAVKOD? 
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4. Metod 

4.1 Studiens inriktning  

Studien bestod av två delar; en kvantitativ där utfallet av lästräningsinterventionen 

undersöktes och en kvalitativ där elevernas upplevelse av interventionen stod i fokus. Här 

nedan följer först en redogörelse för den kvantitativa delen och därefter för den kvalitativa. 

 

När en undersöknings syfte är att samla in, analysera och tolka data som har reducerats till 

siffror är studien kvantitativ. Kvalitativa storheter (elevernas läsning) reduceras till siffror 

(genom mätning). Resultatet i kvantitativa studier ska ofta kunna generaliseras och vanligtvis 

finns en teoretisk grund, från vilken man utgår och tolkar resultaten. När teorin är väletablerad 

tjänar studien som regel till att förklara något och man arbetar ofta med beroende och 

oberoende variabler (Sverke, 2003). Den del av denna studie som avsåg att med hjälp av olika 

tester mäta effekter av lästräning hade alltså en kvantitativ ansats och dess teoretiska grund 

utgick från teorin ”The Simple Way of Reading” (Hoover & Gough, 1990) som utgör ett 

förenklat men användbart sätt att betrakta läsning (Torgesen, 2000). Lästräningen var den 

oberoende variabeln och eventuellt förbättrad läsförmåga den beroende variabeln. 

 

Elevernas upplevelse av lästräningen utgjorde den andra delen av studien och den ska ses som 

ett komplement till den kvantitativa delen. Genom att ta reda på hur eleverna upplevde arbetet 

med metoden samt delge några av de reflektioner som gjordes i arbetet med eleverna, 

breddades bilden av metoden, jämfört med om bara kvantitativa data använts. Det empiriska 

material som denna del av studien på byggde på bestod dels av egna reflektioner från mötet 

med eleverna, dels av data från den enkät som genomfördes i samband med att träningen 

avslutades. Enkäten kompletterades med en kort intervju, vars frågor utgick ifrån vad eleverna 

svarat i enkäten. När man undersöker människors uppfattningar eller upplevelser och tolkar 

deras svar kan man utgå från hermeneutiken (Westlund, 2009) och denna kvalitativa del av 

studien kan sägas ha hämtat inspiration från den metodansatsen.   

 

Den förförståelse jag hade av BRAVKOD och elevers upplevelse av den var att metoden ger 

resultat när det gäller läsning av korta enstaka ord såsom den mäts med de test som hör till 

metoden (vilket också bekräftas av andra studier som genomförts), att eleverna gillar det 

strukturerade sättet att träna och att de uppskattar känslan av framgång som de upplever när 

de allt eftersom träningen framskrider läser listorna med allt större lätthet.  
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Den metoddesign som användes för studiet av lästräningens resultat när det handlade om 

eventuellt förbättrad avkodning och läsflyt, kallar Magnus Sverke (2003) för longitudinell. 

Den används för att besvara frågeställningar om förändringar och man använder en 

experimentgrupp och en kontrollgrupp. Maj-Gun Johansson (2010) diskuterar den typen av 

undersökning i sin avhandling. Hon använder begreppen fallstudie och experimentell 

skolforskning och resonerar kring svårigheter och möjligheter. Johansson menar att det finns 

för få studier av effekter av specialpedagogiska insatser på individnivå och att det leder till att 

speciallärare och specialpedagoger riskerar att slösa bort värdefull tid för elever i sökandet 

efter verkningsfulla metoder. Hon refererar till Ivar Bråten, professor i utbildningspsykologi 

vid Universitetet i Oslo, som förordar fördjupade långtidsstudier av individer med läs- och 

skrivproblematik med upprepade mätningar vid sidan av tvärgruppstudier, dels för att det inte 

är praktiskt möjligt att hitta tillräckligt stora grupper av elever med liknande problematik att 

studera, dels för att viktig information om vad som fungerar respektive inte fungerar på 

individnivå kan komma att gömma sig i resultat som utgörs av medelvärden av en större 

grupps prestationer. I mindre studier är det inte möjligt att åstadkomma den statistiska 

säkerhet som annars kännetecknar kvantitativa studier, men det kan enligt Johansson delvis 

uppvägas av att man använder sig av standardiserade test. Likaså kommer man runt 

generaliseringsproblematiken om man väljer att göra fördjupade studier av en eller ett fåtal 

deltagare, menar hon.  

 

Johansson (2010) menar att det är svårt att upprätthålla en god intern validitet i skolstudier, 

det vill säga det uppstår svårigheter att tolka orsakssamband eftersom det i verkligheten inte 

går att utesluta alternativa förklaringar till resultaten. Andra faktorer som kan påverka den 

interna validiteten negativt som hon lyfter fram är Hawthorneffekten
16

, elevers 

mognadsprocess, och det som kallas ”Regression to the mean”
 17

. Men Johansson menar att 

det man förlorar i intern validitet vinner man i ökad extern validitet: de förhållanden som 

gäller den/ de studerade individerna i tid och rum går att generalisera till andra individer med 

liknande förutsättningar. Studien kom på detta sätt trots en kvantitativ ansats att likna en 

kvalitativ studie och på samma sätt som i en kvalitativ studie var det därför viktigt att 

noggrant beskriva elevens förutsättningar, kontext och tillvägagångssätt.   

 

                                                           
16

 Det är den ökade uppmärksamheten som leder till förbättrade resultat och inte interventionen i sig. 
17

 Ett statistiskt fenomen som gör att ett lågt resultat vid nästa mätning tenderar att ligga närmare 
medelvärdet. 
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Även Sverke (2003) skriver om kausalitetsproblemet i före-efter-studier. Han lyfter fram tre 

kriterier som behöver vara uppfyllda för att man ska kunna dra slutsatsen att något (X) orsakar 

något annat (Y). För det första måste X föregå Y i tid. Dessutom behöver det finnas en 

samvariation av förväntad riktning mellan X och Y. Intellektuellt behöver man alltså kunna 

motivera att X och Y hör samman. Till exempel att det är troligt att lästräning förbättrar 

läsförmågan, till skillnad från att fotbollsträning förbättrar läsförmågan. Det tredje kriteriet 

handlar om att förändringen inte får bero på en tredje variabel, och det är detta kriterium som 

det i praktiken är omöjligt att helt försäkra sig mot. Sverke menar att forskaren behöver 

inkludera så många tänkbara alternativa variabler som möjligt i studien för att kunna 

eliminera dem, men att det inte är möjligt att kontrollera precis alla. Av denna anledning är 

det vanskligt med studier som avser beskriva orsaker.  I ”Grundläggande vetenskapsteori” 

(2010) av Carl Martin Allwood och Martin G. Erikson tar de resonemangen om kausalitet ett 

steg längre och påpekar att filosoferna inte ens är ense om vad kausalitet är och att det även 

påståtts att kausalitet inte existerar. De använder därefter begreppet intern validitet från 

Shadish, Cook och Campbell, när de resonerar om orsaksförklaringar. I likhet med Sverke 

menar de att trovärdiga alternativa förklaringar är ett hot mot forskarens slutsatser, men att 

detta kan pareras med en kontrollgrupp. Bortfall är ett annat hot mot den interna validiteten 

som lyfts fram. Shadish, Cook och Campbell betonar också att den interna validiteten enbart 

gäller den aktuella studien som genomförts vid en viss tid och en viss plats. Johansson menar 

dock att det i den här typen av studier är: 

 
…nödvändigt att ställa villkoren i den orsakssökande grund-forskningen åt sidan och istället 

prioritera en mer pragmatisk inriktad sambands- eller korrelationsforskning. (Johansson, 2010, 

s. 82).  

 

Kontexten har betydelse för studiens utfall (Sverke, 2003). För denna studies del var det 

därför viktigt att kartlägga huruvida de elever som deltog omfattades av andra intensiva och 

explicita insatser från skolans sida i syfte att förbättra avkodningsförmågan. En parallell 

intensiv avkodningsträning för de deltagande elevernas del skulle till exempel utgöra ett hot 

mot den här studiens interna validitet (Allwood & Erikson, 2010). Så var dock inte fallet.  

Däremot deltog eleverna under tiden studien pågick precis som vanligt i den ordinarie 

undervisningen och i förekommande fall i stödundervisningen, som man får anta bidrar till 

språkutveckling hos alla elever. Eventuella förändringar i läsvanor i hemmet för elevernas del 

undersöktes också genom förfrågningar till eleverna. Hade någon elev till exempel berättat att 
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han just påbörjat en intensiv högläsningsperiod hemma på kvällarna, hade det kunnat försvåra 

tolkningen av studiens resultat för den eleven. Ingen elev tyckte sig dock läsa varken mer eller 

mindre än vanligt, enligt deras egna utsagor. 

 

4.2 Tillvägagångssätt 

4.2.1 Urval 

Fjorton elever i årskurs sex på en 6-9-skola i en mindre stad i Mellansverige tillfrågades om 

att vara med i studien. En screening tillsammans med uppföljande samtal och högläsning som 

genomfördes på den aktuella skolan under höstterminen -12 identifierade ett antal elever som 

behövde träna sin avkodning. I screeningen användes standardiserade test och de elever som 

ingick i studien hade alla ett resultat under normalzonen (stanine 1 till 3 i ett intervall från 1 

till 9
18

) i testet Läskedjor (Jacobsson, 2001) som avser att mäta just avkodning. Av fjorton 

tillfrågade tackade tolv elever och vårdnadshavare ja. Sex av dem kom genom lottning att 

ingå i gruppen som fick träning och övriga sex kom att utgöra kontrollgrupp. Eleverna i 

kontrollgruppen erbjöds motsvarande träning efter att studien avslutats. En elev i 

träningsgruppen och en i kontrollgruppen talade ett annat modersmål än svenska i hemmet. 

Övriga hade svenska som modersmål. Ingen elev i vare sig tränings- eller kontrollgruppen var 

utredd med avseende på specifika läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi. Eleverna kom från fem 

olika klasser. 

 

En kontrollgrupp stärker studiers interna validitet och bör likna gruppen som ingår i 

interventionen (Allwood & Erikson 2010, Fejes & Thornberg 2009). Detta uppfyllde denna 

studies kontrollgrupp eftersom de valdes ut till studien efter samma premisser: årskurs och 

resultat på screening under höstterminen. Eleverna i studien var således både ålders- och 

läsförmågematchade. 

 

Urvalet på tolv elever är litet för en kvantitativ studie och det är svårt att bortse från att 

slumpen kan inverka på resultatet.  

 

 

 

                                                           
18

 Efter engelskans ”standard-nine”; en uppdelning av normalfördelningskurvan i nio steg, där skalsteg 4 - 6 kan 

betraktas som en normalzon. De 23% svagaste testresultaten i till exempel en årskurs hör till skalsteg 1 – 3. 
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4.2.2 Interventionen 

Samtliga elever testades inledningsvis med avseende på avkodning och läsflyt innan träning 

sattes in. En av eleverna i kontrollgruppen var sjuk och testades en vecka efter de andra. Det 

är inte troligt att det hade någon betydelse för studiens resultat.  

Lästräningen genomfördes två till tre gånger per vecka under åtta veckor för de sex elever 

som ingick i studien. Några veckor gick det inte att få till träning för alla på grund av sjukdom 

eller schematekniska frågor. Ett riktmärke var att alla elever skulle få vara med om minst 15 

träningstillfällen om tjugo minuter; sammanlagt fem timmars intensiv en-till-en-undervisning. 

Två av de sex eleverna fick detta; två fick 14; en fick 13 och en fick 12 tillfällen. Träningen 

hade en veckas uppehåll för påsklov. En annan på metoden utbildad lärare genomförde 

träningen med eleverna under två av träningsveckorna eftersom jag hade förhinder. 

Varje träningstillfälle startade med någon minuts småprat i syfte att få eleven att känna sig 

välkommen och sedd. Därefter tränade eleven enligt metoden; från början av häftet vid varje 

tillfälle och därefter på listor längre bak i häftet allt eftersom läshastigheten ökade. Vid i stort 

sett varje träningstillfälle avbröts läsningen vid något eller flera tillfällen i samband med att 

eleven kom till slutet av en sida varvid eleven tillfrågades vad han trodde att vi tränade på just 

den sidan. Syftet var dubbelt; dels så uppmärksammades eleven därigenom på mönster i 

skriftspråket som lyftes i ett kort samtal, dels var det ett sätt att vid behov ta paus och 

kraftsamla inför de återstående minuterna av träningen. Vid ett flertal tillfällen så stannade 

också eleverna spontant upp och frågade efter vad vi tränade på just den sidan, eller inför ett 

okänt ord och frågade vad det betydde. Några av eleverna tyckte att det var roligt att försöka 

gissa vilka ord som var riktiga ord och vilka som var nonsensord i listorna. Detta tilläts så 

länge det inte blev alltför tidskrävande. Två av eleverna utmärkte sig med fler frågor och 

funderingar kring språket än de andra.  

 

Vid varje träningstillfälle läste eleverna först de gula och därefter de gröna sidorna. Vilka 

gröna sidor som lästes varierade – men det eftersträvades att eleverna skulle läsa alla de gröna 

sidorna ungefär lika många gånger, så att de stavningsmönster de olika sidorna innehåller 

skulle få möjlighet att automatiseras. Man ska enligt metoden avsluta varje träningspass med 

en tvåbokstavslista och en enbokstavslista. Syftet med detta är att avsluta med något enkelt, så 

att eleven går från träningen med en känsla av att ha lyckats. Här frångicks metoden eftersom 

tvåbokstavslistorna var något av det svåraste för de flesta av eleverna. Istället avslutades 

träningstillfällena oftast med en lista högfrekventa ord som eleverna tyckte var enklast att 
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läsa. På detta sätt lämnade de lästräningen med en känsla av att ha lyckats och att det varit lite 

roligt, vilket överensstämde med intentionen för läspassens avslutande.  

 

På den skola studien genomfördes förfogade eleverna över en viss tid av dagen för ”eget 

arbete” och i möjligaste mån bokades tider för lästräningen in då, för att i så stor utsträckning 

som möjligt undvika att de skulle behöva gå ifrån sina undervisningsgrupper. 

 

4.2.3 Frågeformulären/ samtalen  

I samband med eftertestningen som genomfördes enskilt med varje elev ombads eleverna 

fylla i ett frågeformulär (se bilaga 2), där olika påståenden om lästräningen samlats och som 

de fick ta ställning till. Till vissa av påståendena fanns utrymme att med egna ord förklara 

eller förtydliga ställningstagandet. Att valet föll på ett frågeformulär istället för en intervju 

hade att göra med den begränsade tid som fanns till förfogande. Kanske hade även andra 

aspekter av lästräningen fångats upp om ett längre samtal med eleverna genomförts. Nu fanns 

en risk att min förförståelse/förväntningar styrde eleverna väl hårt såtillvida att de genom 

enkätens utformning bara förväntades lämna vissa upplysningar. Efter att de fyllt i formuläret 

tittade vi tillsammans igenom vad de skrivit. Det var över lag mycket kortfattat och i syfte att 

få lite fylligare beskrivningar av hur de upplevt träningen ställdes följdfrågor. För att vara 

säker på att eleverna uppfattats korrekt lästes deras svar upp och de tillfrågades om det var så 

de menat. I samtalen förelåg en risk för att de dubbla rollerna som å ena sidan entusiastisk 

lärare och å andra sidan forskare (som strävade efter att få en så god bild som möjligt av 

elevernas uppfattning av läsmetoden och träningstillfällena), inverkade på resultatet av 

samtalen. Detta belyses ytterligare i metoddiskussionen.  

 

4.2.4 Bortfall 

Ett stort bortfall innebär att man behöver göra en bortfallsanalys (Sverke 2003). För denna 

studies del skulle en elevs bortfall, eller flera missade träningstillfällen, innebära ett stort 

bortfall eftersom urvalet var så litet. 

 

4.2.5 Testbatteri 

I studien användes i möjligaste mån etablerade test för mätning av faktorer som hade med 

läsförmågan att göra eftersom man då mäter det de flesta menar med till exempel avkodning 

på ett sätt som de flesta menar är möjligt; till exempel med standardiserade tester. Det stärker 



22 (51) 
 

vad Carl Martin Allwood och Martin G. Erikson (2010) utifrån Shadish, Cook och Campbells 

arbete kallar begreppsvaliditet - att det som avsågs att mätas verkligen var det som mättes.  

 

Testningen av eleverna planerades att genomföras i samma testordning och på samma 

tidpunkt på dagen bägge tillfällena, eftersom man kan anta att vissa elever är tröttare på 

eftermiddagen och andra kanske på morgonen. Det stärker den interna validiteten. 

 

Johansson (2010) skriver i sin avhandling om flash-cardexponering att man säkrare täcker in 

det man avser mäta när det gäller olika förmågor som har med läsning att göra om man 

använder flera olika test, som då tänks fungera överlappande. Nackdelen med det förfarandet 

är att man riskerar att trötta ut eleverna och att man då får svårt att lita på resultatet i alla fall. I 

denna studie fanns också begränsningar i vilken tid som fanns till förfogande, men också hur 

mycket tid det var rimligt att be eleverna i studien att avsätta. Tiden togs från deras 

undervisningstid och den behövde handskas varligt med. Efter övervägande beslöts att 

genomföra följande tester för mätning av avkodning: Läskedjor (Jacobsson, 2001), H4/H5 

(ingår i BRAVKOD), LS- reviderad- Avläsning Ord (Johansson, 2004) och LS- reviderad- 

Avläsning Nonsensord (Johansson, 2004). För mätning av läsflyt användes en kort 

sammanhängande skönlitterär text ur LS-reviderad, Läsförståelse1 (Johansson, 2004); ett 

texthäfte som innehåller totalt 10 texter av varierande svårighetsgrad och genrer. Samtliga 

tester beskrivs utförligare i bilaga 1. 

 

Läsflyt är inte en enkel sak att mäta; det bekräftar både litteraturen och egna försök under en 

förberedande fältstudie. Det är förhållandevis enkelt att notera antalet läsfel en elev gör under 

läsningen om man med det avser felavkodade ord, men det är stor skillnad på läsfel och läsfel: 

”savannen” blir ”savann” när en elev läser och ”svansen” när en annan elev läser. Med den 

första typen av läsfel blir innehållet i meningen detsamma, med den andra typen blir 

meningen obegriplig. Många tappade ändelser och utbyte av småord behöver inte betyda att 

innehållet går förlorat, men svårigheter att anpassa prosodin till interpunktionen kan göra det 

svårt att ta till sig innehållet trots att orden är korrekt avkodade. Om man endast räknar antalet 

felavkodade ord kan en elev alltså få många noteringar trots hyfsat flyt och bibehållet innehåll 

i texten; eller få noteringar trots att vissa ord är helt fel i sammanhanget och prosodin felaktig 

i förhållande till interpunktion och innehåll. Det finns också en kvalitativ skillnad på 

läsningen hos läsare som inser att de läst fel och självmant backar och korrigerar sin läsning 

och de läsare som ”bara läser på” trots att texten blir konstig. Johansson (2010) resonerar i sin 

avhandling om svårigheten med att mäta läsflyt och stavningsförmåga: 
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Att endast avgöra om ett ord är korrekt läst eller felläst kan ett vant och kompetent läraröra 

avgöra med hög mättillförlitlighet. Speciellt tillförlitligt blir det om orden spelats in så möjlighet 

finns att lyssna om. Men som för stavning är det inte enkelt att avgöra hur många läsfel ett ord 

rymmer och hur de ska kategoriseras (Johansson, 2010, s.90).  

 

För att avgöra vilka variabler som skulle tas hänsyn till i mätningen av elevernas läsflyt 

lyssnades deras läsning igenom upprepade gånger och alla avvikelser som på något sätt 

påverkade läsflytet i en negativ riktning noterades. I den processen framträdde ett likartat 

mönster bland felläsningarna hos de olika eleverna. Utifrån detta fattades beslut om att räkna 

antalet omtag, felavkodningar, tillägg av ord, utelämnande av ord och missad interpunktion. 

Med omtag avses de tillfällen då eleven stannade upp och tog om ett eller några ord i texten. 

Det räknades det som ett (1) omtag även om eleven tog om exempelvis från början av 

meningen och då läste om fyra ord. Ett längre omtag påverkade ofta flytet till det bättre, så det 

fanns ingen anledning att räkna varje ord i omtaget, eftersom längre omtag då skulle ge ett 

sämre resultat i mätningen av läsflytet. Längre pauser räknades inte som läsfel eftersom även 

tiden eleverna tog på sig att läsa texten mättes och många pauser gav då utslag på tidåtgången. 

I denna studie kategoriserades inte läsfelen inom orden eftersom det var alltför tidskrävande.  

 

4.3 Databearbetning och analys 

Efter att all eftertestning var klar sammanställdes alla elevers resultat på de olika deltesten i 

den kvantitativa delen av studien i Excel. Därefter gjordes en mängd olika beräkningar, 

tabeller och diagram, för att få fatt i vad siffrorna egentligen visade: varje elevs resultat 

räknades samman och förtestning jämfördes med eftertestning både i absoluta tal och i 

procentuell förändring; de olika elevernas resultat ställdes jämte varandra och jämfördes; 

medelvärden på träningsgruppen och kontrollgruppen räknades ut och jämfördes; resultat för 

de olika variablerna korrekthet vid avkodning och tid räknades samman och jämfördes och 

resultaten relaterades till testens olika staninetabeller. Utifrån detta gjordes sedan ett urval av 

de resultat som var intressanta utifrån syftet med studien och där det gick att se en tendens av 

något slag. För större kvantitativa studier används olika statistiska metoder och program för 

att beräkna resultat. Det har inte gjorts eftersom studien är så liten.  

 

Vad beträffar elevernas uppfattningar om arbetssättet och metoden så var det lättare att få syn 

på resultatet eftersom mängden data var så liten. Det gick snabbt att få en överblick av vad de 

valde att berätta om sin upplevelse av träningen, eftersom de inte var fler än sex och 
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frågeformuläret var begränsat. Deras åsikter sammanställdes utifrån de olika aspekter 

frågeformuläret innehöll, vilka kan liknas vid förutbestämda teman och ett fåtal citat valdes ut 

som fick illustrera temana. 

  

4.4 Etiska överväganden 

På Vetenskapsrådets webbplats Codex samt i deras rapport ”God forskningssed” (2005) finns 

riktlinjer för forskning som har beaktats, vilket kortfattat redogörs för här nedan.   

Den lästräningsmetod som undersöktes i den här studien har jag använt tidigare i arbetet med 

elever i årskurs sju till nio och då sett att metoden förefaller ge resultat. Denna förkunskap var 

en viktig i beslutet att genomföra studien, så att inte elevers tid upptogs med ett experiment 

som riskerade att slösa bort deras tid. Att kontrollgruppen erbjöds samma insats var också 

självklart ur ett etiskt perspektiv. Det som i det avseendet ändock kan ses som problematiskt 

var att eleverna i kontrollgruppen fick vänta åtta veckor på en insats som de förmodligen var i 

lika stort behov av som eleverna i interventionsgruppen. Å andra sidan var det delvis tack 

vare att föreliggande studie genomfördes på skolan som alla eleverna i både interventions- 

och kontrollgrupp fick möjlighet att delta i en förhållandevis omfattande intervention. 

Eleverna och deras vårdnadshavare informerades om studiens inriktning och om att 

deltagandet var frivilligt och att det kunde avbrytas närhelst de ville. De fick också 

försäkringar om att deltagandet i studien inte var ett villkor för att få extra lästräning i skolan. 

Även de som tackade nej till att delta, blev erbjudna den extra insatsen. Detta var viktigt att 

poängtera eftersom det fanns en risk att elever och föräldrar annars, när de tackade ja, i första 

hand tackade ja till extra stöd, snarare än till att vara delaktiga i en forskningsstudie. Denna 

risk kvarstår ändå till viss del i en sådan här studie eftersom i synnerhet föräldrarna enligt min 

erfarenhet är måna om en god relation till skolan – särskilt om barnen befinner sig i någon 

form av svårighet. Det kan vara svårt att säga nej, helt enkelt. Av den anledningen betonades 

frivilligheten i samtalen med föräldrarna och en förälder avråddes också efter att vi samtalat 

en stund om hennes barn. I en interventionsstudie som denna där forskning sammanfaller med 

specialpedagogiskt stöd letar sig etiska frågeställningar från specialpedagogiken in i 

forskningsetiken och frågan om exkludering och stigmatisering som kan bli följden av en 

sådan här studie/ specialpedagogisk insats aktualiserades. Detta ämne återkommer i 

diskussionsdelen av uppsatsen. 
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Eleverna lovades anonymitet, varför det i texten inte framgår vilken skola studien 

genomfördes på, eller vilket kön eleverna har. Samtliga elever har fingerade pojknamn i den 

följande texten. Var och en av eleverna fick berättat för sig att det insamlade materialet i form 

av resultat och inspelade ljudfiler bara fanns på en lösenordskyddad dator och att det bara var 

jag som skulle lyssna och läsa det. En elev ville inte bli inspelad i samband med 

eftertestningen och då behövde han inte bli det. 
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5. Resultat 

Inledningsvis redogörs för interventionens resultat vad beträffar avkodning av enstaka ord, så 

som den mäts i de test som använts. Därpå följer resultaten från den del av studien som 

syftade till att undersöka utvecklingen av läsning av sammanhängande text, läsflyt. Eftersom 

urvalet är så litet i den här studien är det kanske framförallt intressant att studera resultaten på 

individnivå. Det görs delvis i de avsnitt som behandlar avkodning av enstaka ord och av 

sammanhängande text, men detta tema har även fått ett eget avsnitt där även iakttagelser från 

träningen kortfattat lyfts fram. Sist i resultatdelen återfinns resultaten kring elevernas 

upplevelse av att arbeta med metoden. 

5.1 Avkodning av enstaka ord 

Hastigheten och korrektheten vid avkodning mättes med fyra olika test; H4, LäsKedjor och 

LS Ord och LS Nonsensord. LS-testen består av tre olika parametrar; tid, antal och läskvot. 

Mätningen genomfördes både före interventionen och efter. Interventionsgruppen presterade 

på samtliga deltest utom ett, där förändringen var av samma storlek i bägge grupperna, bättre 

vid eftertestningen än vad kontrollgruppen gjorde. Störst förbättring uppmättes på de deltest 

som mätte hastighet. På LS Ord och LS Nonsensord ökade interventionsgruppen sin hastighet 

med i medeltal 52 respektive 18 sekunder, jämfört med kontrollgruppen, som ökade sin 

hastighet med 15 respektive fyra sekunder. På deltestet LäsKedjor, var ökningen lika stor i de 

bägge grupperna; 2,5 kedjor fler vid eftertestningen. Antalet korrekt avkodade ord på LS-

deltesten, där eleven läste samtliga ord i testet, ökade marginellt i interventionsgruppen i 

jämförelse med kontrollgruppen; förmodligen inte mer än vad som kan tänkas ligga inom 

testens felmarginaler.   

Tabell 1. Skillnad i resultat från förtest till eftertest. 

Test 
Interventionsgruppen, 

medel 

Kontrollgruppen, 

medel 

Mätning av antal korrekt avkodade ord per minut: 
 

  

H4 15 10 

Mätning av antal korrekt avkodade ord av 50 respektive 49 ord: 
 

  

LS Ord 3 2 

LS Nonsens-Ord 1 -2 

Mätning av tid i sekunder för avkodning av 50 resp. 49 ord: 

 

  

LS Ord -52 -15 

LS Nonsens-Ord 18 -4 

Mätning av antal korrekt markerade ordkedjor: 

 

  

Läskedjor Ord 2,5 2,5 
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I syfte att få ett mer jämförbart mått på hur avkodningshastigheten förändrades, räknades 

resultaten på LS-deltesten om till antal korrekt avkodade ord per minut. I och med det erhölls 

samma mått på H4 och de båda LS-testen. H4 innehåller relativt korta och enkla ord 

(exempelvis så, går eller ont
19

), medan LS Ord har en snabb stegring av svårighetsgrad 

(exempelvis dyr, tärningskast eller bilbesiktningsprotokoll
20

). Det blev då lättare att jämföra 

hur elevernas avkodning av relativt korta och enkla ord respektive relativt långa och svåra ord 

utvecklades under interventionen. Av tabellen nedan framgår att förändringen i procent för de 

bägge grupperna tydligt skiljde sig åt. Interventionsgruppens avkodningshastighet förbättrades 

avsevärt i alla tre test jämfört med kontrollgruppen. Den största utvecklingen skedde när det 

gällde läsning av längre och svårare ord såsom det mäts i LS Ord, med 37,2 procentenheters 

skillnad mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp. Även när det gällde läsning av 

nonsensord såsom det mäts i LS Nonsensord var skillnaden anmärkningsvärd; i synnerhet 

eftersom läsning av nonsensord ställer stora krav på fonologisk förmåga, vilken anses svår att 

träna upp hos äldre elever. Detta diskuteras ytterligare i diskussionsdelen. 

Tabell 2. Procentuell förändring av antal korrekt avkodade ord/ nonsensord per minut, från förtest till 

eftertest. 

 Test Interventionsgruppen Kontrollgruppen 

H4 19,6 11,3 

LS Ord 56 18,8 

LS Nonsensord 16,7 1 

 

Vid jämförelse av resultaten för interventionsgruppen och kontrollgruppen behöver man dock 

vara medveten om att urvalet i studien var mycket litet. Resultaten gäller för de elever som 

ingick i den här studien och kan inte generaliseras till exempelvis alla årskurs sex-elever med 

avkodningssvårigheter. Den spridning av resultaten inom såväl interventionsgruppen som 

kontrollgruppen medför också att man behöver förhålla sig försiktigt till de resultat som 

räknats om till medelvärden. Ytterligare bara en eller två elever i någon av grupperna, med ett 

resultat långt från medelvärdet, skulle få stor inverkan på detta, som här använts för 

jämförelse av gruppernas resultat.  Om exempelvis resultaten från den elev, här kallad David, 

i interventionsgruppen vars resultat avvek mest från medelvärdet på LS-deltesten inte hade 

tagits med minskar skillnaden de båda grupperna från 37,2 till 18,8 procentenheter (LS Ord), 

respektive från 15,7 till 4,5 procentenheter (LS Nonsens-Ord). Spridningen illustreras i 

                                                           
19

 Ord nummer 1, 30 och 50 i testet. 
20

 Ord nummer 1, 30 och 50 i testet. 
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nedanstående diagram, där det högsta resultatet, det lägsta resultatet och medelvärdet för 

gruppen presenteras bredvid varandra för varje deltest.  Av diagrammet framgår att den 

största spridningen återfinns i de deltest som bara mäter tid. 

 

Diagram 1. Spridningen hos resultaten på de olika deltesten inom interventionsgruppen. Resultat från 

eftertestningen. 

Den elev i interventionsgruppen, David, som under träningen uppvisade de mest omfattande 

avkodningssvårigheterna (och också var den elev som hade de lägsta resultaten vid 

förtestningen) var den elev som gjorde den största procentuella utvecklingen i antal avkodade 

ord och nonsensord per minut i LS-testerna. Även i absoluta tal gjorde han jämförelsevis stora 

framsteg, vilket är viktigt att lyfta fram eftersom det är lättare att få ett högt procentuellt 

resultat när man har låga ingångsvärden. Att till exempel öka med tio ord per minut, när 

ingångsvärdet är tio ord ger en ökning med 100 %, jämfört med att öka med tio ord från 20, 

vilket ger en ökning med 50 %. David ökade framförallt sin hastighet, vilket upplevdes 

märkbart även under träningens gång. 

Ett ytterligare sätt att belysa de resultat som uppnåddes beträffande avkodningen av enstaka 

ord är att relatera resultaten till de staninevärden som finns framtagna för de test som 

användes. För H4/H5 saknas uppdaterade staninevärden, men utvecklarna av BRAVKOD har 

tagit fram gränsvärden för varje årskurs, vilka här används istället för staninevärden. Före 

interventionen låg samtliga elevers resultat under normalzonens nedre gräns i deltesten H4, 

LS Ord Tid, LS Ord Läskvot
21

 samt LäsKedjor Ord. På deltesten LS Nonsensord Antal och 

Tid låg två elevers resultat antingen precis på eller strax över normalzonens nedre gräns. En 
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elev hade ett resultat inom normalzonen på LS Nonsensord Läskvot och en elev hade ett 

resultat inom normalzonen på LS Ord Antal. Totalt sett innebar det att med åtta testparametrar 

återfanns sex resultat av totalt 48 inom normalzonen. Efter interventionen återfanns tio 

resultat inom normalzonen; dels fem av de sex som redan innan låg inom normalzonen (ett 

resultat sjönk en enhet och halkade precis under gränsen); dels låg nu två elevers resultat på 

H4, samma två elevers resultat på LS Ord Tid, samt ytterligare en elevs resultat på LS 

Nonsensord Antal inom normalzonen. I de följande tabellerna åskådliggörs vilka resultat som 

före respektive efter interventionen hamnade inom normalzonen. 

 

Tabell 3 och 4. Resultat inom normalzonen har markerats svarta. Tabell 3 visar resultaten före 

interventionen och tabell 4 resultaten efter interventionen. 

Förtest Adam Bertil Cesar David  Erik Filip 

H4              

LS Ord Antal              

LS Ord Tid              

LS Läskvot             

LS N-Ord Antal              

LS N-Ord Tid              

LS N-Ord Läskvot             

LäsKedjor Ord              

 

Utifrån testernas standardisering kan man också sluta sig till vilken som är den normala (eller 

egentligen mest vanliga) ökningen av antal korrekt avkodade ord eller avkodningshastighet 

för den ålderskategori eleverna i interventionen tillhör. För testet LäsKedjor är det tre kedjor 

fler i skolår sju än i skolår sex. För LS Ord och Nonsensord är det en ökning av två korrekt 

avkodade ord, en minskning med 4-5 sekunder och en förändring i läskvot med 8-9 enheter
22

. 

För H4 gäller att elevens läshastighet ska öka från minst 93 ord per minut i starten av skolår 

sex till minst 101 ord per minut i starten av skolår sju; en ökning med 7 ord. Mönstret som 

framträdde när resultaten studerades i detta avseende var att många resultat förbättrats med 

hela årsökningen eller mer under den åtta veckor långa interventionen. I Tabell 5 har dessa 

resultat gråmarkerats. De resultat som förefaller ha varit svårast att påverka i detta avseende 

var de som hörde till Nonsensordläsningen och LäsKedjor.  

 

                                                           
22

 Vid jämförelse av den lägsta råpoängen i intervallet för stanine 4 mellan årskurs 6 och 7 för LäsKedjor och 

mellan årskurs 7 och 8 för LS-testerna. 

Eftertest Adam Bertil Cesar David  Erik Filip 

H4 efter             

LS Ord Antal              

LS Ord Tid              

LS Ord Läskvot             

LS N-Ord Antal              

LS N-Ord Tid              

LS N-Ord Läskvot             

LäsKedjor Ord              
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Tabell 5. Resultat som ligger inom eller över den förväntade ökningen per läsår har markerats grå. 

Eftertest Adam Bertil Cesar David  Erik Filip 

H4 efter             

LS Ord Antal              

LS Ord Tid              

LS Ord Läskvot             

LS N-Ord Antal              

LS N-Ord Tid              

LS N-Ord Läskvot             

LäsKedjor Ord              

 

Man kan fråga sig hur det kommer sig att förändringen i antalet bemästrade ordkedjor i testet 

LäsKedjor blev så lågt; i medeltal 2,5 ordkedjor fler för både interventionsgruppen och 

kontrollgruppen (se Tabell 1). Läskedjor är betraktat som ett valitt mått på 

avkodningsförmåga och resultatet ”borde” kanske därför överensstämma bättre med övriga 

resultat på avkodning? Man kan bara spekulera i orsakerna till detta; en eventuell förklaring 

kan vara att tillvägagångssättet i detta test skiljde sig från de andra testen. I LäsKedjor läste 

eleverna tyst och arbetade med penna i handen för att skilja ord som arrangerats i grupper om 

fyra från varandra, genom att dra lodräta streck mellan dem, exempelvis ”tvålpåhemsol”. 

Resultatet är alltså avhängigt inte bara avkodningsförmåga utan även öga-hand-koordination. 

I H4 och LS-deltesten läste eleven enstaka ord högt; här krävdes ingen koordination mellan 

öga och hand, så som i LäsKedjor. I LäsKedjor ingår av denna anledning ett inledande deltest, 

där eleven ska dra streck mellan siffror, gemener och versaler i en teckenkedja som 

exempelvis ”514BRTH29bd”. Detta ger ett mått på öga-hand-koordinationen, utifrån vilket 

man kan tolka de följande deltesten. Kontrollgruppens resultat på detta test låg högre än 

interventionsgruppen med 1,2 kedjor/två minuter på förtestet och 1,3 på eftertestet.  Mot den 

bakgrunden skulle man kunna lyfta att interventionsgruppen förbättrade sitt resultat lika 

mycket som kontrollgruppen, trots lägre resultat på öga-handkoordination, vilket därmed kan 

ses som en indikation på att interventionen gett resultat.  

En annan möjlig orsak till det uteblivna resultatet på LäsKedjor skulle kunna vara att testet låg 

sist i det testbatteri som användes och att ökningen därmed uteblev som en följd av att energin 

tog slut hos eleverna. 
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5.2 Läsning av sammanhängande text 

För mätning av läsflytet användes en 205 ord lång novell ur LS Läsförståelse. Tiden mättes 

och antalet felläsningar räknades, vilka därefter subtraherades från novellens totala antal ord 

så att ett mått på antal korrekt avkodade ord erhölls. Detta genomfördes både direkt före 

interventionen och direkt efter. Vid mätningen av läsflyt ville en elev i kontrollgruppen inte 

delta, eftersom han tyckte det var obehagligt att bli inspelad när han läste högt. 

Kontrollgruppen bestod därför av fem elever istället för sex i denna del. 

Interventionsgruppen avkodade i medeltal fyra ord fler korrekt vid eftertestningen än 

kontrollgruppen, vilket får betraktas som en helt marginell skillnad (se diagram 3). När det 

gäller tidsåtgången, eller läshastigheten, förbättrade kontrollgruppen sitt resultat med nio 

sekunder mer än interventionsgruppen (se diagram 2). Här blev resultatet av interventionen 

alltså negativ. Det är dock inte särskilt troligt att eleverna blivit sämre under interventionens 

gång. En mer trolig förklaring är att interventionen inte haft mätbar effekt på läsflytet och att 

de nio sekunder som kontrollgruppen förbättrat sin läsning med ligger inom felmarginalen i 

det här försöket att mäta läsflyt. Varken tidsåtgången eller avkodningskorrektheten förefaller 

alltså ha förbättrats hos interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen.  

 

 

Diagram 2. Minskningen i tidsåtgång i sekunder, mellan förtest och eftertest. 
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Diagram 3. Ökningen av antalet korrekt avkodade ord, mellan förtest och eftertest. 

Eftersom läsflyt är en produkt av såväl hastighet som korrekthet vid avkodningen räknades en 

en ”läsflytsprodukt” ut, där tiden i sekunder multiplicerades med antalet felläsningar. För att 

få mer hanterbara siffror dividerades därefter produkten med 100. På detta sätt erhölls ett 

värde som var en kombination av tid och avkodningsförmåga och det blev lättare att jämföra 

elevernas resultat. Ju lägre produkt desto bättre läsflyt och omvänt. 

 

 

Diagram 4. Förändringen i läsflytsprodukt, mellan förtest och eftertest. Ju lägre stapel, desto bättre 

läsflyt. 

Av diagram 4 framgår att skillnaden mellan interventionsgruppens och kontrollgruppens 

resultat blev liten. Två procentenheter skiljer dem åt. Däremot framgår stora skillnader inom 

interventionsgruppen där framför allt Cesars och Davids resultat utmärkte sig med stora 
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förbättringar med 40 respektive 42 procent lägre läsflytsprodukt vid eftertestningen. Davids 

till stor del tack vare ökad hastighet, vilket framkom även i studiens andra test. Och Cesars till 

stor del tack vare både ökad hastighet men även avsevärt förbättrad korrekthet vid 

avkodningen. 

 

5.3 Resultaten på individnivå 

Variationen inom interventionsgruppen var stor. Det bekräftar resultaten, men även min 

upplevelse av den träning som genomfördes med eleverna. Här nedan redogörs kortfattat för 

de olika elevernas resultat, kopplat till några iakttagelser som gjordes under träningen. Ett 

urval av tester presenteras i diagram för var och en av eleverna. För att göra presentationen 

mer lättöverskådlig finns endast Läskvot för LS-testen och Läsflytsprodukt för 

novelläsningen.  

    

Diagram 5 och 6. Resultat för Adam och Bertil. Observera att för ”Läsflytsprodukten” är förhållandet 

omvänt – ju lägre stapel, desto bättre läsflyt. 

Adam var den elev som jag uppfattade som minst bekväm under träningen. Lässtrategin 

karaktäriserades av ”fort och fel” och mycket chansläsning. Vid läsning av sammanhängande 

text kunde Adam läsa vidare i texten trots att felaktig avkodning gjorde texten obegriplig. 

Adams resultat förbättrades mest på testen H4 och LäsKedjor Meningar, som innehåller dels 

förhållandevis enkla ord respektive ord som står tillsammans i meningar, då man som läsare 

kan ta stöd av innehållet för avkodningen, och mindre när det gäller avkodning av längre och 
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svårare ord som i LS Ord. Med hjälp av pennan och små uppmuntranden bromsades 

hastigheten upp vid träningen för att minska chansandet. 

Bertils läsning utmärktes av stor nyfikenhet kring innehållet, både kring olika ord och när han 

läste novellen. Han hade hela tiden förståelsen och associationsförmågan påkopplad och 

stannade ofta upp för att diskutera tankar han fått under läsningen. Bertil var ytterst noga med 

att avkoda korrekt i såväl träningen som i allt testförfarande, vilket tog tid för honom. Han 

fick också höga resultat där endast antal korrekt avkodade ord räknades; inom normalzonen 

på både LS Ord och LS Nonsensord, men när antal korrekt avkodade ord ställdes mot 

tidsåtgången sjönk resultaten. Bertils läsning manades på under träningen i syfte att få upp 

hastigheten. Till exempel genomfördes flera ”race” där han provade att läsa så fort han bara 

kunde. Efter avslutad intervention hade Bertil ökat sin avkodningshastighet i samtliga deltest 

utom LäsKedjor Meningar, vilket framgår av diagrammet. Bertil blev fort trött både under 

träningen och under testningen. Eventuellt beror det låga resultatet på deltestet LäsKedjor 

Meningar på det eftersom det deltestet genomfördes sist i det testbatteri eleverna fick jobba 

sig igenom. 

 

    

Diagram 7 och 8. Resultat för Ceasar och David. Observera att för ”Läsflytsprodukten” är förhållandet 

omvänt – ju lägre stapel, desto bättre läsflyt. 

Cesar var väldigt mån om att göra bra ifrån sig under lästräningen och känslig för när det blev 

fel. Som en följd av detta lades extra vikt vid att bekräfta starka sidor hos honom i de samtal 

som fördes och vi återkom flera gånger till att tala om andra förmågor hos honom, som var 
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viktiga för honom. Cesars läsning utmärktes av stora avkodningssvårigheter och därmed 

också väldigt långsamt lästempo. Vid eftertestningen framgick det att han var en av de elever 

vars resultat förändrats mest i positiv riktning; såväl hastighet som korrekthet vid 

avkodningen. Betraktar man läsflytsproduktens förbättring för Cesars del, ser man en stor 

skillnad före och efter interventionen. 

David har tidigare nämnts i resultatdelen eftersom han gjorde stora framsteg under tiden för 

interventionen framför allt med avkodningshastigheten, som var exceptionellt låg vid 

interventionens start. Av de elever som var med i studien var David den som hade det svårast 

med sin läsning och han gav olika uttryck för att träningen var påfrestande. Han inledde 

många av passen med olika reservationer kring hur det skulle gå och bemöttes därför på så 

sätt att han skulle känna sig lyssnad på. Hans inställning till lästräningen förändrades mot 

slutet av perioden på så sätt att han blev lite ”kaxigare” i sin läsning och vågade lite mer, i takt 

med att det gick bättre och bättre. De sista gångerna vi sågs frågade han efter vissa sidor i 

materialet som han ville läsa så fort han kunde och det tolkades av mig som att han kände sig 

glad över hur bra det gick. Resultaten vid förtestningen låg en bra bit efter samtliga deltagare i 

studien; både i interventions- och kontrollgrupp. Davids resultat vid eftertestningen visar att 

samtliga resultat, förutom LäsKedjor Meningar, som backade med fyra kedjor, gått framåt.  

    

Diagram 9 och 10. Resultat för Erik och Filip. Observera att för ”Läsflytsprodukten” är förhållandet 

omvänt – ju lägre stapel, desto bättre läsflyt. 

Erik var den elev som genomförde minst antal träningstillfällen, på grund av sjukdom och 

svårigheter att komma ihåg tiden. Sammanlagt blev det 12 träningstillfällen för Erik. Han var 

den enda eleven i interventionsgruppen vars resultat på nonsensordläsningen inte förbättrades, 
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varken i ökad korrekthet vid avkodningen eller i hastighet. Han förbättrade sitt resultat i 

övrigt, men det var ingen ”raketförbättring”. Erik var den enda av eleverna i 

interventionsgruppen som regelbundet läste på kvällarna hemma och det hade han hållit på 

med länge, med support från sin mamma. Det skulle kunna vara så att Erik genom den träning 

han fått hemma, redan nått ett slags tak för sin avkodningsförmåga och att ytterligare träning 

därför bara får mindre effekter. Detta är förstås ren spekulation, men detta tema lyfts igen i 

diskussionsdelen.  

Filips resultat vid eftertestningen var förvånande låga eftersom han gjorde stora framsteg 

under träningen. Mot slutet av träningsperioden läste han ordlistorna som rinnande vatten och 

jag trodde att hans resultat på eftertestningen skulle visa större framsteg än vad de gjorde. 

Resultaten hade vid eftertestningen dock förbättrats över lag och Filip var också den elev vars 

resultat efter interventionen till största delen hamnade inom normalzonen (se tabell 4). Under 

de träningspass som genomfördes stannade vi ofta upp och pratade om ords betydelse. Oftare 

än med de andra eleverna eftersom det märktes att det behövdes och Filip själv ville. I början 

av träningen tillfrågades Filip om han visste vad till exempel ”snoka” eller ”tina” betydde och 

det blev då tydligt att många ords betydelse var okända för honom. Efterhand frågade han 

själv om olika ord. Detta var ett lättsamt sätt för att honom att bygga på ordförrådet och det 

verkade han också tycka. 

 

5.4 Elevernas upplevelse 

Fem av de sex deltagarna tyckte att själva ramverket med antalet veckor träningen pågick, 

träningspassens längd och att det var en-till-en-undervisning var bra. Dessa fem kunde också 

tänka sig att träna med metoden igen; tre av de fem lyfte dock fram att de ville ha mer 

variation med exempelvis text ur en riktig bok eller med tillägg av ”krångliga sidor” som en 

elev tyckte var roligare än sidor med lätta ord.  

Alla sex deltagare gav uttryck för att träningen förbättrade deras läsning. De skrev väldigt 

kortfattat om det i enkäten, men eftersom varje enkät följdes upp med ett litet samtal berättade 

de mer om på vilket eller vilka sätt de märkte att läsningen förbättrats. Alla sex gav konkreta 

exempel: 

På kvällarna när jag ska läsa så går det mycket bättre än förut. 

Jag läser texten på TV, hinner med allt nu och det gjorde jag inte förut. 

Jag märkte det på lästräningarna, jag fick in orden lättare. 
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Det går lite snabbare och jag förstår bättre. (Om skolarbetet, min anmärkning) 

Jag märker det när jag läser – det går snabbare. (Om skolarbetet, min anmärkning) 

Jag förstår orden bättre och kommer ihåg och så. 

 

En av eleverna, Adam, reserverade sig dock och lade till att han inte märkte så jättestor 

skillnad. Det var samma elev som inte heller var helt nöjd med träningens omfattning – åtta 

veckor var för mycket tyckte han och kryssade också i rutan i enkäten där det står att man 

aldrig mer vill lästräna, med tillägget: ”om jag behöver så kanske”. 

Adam hade i enkäten skrivit att det varit jobbigt att gå ifrån kompisarna vilket föranledde ett 

fördjupat samtal om det, då han tydligt gav uttryck för att det hade varit jobbigt att vara den 

enda i kompisgänget som behövde extra träning. Han sade i samma andetag att det ändå ”varit 

värt det”, men det kändes oklart vad det påståendet stod för. Kanske menade han det 

verkligen, eller så var han orolig att göra mig besviken eller för att det skulle uppfattas som att 

han var otacksam på något sätt. Adam missade flera av sina tider, vilket kan tolkas som ett 

passivt motstånd mot att vara del av interventionen. Det här är utan tvekan baksidan av 

myntet med stödinsatser där elever lyfts ur sitt vanliga sammanhang och detta diskuteras 

vidare i diskussionsavsnittet. Det var också en situation där forskar- och lärarrollen kom nära 

varandra och även detta behandlas ytterligare i diskussionsavsnittet.  

Av de övriga fem eleverna var det två som tog upp saker som de upplevde som jobbigt med 

träningen; en elev som tyckte att det hade varit jobbigt att passa tiden och en elev som hade 

missat en kul lektion på grund av träningen. Det var bara en elev, David, som tog upp att 

träningen varit tråkig, även om ett par av eleverna kom med förslag på hur man kunde variera 

den i framtiden. Ett citat från honom får avsluta resultatavsnittet: 

 Det är långtråkigt, men det hjälper ju. 
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6. Diskussion 

6.1 Resultatsammanfattning 

Studien syftade till att undersöka hur läsförmågan, med avseende på avkodning av enstaka ord 

samt läsning av sammanhängande text, hos sex elever med avkodningssvårigheter påverkades 

av en intervention om åtta veckor med träningsprogrammet BRAVKOD samt hur eleverna 

upplevde arbetet med metoden. Sex elever i vardera interventions- och kontrollgruppen 

testades före och efter insatt träning. Resultaten visade att, på de tester som avser att mäta 

avkodningsförmåga av enstaka ord förbättrades interventionsgruppens resultat mer än 

kontrollgruppens på samtliga test förutom LäsKedjor, där ökningen var lika stor i båda 

grupperna. Störst förbättring kunde ses på avkodningshastigheten, medan korrektheten var 

svårare att påverka. Trots att BRAVKOD till allra största delen består av ordlistor med korta 

ord syntes en stor förbättring hos interventionsgruppen på de deltest som bestod av relativt 

långa, svåra ord och nonsensord. Inom interventionsgruppen var spridningen på resultaten 

förhållandevis stor. Den elev som hade de lägsta resultaten i förtestningen på de deltest som 

mätte hastighet (LS Ord och Nonsensnord) och antal avkodade ord per minut (H4) gjorde 

större framsteg än de andra eleverna, både procentuellt och i absoluta tal.  

Den del av studien som handlade om att undersöka huruvida läsningen av sammanhängande 

text påverkades av interventionen, visade inga framsteg för interventionsgruppen i jämförelse 

med kontrollgruppen. Däremot syntes skillnader inom interventionsgruppen. Återigen var det 

den elev med det lägsta resultatet vid förtestningen som gjorde störst förbättring, följt av den 

elev som hade det näst lägsta resultatet vid förtestningen. I den här studien förefaller alltså 

den som varit i allra störst behov av att förbättra sin avkodningsförmåga och sitt läsflyt varit 

den som också förbättrat sina resultat mest. 

Eleverna var över lag nöjda med upplägget och metoden och samtliga gav uttryck för att deras 

läsförmåga förbättrats. Ett par elever önskade mer variation i träningen. En elev upplevde det 

jobbigt att gå ifrån sitt ordinarie sammanhang för att få extra stöd. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Studien genomfördes som en intervention med för- och eftertest samt med hjälp av en enkät 

och ett efterföljande samtal. Urvalet var litet; sex elever i interventionsgrupp respektive 

kontrollgrupp. Testresultaten behandlades kvantitativt och enkäterna med de tillhörande 
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samtalen utgjorde ett kvalitativt komplement till testresultaten. Själva interventionen bestod 

av en-till-en-undervisning 12-15 gånger under ca 20 minuter. Valet av metod fungerade väl 

för att besvara uppsatsens frågeställningar, med vissa reservationer, vilka behandlas här 

nedan.   

En kvantitativ studie har vanligtvis betydligt fler deltagare eftersom man ofta vill kunna 

generalisera resultatet till en större population, vilket man inte kan göra med den här studien. 

Genom att beskriva deltagarnas ålder och avkodningsförmåga före interventionen, hur 

träningen gått till, samt delge några av de reflektioner och observationer som gjordes under 

träningen med var och en av eleverna kan dock läsaren relatera resultaten till elever i liknande 

situationer och sin egen praktik. Den kvalitativa delen av studien bör kunna bidra till 

beskrivningen av kontexten, vilket i sin tur bidrar till den externa validiteten (Johansson, 

2010). 

Bortfallet har varit mycket litet; en elev i kontrollgruppen ville inte bli inspelad vid 

högläsning av en novell. I övrigt har samtliga deltagare fullföljt. Förhoppningen var att alla 

elever skulle komma upp i femton träningstillfällen. Det lyckades inte och den som 

genomförde minst antal träningstillfällen kom upp i tolv stycken, vilket också kan betraktas 

som ett slags bortfall. Eventuellt kan detta ha påverkat hans resultat negativt, och därmed 

också studiens resultat. 

Studiens syfte var att säga något om resultatet av insatt undervisning, vilket är förknippat med 

svårigheter. Det är troligt att intensiv en-till-en-undervisning ger resultat, vilket tidigare 

forskning visar (exempelvis Fälth, 2013), men även andra faktorer kan ha påverkat resultatet. 

Av den anledningen var kontrollgruppen viktig, eftersom eventuella faktorer som fanns i 

lärmiljön bör ha påverkat eleverna i kontrollgruppen och interventionsgruppen på liknande 

sätt. För att ytterligare eliminera ”den tredje variabeln” tillfrågades samtliga elever om de 

under tiden för interventionen på något sätt ändrade sina läsvanor eller sysslade med något 

särskilt läsintensivt i eller utanför skolan. Ingen av dem gav uttryck för det. Två elever läste 

regelbundet hemma på kvällarna; en i interventionsgruppen och en i kontrollgruppen. Bägge 

deras resultat var över lag ganska låga i jämförelse med de andra deltagarna, så det var inte 

troligt att hemmaläsningen hade inverkan på resultatet. Det hade inte heller pågått några 

särskilt läsintensiva projekt i skolan under tiden för interventionen. Däremot så hade samtliga 

elever i studien deltagit i all ordinarie undervisning och i förekommande fall stödundervisning 

under tiden för interventionen.   
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För att stärka studiens interna validitet var min ambition att genomföra all eftertestning i 

samma ordning och vid samma tidpunkt på dagen som förtestningen. Av schematekniska skäl 

gick det inte att genomföra fullt ut, vilket kan ha fått till följd att ett par elever 

underpresterade då de fick genomföra eftertestningen på eftermiddagen istället för på 

förmiddagen som planerat. På framför allt deltestet LäsKedjor som låg sist i testbatteriet kan 

några elever ha fått lägre resultat på grund av trötthet. Att tre olika test användes för mätning 

av avkodning gav en bredare bild av hur elevernas avkodningsförmåga utvecklades, men 

tröttade ut eleverna och genererade samtidigt en stor mängd data som det var svårt att få en 

bra överblick över.  

Framförallt i samband med de samtal som fördes med eleverna då de berättade vad de tyckte 

om arbetet med metoden, förelåg en risk med att ha dubbla roller; dels som engagerad lärare 

med höga och positiva förväntningar och dels som objektiv ”forskare”. Det finns en risk att 

eleverna var mer positiva i sina svar, än vad de faktiskt var, som en följd av att de sett mitt 

engagemang och inte ville göra mig besviken. Trovärdigheten i denna del av studien hade 

kunnat stärkas om en annan person genomfört de uppföljande samtalen med eleverna, till 

exempel deras klassföreståndare, alternativt att en annan lärare genomfört träningen. Ett annat 

sätt att undersöka elevernas uppfattning om lästräningen, som övervägdes, var att genomföra 

anonyma enkäter, men eftersom det kunde förmodas att dessa elever skulle välja att vara så 

kortfattade som möjligt i sitt skrivande, bedömdes ett uppföljande samtal som nödvändigt. 

Känslan från samtalen var dock att eleverna var uppriktiga och kände sig trygga nog att ge sin 

uppriktiga mening och två av dem lyfte också fram mer negativa aspekter. Flera uttalanden 

om hur de märkte att läsningen förbättrats var också så pass konkreta att de förefaller 

trovärdiga. 

Eftersom BRAVKOD är en metod som bygger på ett nära samarbete mellan en elev och en 

lärare, har lärarens förmåga betydelse för resultatet, vilket både Rack (2005) och Torgesen 

(2006) lyfter fram i sina respektive inventeringar av framgångsrika interventioner. Fälth 

(2013) framhåller möjlighet för läraren att anpassa träningen efter eleven som en 

framgångsfaktor. För egen del är det svårt att säga något om skickligheten, men en anpassning 

av metoden efter vilken elev som tränade gick inte att undvika. Ibland fick en av pojkarna en 

läkerol i halvlek och vid något träningstillfälle diskuterades det sportresultat mitt i en lista 

med högfrekventa ord. Med en av pojkarna som uppfattades ha det svårt med motivationen, 

lades lite extra omsorg om att uppmuntra och visa på framsteg. För de som läste väldigt 

långsamt men mestadels rätt kunde hastigheten manas på lite med hjälp av pennan, och för 
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den pojke som chansläste i relativt hög hastighet kunde farten bromsas upp så att orden i allt 

högre rad blev korrekt avkodade från början. Detta innebar att resultatet i studien inte kan 

sägas bero enbart på metoden, utan resultatet var förmodligen en produkt av flera faktorer, där 

metoden var en del, min kunskap och mitt agerande en annan och faktorer hos eleven som 

motivation, trygghet, uppmärksamhet eller uthållighet förmodligen också påverkade resultatet 

(Heiman & Gustavsson, 2009).  Det faktum att min inställning till metoden redan från början 

var positiv, kan också ha påverkat resultatet såtillvida att det fanns en förväntan på resultat, 

något som i och för sig är en grundförutsättning för goda resultat i all undervisning. 

I en studie som på det här viset i så hög grad bygger på testresultat kan man också förmoda att 

elevernas stresstålighet i provsituationer har haft viss inverkan på resultatet. Den kvalitativa 

delen där eleverna berättade om hur de upplevde att deras läsning påverkats av träningen 

kompletterade och bekräftade i det här avseendet det kvantitativa resultatet. 

 

6.3 Resultatdiskussion 

Enligt ”The Simple Way of Reading” (Hoover & Gough, 1990), den modell av vad läsning är 

som varit den teoretiska utgångspunkten för studien, är läsning en produkt av avkodning och 

språkförståelse. I studien visade eftertestningen att eleverna i träningsgruppen förbättrade sin 

avkodning av enstaka ord, men inte läsningen av den sammanhängande texten. Däremot så 

upplevde samtliga elever att deras läsning förbättrats och de gav konkreta exempel på hur de 

märkte det. Man kan fråga sig hur det kommer sig att det inte gick att se resultat i 

testsituationen på läsningen av den sammanhängande texten, när avkodningen så tydligt 

utvecklats. Enligt ”The Simple Way of Reading” ska ju läsningen förbättras om avkodningen 

förbättras. Tidigare forskning har också visat att ökad avkodningsförmåga på ordnivå leder till 

ökat flyt (Torgesen, 2000; Wolff, 2005). Min bedömning är att den främsta anledningen till att 

det inte gick att se resultat på läsningen av den sammanhängande texten är att det ännu inte 

gått tillräckligt med tid mellan intervention och mätning – en tid som också behöver fyllas 

med just läsning. Eftersom eleverna går i årskurs sex har de förmodligen som en följd av 

avkodningssvårigheterna läst avsevärt mindre än sina jämnåriga kamrater och det behövs 

massiva insatser för att minska gapet som uppstått mellan dem och de jämnåriga kamraterna 

utan avkodningssvårigheter, något som också framgått i den forskning om interventioner som 

presenterades i forskningsbakgrunden (Torgesen, 2006; Stanovich, 1986). Att just läsflyt är 

extra svårt att påverka genom olika interventioner visar också Torgesens genomgång från 
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2006 av 13 olika interventionsstudier. Mot den bakgrunden skulle man kunna ifrågasätta 

studiens frågeställning eftersom eleverna var så pass gamla och interventionen så begränsad. 

Men resultaten från studien visade att frågeställningen var relevant; dels berättade alla sex 

elever att de på olika sätt märkte att läsningen förbättrats, dels visade resultaten på individnivå 

verkligt stora förbättringar för framförallt en elev.  

I resultatframställningen redogjordes både för både resultaten på individnivå, men även för 

gruppens resultat, vilket ställdes mot kontrollgruppens. Man skulle kunna fråga sig vilket 

värde gruppens resultat har i en studie med så få deltagare? Att det togs med i 

resultatredovisningen hade två anledningar; dels fanns en sådan tydlig skillnad mellan 

resultaten hos de båda grupperna att det, trots så få deltagare, var anmärkningsvärt. Även när 

den elevs resultat som avvek mest från medelvärdet räknades bort fanns en skillnad som 

framstod som tydlig. Dels så var skillnaden mellan gruppernas resultat en viktig 

bakgrundsinformation när man betraktade de enskilda elevernas resultat – skillnaden styrkte 

slutsatsen att lästräningsinsatsen bidragit till utvecklingen av avkodningsförmågan hos de 

enskilda eleverna i interventionsgruppen. Samtidigt måste försiktighet iakttagas när resultatet 

betraktas och man måste hålla i minnet att resultatet gäller för dessa elever i denna studien. 

De insatser som behandlats i forskningsbakgrunden, är alla väldigt omfattande i tid och bredd. 

Till exempel innebar Wolffs program RAFT 40 minuters träning per dag (Wolff, 2011) och 

Torgesens intervention innebar 2x50 minuter per dag (Torgesen, 2006). RAFT innehöll 

träning av fonologisk förmåga, avkodning på ordnivå, läsflyt och textförståelse. I jämförelse 

så är BRAVKOD en väldigt liten insats; ca 20 minuter två till tre gånger i veckan då bara 

avkodning tränas, men det skulle vara intressant med en jämförelse av resultat kring 

ordavkodning. 

Något förvånande i resultaten var att eleverna även förbättrade sin läsning så pass mycket när 

det gällde nonsensord och de längre och svårare orden i LS-deltestet. H4/H5 som används i 

BRAVKOD för mätning av avkodningsförmåga innehåller främst korta och förhållandevis 

enkla ord och funderingar har funnits kring huruvida testens utformning leder till att 

eventuella framsteg i avkodningen förstoras. Resultaten på LS Ord bekräftade dock att 

elevernas avkodningsförmåga utvecklades även när det gällde längre och svårare ord. Detta 

trots att de ord som genom nötning automatiserades genom BRAVKOD-metoden var 

förhållandevis korta och enkla. Läsningen av nonsensord förväntades vara svår att förbättra, 

eftersom den helt och hållet bygger på alfabetisk-fonemisk läsförmåga (Høien & Lundberg, 

1999), vilket man kan förmoda att eleverna i studien har svårigheter med. BRAVKOD 
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innehåller ingen specifik träning av fonologiska grundfärdigheter annat än ett överinlärande 

av kopplingen bokstav-ljud i korta ord eller stavelser i samma listor om och om igen. De goda 

resultaten på detta deltest framstår som ett starkt belägg för att träning med BRAVKOD 

verkligen leder till en förbättrad alfabetisk-fonemisk läsning, vilket i sin tur är en förutsättning 

för läsning på den högsta läsutvecklingsnivån: det ortografisk-morfemiska lässtadiet (Høien & 

Lundberg, 1999). 

En av pojkarna i studien läste högt hemma för sin mamma om kvällarna. Hans resultat på 

testerna visade framsteg, men inte lika mycket som för de andra eleverna (som inte läste 

hemmavid). Trots mycket övning på riktig text och en förhållandevis omfattande insats kring 

ordavkodning, utvecklades den här pojkens ordavkodning alltså i mindre utsträckning än de 

andras. Hur kan man se på det? Torgesen beskriver hur en del elever trots stora insatser har 

svårt att förbättra sin läsning och kallar dem ”treatment resisters” (2000). Kan det vara så att 

den här pojken tillhör den gruppen? Av testningen framgick att han var den enda eleven i 

interventionsgruppen som inte förbättrade sin nonsensordläsning, vilket skulle kunna indikera 

att han av någon anledning hade svårare än de andra att automatisera kopplingen mellan ljud 

och bokstav. Detta är dock bara spekulationer och annan typ av träning för den här pojkens 

del kan eventuellt ge bättre resultat. 

Den elev som hade de allra största svårigheterna med sin avkodning var den elev som gjorde 

de största framstegen. Det var glädjande, samtidigt som det väckte stor frustration då den här 

insatsen för hans del gjordes först i årskurs sex. Vad han kunde minnas hade han aldrig 

deltagit i någon extra lästräning tidigare i skolan. Tidiga insatser vet vi idag ger bra resultat 

(Lundberg & Strid, 2009; Myrberg, 2007a; Skolinspektionen, 2011), men tyvärr vet vi också 

att det fortfarande lever kvar en ”vänta och se”-inställning i många klassrum (Myrberg, 

2007a). Det tog den här pojken nästan sju minuter att läsa 50 ord, något som för de allra flesta 

tar strax över en minut. Det är svårt att föreställa sig vilket motstånd den pojken upplever i sin 

skolvardag varje dag.  

En elev uttryckte att träningen varit tråkig och tre elever lade fram förslag på mer omväxling i 

träningen. Samtidigt kunde fem av sex elever tänka sig att träna på samma sätt igen. Deras 

uppfattning överensstämmer med vad Fälth (2013) såg i sin interventionsstudie; nämligen att 

många elever upplevde omväxling som något positivt, samtidigt som förutsägbarhet kring 

träningens innehåll uppskattades. En av eleverna i denna studie gav tydligt uttryck för att den 

här typen av särskilt stöd som innebar att han lämnade sitt vanliga sammanhang och gick iväg 

för att få en-till-en-undervisning, var känslomässigt påfrestande. Även om det inte var hans 
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egna ord är det troligt att han kände sig utpekad som en elev i behov av särskilt stöd och det 

stämde inte med hur han ville bli uppfattad. Tidigare forskning visar just detta – att vissa 

upplever den här sortens stöd som stigmatiserande medan andra ser det som något positivt 

(Grooth, 2007; Jönsson & Tvingstedt, 2002). Det här speglar på ett tydligt sätt de dilemman 

man ofta ställs inför i det praktiska arbetet som speciallärare: en svag läsförmåga som riskerar 

att exkludera eleven från lärande och den vuxna människan från stora delar av samhället 

(Biancarosa & Snow, 2006; Wolff, 2005) ska vägas mot hur den intensiva en-till-en-

undervisning som behövs för att vända läsutvecklingen (Torgesen, 2006) riskerar att 

exkludera eleven i socialt hänseende och skada självbilden (Grooth, 2007).  Min personliga 

inställning är att om man inte ger den elev som vid tolv års ålder inte läser med flyt extra 

träning så exkluderar man eleven från ett betydligt större sammanhang än det eleven för 

närvarande befinner sig i. Men den inställningen gäller inte alla elever hela tiden, utan som 

alltid måste man vara lyhörd för den unika människa man möter och avgöra från fall till fall 

hur man bäst går tillväga. Beskrivningen av de sex olika eleverna i denna studie gjordes bland 

annat för att belysa just att elever är olika och unika och behöver bli bemötta därefter. Med 

facit i hand skulle kanske lästräningen ha avbrutits för den eleven som uttryckte sig negativt 

om insatsen, när han ett par gånger i följd inte kom på avtalad tid, eftersom det förmodligen 

berodde på att han kände ett stort motstånd mot att komma. 

En avslutande reflektion kring resultatet hänger samman med den här studiens teoretiska 

utgångspunkt ”The Simple Way of Reading”, där läsning betraktas som en produkt av 

avkodning och språkförståelse. Modellen har kritiserats för att vara allt för förenklad när den 

lämnar faktorer som exempelvis motivation, uthållighet och temperament utanför ekvationen 

(Heiman & Gustavsson, 2009). Den här studiens resultat visar att kritiken är befogad; 

samtidigt som modellen förenklar, vilket ibland är användbart, så osynliggör den betydelsen 

av att trivas i lärsituationen, ha lust och nyfikenhet i läsandet och uthållighet i det krävande 

arbete som automatisering innebär. Faktorer som spelade roll i träningen med BRAVKOD 

och som förhoppningsvis synliggjorts i beskrivningen av de sex eleverna. 

 

6.4 Specialpedagogisk relevans 

Som speciallärare i svenska behöver man goda kunskaper om hur ett språkutvecklande arbete 

kan utformas och implementeras inom hela skolan. Men man behöver också goda kunskaper 

om hur man ska möta de barn som har det allra svårast med sin språk- läs- och 
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skrivutveckling. Utifrån ett relationellt perspektiv är den specialpedagogiska funktionen 

främst att bistå med kvalificerat stöd i syfte att differentiera den ordinarie undervisningen och 

stoffet som används där. De svårigheter som uppstår ses i första hand som effekter av mötet 

mellan barnet och miljön, och åtgärder för att komma till rätta med svårigheterna har oftast ett 

fokus på anpassningar av miljön, där läraren också ingår (Persson, 2007). Men så finns det 

barn som vid tolv års ålder läser 50 ord på sju minuter och då visar forskningen att det behövs 

kvalificerad, intensiv och explicit undervisning som är direkt relaterad till svårigheterna. 

Avkodningssvårigheterna förläggs i och med detta hos eleven som blir bärare av problemet. 

Då är det av största vikt att man som speciallärare vet att de metoder man använder i 

undervisningen har god chans att lyckas och det är här den här studien är relevant. Den har 

visat att träning med BRAVKOD kan vara en effektiv metod för att förbättra avkodningen hos 

elever som David, men metoden kan förstås inte ses som hela lösningen. Andra åtgärder på 

såväl individ-, grupp- som organisationsnivå är också nödvändiga och minst lika viktiga.  

 

6.5 Fortsatt forskning 

Det finns inte så mycket forskning kring äldre elever och vilka metoder som är effektiva. Den 

forskning som finns behöver också göras tillgänglig för de som arbetar ute på skolorna på en 

mer praktisk nivå: vilka metoder och vilket material användes på vilket sätt? Fälth (2013) 

efterfrågar forskning där forskare och praktiker i samverkan belyser vilka insatser som passar 

för vilka elever under vilka förhållanden – en brist inom skolforskningen som nog många 

speciallärare instämmer i. Forskning som behandlar hur man på ett bra sätt på individnivå 

utvärderar de metoder man använder och utifrån resultatet tar ställning till vilken typ av 

fortsatt träning som eleven behöver, vore också välkommen.  

  



46 (51) 
 

7. Referenser 

Aldrin, M., & Persson, A. (2011). Rydaholmsmetoden – Förtjänster och kritiska punkter.  

   Linnéuniversitetet, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap. [C-uppsats 

   Speciallärarprogrammet]  

 

Allwood, C.M., & Erikson, M.G.  (2010). Grundläggande vetenskapsteori. Lund: 

  Studentlitteratur.  

 

Baddeley, A., Gathercole, S. & Papagno, C. (1998). The Phonological Loop as a Language 

   Learning Device. Psychological Review, 105(1), 158-173.  

 

Biancarosa, C., & Snow, C. E. (2006). Reading next – A vision for action and research in  

   middle and high school literacy: A report to Carnegie Corporation of New York (2
nd

 ed.). 

   Washington, DC: Alliance for Excellent Education.  

 

Bjar, L. (2009). Helvete och himmel. I: L. Bjar, & A. Frylmark (Red), Barn läser och skriver. 

   Lund, Studentlitteratur.  

 

Cunningham, A.E., & Stanovich, K.E. (1998). What Reading Does For the Mind. American 

   Educator/ American Federation of Teachers, Spring/Summer, 1-8.  

 

Egerhag, H., & Svärd, E. (2011). Intensiv lästräning – en interventionsstudie med 

   Rydaholmsmetoden i årskurs 7. Linnéuniversitetet, Institutionen för Pedagogik, psykologi  

   och idrottsvetenskap. [Examensarbete, Speciallärarprogrammet]  

 

Fejes, A., & Thornberg, R. (2009). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber.  

 

Fälth, L. (2013). The use of interventions for promoting reading development among  

   struggling readers. Department of Pedagogy, Linneaus University, Växjö. [Doctoral 

   dissertation]  

 

Goswami, U. (1986). Children´s Use of Analogy in Learning to Read: A Developmental 

Study. Journal of experimental child psychology, 42, 73-83. 



47 (51) 
 

 

Grooth, D. (2007). Uppfattningar om specialpedagogiska insatser – aspekter ur elevers och  

   speciallärares perspektiv. Luleå tekniska universitet. Institutionen för utbildningsvetenskap.  

 

Gustavsson, S., Fälth, L., Svensson, I., Tjus, T., & Heimann, M. (2011). Effects of Three  

   Interventions on the Reading Skills of Children With Reading Disabilities in Grade 2. 

   Journal of Learning Disabilities, 123 (44), 123-135.  

 

Görling, W., & Philip, J. (2012). Lästräning med Bravkod – en intervention.  

   Linnéuniversitetet. Institutionen för Pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap.  

   [Examensarbete, Speciallärarprogrammet]  

 

Gustafsson, J. (2009). Rydaholmsmetoden. En läsutvecklingsmetod för att göra det svåra 

   enkelt. Göteborgs Universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik. [D-uppsats]  

 

Hallin, M., & Klintenheim, S. (2009). Rydaholmsmetoden. En lästräningsmetod för  

   avkodnings- och läshastighetsträning. Malmö Högskola, Lärarutbildningen.  

   [Examensarbete, Lärarprogrammet]  

 

Heimdahl Mattson, E., Fischbein, S., & Roll-Pettersson, L. (2010). Students with reading  

   difficulties/dyslexia: a longitudinal Swedish example. International Journal of Inclusive 

   Education, 14(8), 813–827.  

 

Heiman, M., & Gustafson, S. (2009). Lärande, läsning och multimodalitet. I L. Bjar, & A.  

   Frylmark, (Red), Barn läser och skriver . Lund: Studentlitteratur.  

 

Hoover, W.A., & Gough, P.B. (1990). The Simple Way of Reading. Reading and Writing: An  

   Interdisciplinary Journal, 2, 127-160.  

 

Høien, T., & Lundberg, I. (1999). Dyslexi – Från teori till praktik. Stockholm: Natur och  

   Kultur.  

 

Ingvar, M. (2008). En liten bok om dyslexi. Stockholm: Natur och kultur.  

 



48 (51) 
 

Jacobson, C. (2001). Läskedjor. Stockholm: Hogrefe Psykologiförlaget.  

 

Johansson, M-G. (2004). LS Reviderad. Klassdiagnoser i läsning och skrivning för högstadiet  

   och gymnasiet. Stockholm: Hogrefe Psykologiförlaget.  

 

Johansson, M-G. (2010). Datorträning i läsflyt och stavning. Analys och utvärdering av 

   fixerad och resultatstyrd flash-cardexponering. Institutionen för psykologi, Umeå  

   Universitet. [Doktorsavhandling]  

 

Jönsson, A., & Tvingstedt, A. (2002). Elever i svårigheter, Delrapport 2: Elever berättar om 

sin skolvardag. Malmö högskola, Lärarutbildningen, 12/2002.  

 

Jönsson, B. (2010): BRAVKOD. Uppsala: JL Utbildning.   

 

Liberg, C. (2007). Språk och kommunikation. I Att läsa och skriva – forskning och beprövad 

    erfarenhet. Skolverket 2007(4). Stockholm: Liber Distribution.  

 

Ljunggren, M. (2010). Läsflyt: en interventionsstudie på två läsmetoders effekter på  

   läsförmågan. Linnéuniversitetet, Institutionen för pedagogik, psykologi och  

   idrottsvetenskap. [Examensarbete, Specialpedagogprogrammet]  

 

Lundberg, I. (2002). Second Language Learning and Reading with the Additional Load of  

   Dyslexia. Annals of Dyslexia, (52), 165-187.  

 

Lundberg, I., & Strid, A. (2009). Det lönar sig att öva: Effekten av fonologiska lekar i 

   förskoleklass. Dyslexi – aktuellt om läs- och skrivsvårigheter, 14(1), 9-12.  

 

Magnusson, E., & Nauclér, K. (2006). ”Läsa som ett rinnande vatten – om läsförståelse och 

   språkstörning”. I L. Bjar (Red), Det hänger på språket!. Lund: Studentlitteratur.  

 

Myrberg, M. (2007a). Dyslexi – en kunskapsöversikt. Vetenskapsrådets rapportserie 2: 2007.  

 

Myrberg, M. (2007b). Läs- och skrivsvårigheter. I Skolverket, Att läsa och skriva – forskning  

   och beprövad erfarenhet. 2007 (4). Stockholm: Liber Distribution.  



49 (51) 
 

 

National Reading Panel. (2000). Teaching Children to read: An evidence-based assessment of  

   the scientific research literature on reading and its implications for reading instruction.  

   Washington DC: National Institutes of Child Health and Human Development.  

 

Nielsen, C. (2011). The Most Important Thing: Students with Reading and Writing  

   Difficulties Talk About their Experiences of Teachers' Treatment and Guidance,  

   Scandinavian Journal of Educational Research, 55(5), 551-565.  

 

Persson, B. (2007). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Stockholm: Liber.  

 

Pettersson, C-E. (okänt). Rydaholmsmetoden. http://www.rydaholmsmetoden.se/  

 

Rack, J. (2005). The Theory and Practice of Effective Teaching for Dyslectic Learners.  

   Dyslexi – aktuellt om läs- och skrivsvårigheter,  4.  

 

Samuels, S.J. (1997). The method of repeated readings. The Reading Teacher, 50(5), 376-381. 

 

Samuelsson, S. (2006). Skriftspråklig utveckling och dyslexi. I L. Bjar, Det hänger på  

   språket!. Lund: Studentlitteratur.   

 

Schneider, E., & Evers, T. (2009). Linguistic Intervention Techniques for At-Risk English  

   Language Learners. Foreign Language Annals, 42(1), 55-76.  

 

Skolinspektionen (2011). Läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi i grundskolan.  

   Kvalitetsgranskning, Rapport 2011: 8.  

 

Stanovich, K.E. (1986). Matthew effects in reading: Some consequences of individual  

   differences in acquisition of literacy. Reading Research Quarterly, 21(4), 360-406.  

 

Svensson, H., & Winner, A. (2010). En studie av Rydaholmsmetoden som intervention på  

   gymnasiet – utfall och pedagogiska konsekvenser. Malmö Högskola, Lärarutbildningen.  

   [Examensarbete, Speciallärarprogrammet]  

 

http://www.rydaholmsmetoden.se/


50 (51) 
 

Sverke, M., (2003). Design, urval och analys i kvantitativa undersökningar. I B. Gustavsson 

   (Red.): Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen. Lund: Studentlitteratur.  

 

Torgesen, J. K. (2000). Individual Difference in Response to Early Interventions in Reading:  

   The Lingering Problem of Treatment Resisters. Learning Disabilities Research and  

   Practice, 15(1), 55-64.  

 

Torgesen, J. K. (2006). Recent Discoveries from Researc on Remedial Interventions for  

   Children with Dyslexia. I M. Snowling and C. Hulme (Red), The Science of Reading: a  

   Handbook. Oxford: Blackwell Publishers.  

 

Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed. Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011. 

Stockholm. 

 

Westlund, I. (2009): Hermeneutik. I A. Fejes, & R. Thornberg (Red), Handbok i kvalitativ  

   analys. Stockholm: Liber.   

 

Wexler, J., Vaughn, S., Roberts, G., & Denton, C. A. (2010). The efficacy of Repeated  

   Reading and Wide Reading Practice for High School Students with Severe Reading  

   Disabilities. Learning Disabilities Research and Practice, 25(1), 2-10.   

 

Wolff, U. (2005). Charateristics and varieties of poor readers. Diss. Göteborg: Göteborgs  

   Universitet.  

 

Wolff, U. (2011). Effects of a Randomised Reading Intervention Study: An Application of  

   Structural Equation Modeling. Dyslexia, 17, 295-31.1 

 

www.codex.vr.se, Hämtad 21 maj 2013 

  

http://www.codex.vr.se/


51 (51) 
 

Tester       Bilaga 1.

  

För mätning av avkodningsförmåga:  

 

Läskedjor (Jacobsson 2001) – Testet består av tre delar där eleven i det första deltestet 

(Teckenkedjor) ska dra streck för att skilja siffror, små bokstäver och stora bokstäver från 

varandra. I det andra deltestet (Ordkedjor) för att skilja ord från varandra och i det sista 

(Meningskedjor) för att skilja meningar från varandra. Vid varje deltest får eleven exakt två 

minuter på sig. Testet kan enligt manualen användas till att bedöma hur långt en enskild elev 

kommit i sin ordavkodningsutveckling. Minneseffekterna av det här testet beskrivs som små. 

För deltestet ordkedjor, som är det deltest som mäter just ordavkodning är reliabiliteten 

beräknad till 0,89. Allwood och Erikson (2010) skriver att 0.70 är en kritisk gräns för 

reliabilitet, så 0.89 borde kunna betecknas som god reliabilitet. Validiteten har beräknats 

genom att jämföra testresultat med erfarna lärares skattning och med resultat på 

stavningsprov. Validiteten bedöms av Jacobsson (2001) som tillfredsställande. 

 

H4/H5 – Testen består av listor med enstaka ord som läses högt och så snabbt som möjligt av 

eleven under en minut. Testen ingår i metoden BRAVKOD för att mäta framsteg i läsningen. 

Testerna är likvärdiga och används omlott för att undvika test-igenkänning. H4/H5 är 

normerade på 50- och 60-talet upp till och med skolår sex, men en anpassning av värdena 

samt ett tillägg av gränsvärden upp till och med skolår 9 har genomförts av konstruktörerna av 

Rydaholmsmetoden/BRAVKOD, dock utan att ny normering gjorts. Varken reliabilitet eller 

validitet finns beräknade för dessa test. 

 

LS- reviderad, Avläsning Ord (Johansson, 2004), – Testet består av enstaka ord på samma 

sätt som H4/H5, men med en betydligt brantare stegring i svårighetsgrad på orden. 

Testförfarandet skiljer sig också åt på så sätt att i detta test får eleven läsa klart alla orden, 

medan tid tas och antalet felläsningar noteras. En läskvot räknas därefter fram genom att 

dividera antalet korrekt avkodade ord med tidsåtgången. Testet är normerat för lägst 

hösttermin årskurs sju. Eleverna i föreliggande studie var alltså ett halvår yngre än vad testet 

är avsett för. Reliabiliteten är beräknad till 0.80, vilken får anses som god. Validiteten är 

beräknad både genom jämförelse med de andra LS-deltestens resultat och med andra 

etablerade tests resultat. Resultaten visar på höga korrelationer, vilket ger belägg för att hävda 

att den interna validiteten, eller begreppsvaliditeten är god. Man har även undersökt testets 
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externa validitet, det vill säga hur proven korrelerar med andra relaterade utomstående 

kriterier. Även här har man funnit att validiteten är god. Anledningen till att detta test togs 

med trots att det inte är utprovat för årskurs sex, är att det är ett noga utprovat test av 

avkodning av enstaka ord, till skillnad från H4/H5, och resultaten från detta test kan jämföras 

med resultaten på H4/H5 för att bekräfta eller dementera de testens validitet.  

 

LS- reviderad, Avläsning Nonsensord (Johansson 2004) – Testet liknar LS Ord som 

beskrivits ovan med skillnaden att listan består av nonsensord. Reliabilitet och validitet är 

beräknat på samma sätt som LS Ord och med samma goda resultat. Vid läsning av nonsensord 

har eleven att förlita sig helt på fonologiska strategier för avkodningen, varför det fungerar bra 

som ett instrument för att identifiera just de elever som har svårigheter inom det fonologiska 

området. För både detta deltest och för det ovan beskrivna LS- Avläsning Ord finns alltså 

möjligheten att notera dels antal korrekt avkodade ord (av 49 resp. 50), dels tidsåtgången och 

slutligen räkna fram en läskvot. 

 

För mätning av läsflyt: 

 

För mätning av läsflyt användes en kort sammanhängande text ur LS-reviderad, 

Läsförståelse1 (Johansson, 2004); ett texthäfte som innehåller totalt 10 texter av varierande 

svårighetsgrad och genrer. Eftersom texterna i LS är tänkta att användas från höstterminen i 

årskurs sju, valdes den enklaste texten ur häftet ut: ”Skolk”. Samma text användes vid för- 

och eftertestning, eftersom det är svårt att vara säker på att en annan text skulle ställa exakt 

samma krav på avkodningsförmåga som den första. Eftersom det fanns en kontrollgrupp att 

jämföra eventuell igenkänningseffekt mot, bedömdes detta vara ett bra sätt. Texten lästes högt 

av eleven och läsningen spelades in för att möjliggöra analys i efterhand.  
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Det känns som om träningen förbättrat min 

läsning. Det märker jag när: 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

Jag tror inte träningen hjälpte mig 

eftersom:  

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

Träningspassen var 

lagom långa 

Träningspassen var för 

långa. 

Det kändes jobbigt att 

gå iväg och träna 

eftersom: 

__________________

__________________

__________________

__________________

_________________ 

Jag kan tänka mig att träna 

läsning igen på det här sättet. 

Jag vill aldrig mer lästräna, även 

om jag skulle behöva. 

Jag kan tänka mig att lästräna 

mer, men då vill jag läsa riktig 

text. 

Det var bra att det 

bara var jag och 

läraren. 

Jag hade hellre läs-

tränat i en grupp 

med fler elever. 

Åtta veckors träning 

var: 

 Lagom 

 För lite 

 För mycket 

Mitt råd till Åsa om hon ska göra 

den här träningen med andra 

elever: 

____________________________

____________________________

____________________________ 

 

Bilaga 2 


