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Sammanfattning 
Ungefär 20% av befolkningen uppfyller kriterier för läs- och skrivsvårigheter. För att 

kunna hjälpa elever som uppvisar svårigheter av denna typ behövs reliabla och valida 

testinstrument. LäSt är ett normerat svenskt lästest som är väl använt på nationell 

basis i syfte att mäta barns förmåga till ordavkodning. Avkodning innefattar en 

koppling mellan enskilda bokstäver och ord till deras korrekta språkljud vid uttal, och 

utgör således en central teknisk del av läsning. Evidens finns för att olika typer av 

psykologiska test, däribland lästest, uppvisar en igenkänningseffekt varigenom 

elevers prestation på dessa test ökar till följd av upprepad administrering. Syftet med 

den aktuella studien är att undersöka huruvida LäSt uppvisar en igenkänningseffekt 

vid upprepad administrering till ett urval av elever i årskurs 4 och 6.  

Sammanlagt deltog 92 elever från 4 skolor i Sverige. De genomförde LäSt vid tre 

separata tillfällen under ett tidsintervall på 8 veckor. Testning 1 skedde vid vecka 1, 

testning 2 skedde vid vecka 2, och testning 3 skedde vid vecka 8.   

En signifikant igenkänningseffekt hittades som tyder på att elevers resultat på LäSt 

förbättrades över tid. Det fanns ingen skillnad i igenkänning mellan pojkar och 

flickor, elever i årskurs 4 och årskurs 6, eller enspråkiga och flerspråkiga elever. En 

signifikant skillnad i igenkänning fanns mellan de elever som hade allra lägst 

avkodningsförmåga (poor decoders) och de elever som hade en mycket hög 

avkodningsförmåga (good decoders). Poor decoders uppvisade en starkare 

igenkänning på deltestet ord än good decoders. Ingen sådan effekt fanns för deltestet 

non-ord.  

Dessa resultat indikerar att elevers prestation på LäSt kan förbättras över tid till följd 

av igenkänning av testmaterialet. Detta påverkar hur man bör tolka individers 

resultatutveckling vid upprepad testning och hur ofta det är lämpligt att använda LäSt 

på en och samma elev. Dessa resultat och deras implikationer diskuteras i relation till 

tidigare forskning.  

 

Nyckelord: LäSt, dyslexi, upprepad mätning, igenkänningseffekt, läsning, avkodning, 

ordavkodning, grundskoleelever, poor decoder, good decoder, lässvårigheter.  



 

 3 

Abstract 
Approximately 20% of the population suffer from a reading- or writing disability. In 

order to aid students with such disabilities reliable and valid reading tests are 

warranted. LäSt is a Swedish standardised reading test currently well-used nationally 

to measure children’s ability to decode words. Decoding encompasses the making of 

connections between single letters and words and their correct sounds, and therefore 

constitutes a central technical aspect of reading. There is evidence to show that some 

common psychological tests, including reading tests, display a retest-effect, whereby 

individual’s results increase over time as a result of repeated test administration. The 

aim of the current study is to investigate whether such a retest-effect is pronounced 

when LäSt is repeatedly administered to a sample of students in year 4 and 6.  

In sum, 92 students from 4 different schools in Sweden took part in the study. They 

completed LäSt at three separate times during a time interval of 8 weeks. Testing 1 

was completed in the first week, testing 2 was completed in the second week, and 

testing 3 was completed in the eight week.  

A significant retest-effect was found indicating that students’ results on LäSt 

increased with each administration. There was no difference in retest-effect between 

boys and girls, students in year 4 and year 6, or monolingual and multilingual 

students. A significant difference emerged between students who had a very low word 

decoding ability (poor decoders) and those who had a very high word decoding ability 

(good decoders). Poor decoders showcased a stronger retest-effect on the sub-test 

Words than good decoders. No such effect was found for the sub-test Non-words.  

The current results indicate that repeated testing with LäSt yields improved results 

over time due to familiarity. These findings have implications for how one should 

interpret students’ test scores over time, as well as how often LäSt should be 

administered. The findings and their implications are further discussed in relation to 

previous research.  

 

Key words: LäSt, dyslexia, reading disability, word decoding, retest-effect, reading, 

poor decoder, good decoder, reading difficulty, repeated administration. 
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1. Inledning 
Läsning är en av de viktigaste färdigheterna som barn tillägnar sig under sin skolgång eftersom det 

möjliggör ett aktivt deltagande i samhället. Kraven på den enskilda individens förmåga till läsning 

har ökat i takt med en intensiv samhällsutveckling, inte minst vad gäller vidare studier, inträde på 

arbetsmarknaden, samt deltagande i olika samhällskontext (Eriksson Gustavsson, 2002; Myrberg, 

2000; Vaughn et al., 2003). Från årskurs 4 ställs krav på att elever ska kunna förstå texter 

(Samuelsson et al., 2009) och i årskurs 6 ska elever uppvisa en helt automatiserad och flytande 

läsförmåga (Høien & Lundberg, 2004).  

Samtidigt noteras att ungdomars läs- och skrivförmåga har försämrats under 2000-talet i de 

nordiska länderna (PISA, 2009; 2012). Uppskattningsvis 18% av alla ungdomar når inte upp till 

den basala nivån för fortsatt läsutveckling, vilket kan försvåra vidare skolgång. Likväl betonas 

vikten av tidig upptäckt av dessa svårigheter och av preventiva, individualiserade insatser (Smart, 

2018). Sådana insatser är av särskild vikt eftersom läs- och skrivsvårigheter som aktualiseras i tidig 

ålder tenderar att kvarstå även i vuxen ålder (Myrberg, 2007) och påverkar såväl individen socialt 

och psykiskt som samhället i stort (Lindgren, 1995; Myrberg, Gustavsson & Eriksson, 2001; Smart, 

2018; Hurry, Flouri & Silva, 2018; Boyes, Tebbutt, Preece & Badcock, 2018). 

För att kunna uppmärksamma, utreda och hjälpa individer behövs reliabla, valida och normerade 

testinstrument. I Sverige används testet LäSt i syfte att mäta barns läs- och skrivutveckling samt 

diagnostisera svårigheter, däribland dyslexi (Elwér, Fridolfsson, Samuelsson & Wiklund, 2016). 

LäSt är ett standardiserat test som ger en fördjupad bild av elevers skriftspråkliga utveckling med 

avseende på avkodning och stavning. LäSt används för att upptäcka barn med svårigheter och mäta 

effekten av koncentrerade pedagogiska insatser.  

Syftet med denna studie är att undersöka huruvida barns prestation på LäSt förbättras över tid vid 

upprepad testadministrering. Bland andra Jacobson (2018) har uppmärksammat att det finns risk 

för att individers resultat på vanligt använda test ökar enbart på grund av att de får utföra samma 

test flera gånger, även kallat igenkänningseffekt. Han konstaterar detta för, bland annat, Ordkedjor 

(Jacobson, 2014; 2018). Ordkedjor används för att förstå elevers förmåga till ordavkodning, det 

vill säga den tekniska delen av läsning. En igenkänningseffekt har också noterats för andra 

psykologiska test, bland annat BDI-II och Symptom Check List 90-Revised (Longwell & Truax, 

2005; Arrindell, 2001). Igenkänning till följd av upprepad mätning påverkar hur de testresultat som 

erhålls bör tolkas samt hur ofta testmaterialet är lämpligt att använda inom ett visst tidsintervall. 

Därför är det av vikt att undersöka huruvida en sådan igenkänningseffekt föreligger även för LäSt.  
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2. Bakgrund 

2.1. Ingredienser för en lyckad läsutveckling 
Olika faktorer kan bidra till att barn utvecklar läs- och skrivsvårigheter, bland annat bristande 

koncentration, dyslexi, intellektuell funktionsnedsättning, och begränsad erfarenhet av läsning 

(Martell & Hjertstrand, 2011; Jacobson, 2006). Eftersom definitionen av begreppet läs- och 

skrivsvårigheter är varierande så är också prevalensen svår att fastställa (Scerri & Schultze-

Körne, 2009; Frisk, 2010). Preliminärt beräknas uppemot 20% av befolkningen uppfylla 

kriterier för läs- och skrivsvårigheter (Hessler, 2001; Lundberg, 1985).   

Olika modeller (Ehri, 1995; Frith, 1986; Harris & Coltherat, 1986; Morton, 1989; Lundberg & 

Herrlin, 2015; Høien & Lundberg, 2013) har presenterats för att förklara en typisk utveckling 

av förmågan till läsning. En av de vanligaste är the Simple View of Reading (Gough & Tunmer, 

1986; Tunmer & Greaney, 2010). Enligt denna modell behöver barn lära sig att avkoda, få flyt 

i läsandet och uppnå en allt större språkförståelse för att läsning ska bli en automatisk process. 

Ofta illustreras denna modell som en formel: L = A x S, där L står för läsning, A syftar till 

avkodning och S representerar språklig förståelse. Enligt denna formel är läsning en produkt 

av lika delar avkodning och språkförståelse, och individers bristande läsförmåga kan bero på 

brister i avkodning, brister i förståelse, eller brister i båda delar.  

Gough och Tunmers (1986) modell förutsätter att en central del av läsning är förmågan att 

avkoda ord (Ehri, 1991; Perfetti, 1992; Frank & Herrlin, 2016; Lundberg & Herrlin, 2015). 

Avkodning inbegriper en omvandling av skrivna bokstäver och ord till fonologiska enheter, 

alltså förmågan att göra korrekta ord-ljud-kopplingar vid uttal av ord (Ehri, 2002; Aarnoutse, 

van Leeuwe, Voeten & Oud, 2001; Frank & Herrlin, 2016). Denna grafem-fonem-koppling 

kallas också för den alfabetiska principen (Ehri, 2002; Perfetti & Bolger, 2004; Adams, 1990), 

och är en kritisk teknisk komponent i automatiserad och flytande läsning (Stanovich, 1986). I 

individer som behärskar läsning till fullo sker en aktivering av ord-ljud-kopplingar när de läser 

för att såväl skapa ett korrekt uttal som att signalera ordens betydelse (Ehri, 2005). Genom att 

behärska den alfabetiska principen så kan man också utläsa ord som inte har någon betydelse, 

så kallade non-ord (van Gorp, Segers & Verhoeven, 2014).  

Innan en sådan grafem-fonem-koppling kan ske behövs fonologisk medvetenhet (Høien & 

Lundberg, 2004). Den fonologisk medvetenheten innefattar förmågan att uppfatta och förstå 

de olika språkljuden, eller fonemen, i ett språk och därigenom behärska språkets form och 
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ljudstruktur (Frank & Herrlin, 2016) men samtidigt bortse från språkets mening. Med andra 

ord, kan en individ koncentrera sig på hur någonting uttrycks istället för vad som uttrycks 

(Lundberg & Herrlin, 2015). En grundläggande fonologisk medvetenhet medför, exempelvis, 

att man kan kategorisera ord som börjar med samma språkljud samt rimma (Melby-Lervåg, 

Lyster & Hulme, 2012). Utan denna förmåga kan individen inte koppla språkljud till enskilda 

bokstäver och kommer heller inte kunna läsa flytande. Detta innebär att fonologisk 

medvetenhet måste finnas innan ordavkodning kan utvecklas (Lundberg & Herrlin, 2015). 

Enligt Poulakanaho et al. (2008) bör fonologisk medvetenhet ses som en prediktor av en 

individs framtida läsutveckling, och ju mer framskriden denna förmåga är desto lättare har 

individen för läsning (Catts & Kamhi, 2005). 

Ytterligare en central faktor för flytande läsning är den hastighet man behärskar vid avkodning. 

Enligt Logan (1997) kan populationens ordavkodning betraktas på ett spektrum där den ena 

änden uppvisar en ansträngande och långsam utläsning av ord och där den andra änden läser 

snabbt och automatiskt. Enligt Torgesen et al. (2001) räcker inte enbart en förmåga till 

ordavkodning och ett kompetent bruk av den alfabetiska principen. Lika viktigt är hur ledigt 

och snabbt man kan använda dessa principer när man läser (Høien-Tengesdal, 2010). Enligt 

deras forskning kan bristande läsförmåga således också härledas till en låg läshastighet. Faktum 

är att Perfetti (1985) definierar läsförmåga som en kombination av såväl läsförståelse som 

läshastighet (Høien & Lundberg, 2013; Lundberg & Herrlin, 2014; Tunmer & Greaney, 2010).  

2.2. Läsutveckling sker i steg 
Ett klassiskt perspektiv på läsutveckling presenterades av Ehri (1995; 2002; 2005) i form av en 

steg-modell (se figur 1). Denna modell postulerar att varje individ genomgår fyra distinkta faser 

när man lär sig läsa. I den pre-alfabetiska fasen har individer inte förmåga att göra ord-ljud-

kopplingar och därför är det inte heller dessa kopplingar som används när de utläser ord. 

Läsning i denna fas sker inte med basis i något alfabetiskt system utan är snarare en produkt av 

visuella markörer och ledtrådar (Cummings, Dewey, Latimer & Good III, 2011). Den partiella 

alfabetiska fasen innebär att individen precis har börjat skapa kopplingar mellan bokstäver och 

de ljud som korresponderar till dessa bokstäver. I denna fas återfinns en begynnande förmåga 

till avkodning som ofta resulterar i felaktiga kopplingar mellan bokstäver och ljud, och därmed 

också inkorrekt utläsning. I den alfabetiska fasen utvecklas förmågan till att göra kopplingar 

mellan bokstäver och språkljud. I denna fas blir läsning mer korrekt och ens förmåga till 

avkodning kan nu generaliseras till andra liknande ord för rätt utläsning. Slutligen, i den 
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konsoliderade alfabetiska fasen befästs individens kopplingar. Dessa bildar mer omfattande 

nätverk och skapar en intrikat minnesvokabulär av ord som kan avkodas och utläsas snabbt, 

korrekt och automatiskt (Ehri, 2002; 2005; Cummings, Dewey, Latimer & Good III, 2011).   

 

 

En individ som har uppnått den konsoliderade alfabetiska fasen har också behärskat ett språks 

ortografi; det vill säga, förstått hur man använder symboler (grafem) för att uttrycka ett språk 

i skrift (Brunswick, McDougall & de Mornay Davies, 2010). Olika språk skiljer sig i ortografi. 

Det svenska språket, danska och engelska, till exempel, klassas som djupa ortografier eftersom 

de symboler man använder för att bilda språken inte alltid överensstämmer med de mest logiska 

språkljuden (Brunswick, McDougall & de Mornay Davies, 2010). På så vis är det svårt att läsa 

ett ord som stavas annorlunda än vad det låter (Høien & Lundberg, 2004) och det brukar i regel 

också ta längre tid för barn att lära sig alla språkets principer om språket har en djup ortografi 

(Seymour, Aro & Erskine, 2003). Enligt Johansson (2009) brukar barn i Sverige nå den 

partiella alfabetiska fasen och börja tillägna sig en begynnande förståelse för den alfabetiska 

principen efter ett år i skolan, det vill säga när de är 7 till 8 år gamla. 

2.3. Konsekvenser av bristande automatisering  
Läsutveckling innefattar en automatiseringskomponent som har betydelse för hur flytande 

läsning blir (Verhoeven & van Leeuwe, 2009; Tunmer & Greaney, 2010; Høien-Tengesdal, 

2010; Torgesen & Hudson, 2006). Särskilt viktigt är att ordavkodning automatiseras för att 

frigöra minneskapacitet till andra, högre kognitiva processer som behövs vid läsning (Engel de 

Abreau, Gathercole & Martin, 2011; Alloway et al., 2005; Gathercole, Alloway, Willis & 

Adams, 2006). Detta är viktigt eftersom läsning sker i ett arbetsminnessystem som har 

begränsad bredd och kapacitet och där samtliga processer som inbegrips i läsning måste samsas 

om detta utrymme (Peng et al., 2018). Om den grundläggande avkodningsförmågan inte 

automatiseras så kan det bli utmanande för individen att hålla samtliga läsprocesser i minnet 

simultant, vilket i sin tur kan ha en negativ inverkan på läsförståelse, tolkning av text, och 

jämförelsen mellan det man har lagrat i minnet och det man läser just nu (Perfetti, 1985, Peng 

et al., 2018).  

  
Pre-alfabetiska 

fasen 
 
  Partiella 

alfabetiska fasen  
  Alfabetiska 

fasen   Konsoliderade 
alfabetiska fasen 

Figur 1. Steg-modell med olika faser av läsutveckling enligt Ehri (1995). 
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En bristande automatisering av ordavkodning ger upphov till svaga läsare som saknar de 

grundläggande tekniska färdigheterna för att kunna läsa flytande (Torgesen & Hudson, 2006). 

Det innebär att de befinner sig i den ena änden av Logans (1997) läskontinuum på så vis att de 

läser på ett osäkert och trevande vis. Lika vanligt är att individer som saknar förmåga till 

automatiserad ordavkodning läser för snabbt, gissar sig fram i sin läsning, eller utelämnar vissa 

grafem (Martell & Hjertstrand, 2011). Dessa individer brister också i sin förmåga att korrekt 

avläsa non-ord (ord som inte betyder någonting) eftersom deras fonologiska avkodning inte 

har automatiserats och därför kräver mycket eftertanke och kognitiv ansträngning (Siegel & 

Ryan, 1989; Dahlin, 2009). Dessa brister i individers grundläggande förmåga till läsning kan 

ge upphov till sekundära pålagringar, bland annat en minskad läsförståelse, minskad 

motivation och intresse, samt avståndstagande från vidare läsning (Høien & Lundberg, 2004; 

Lyon, Shaywitz & Shaywitz, 2003). I sin tur kan dessa sekundära faktorer fortsätta utöva en 

negativ påverkan på individers läsutveckling, ordförråd och allmänbildning (SBU, 2014).  

2.4. Dyslexi 
Ett av de vanligaste begreppen som illustrerar konceptet läs- och skrivsvårigheter är dyslexi. I 

hopp om att förstå vad dyslexi är, dess etiologi, samt hur det kan förebyggas och behandlas så 

har en mängd forskning bedrivits på detta område, ofta med olika definitioner av vad dyslexi 

innefattar (Tunmer & Greaney, 2010; Norton, Beach & Gabrieli, 2015; Morken, Helland, 

Hugdahl & Specht, 2017; Hulme, Nash, Gooch, Lervåg & Snowling, 2015; Snowling, 2001). 

Dyslexi kan konceptualiseras som ett neurobiologiskt utvecklingstillstånd som förhindrar den 

effektiva utvecklingen av läs- och skrivfärdigheter och som påverkar såväl hur korrekt som hur 

flytande en individ är i sin läsning (Lyon, 2003; Morken, Helland, Hugdahl & Specht, 2017). 

Den definition av dyslexi som formulerats av Høien & Lundberg (2004) och som presenteras i 

SBU:s systematiska översikt (2014) är följande:  

Dyslexi är en svikt i vissa språkliga funktioner, särskilt de fonologiska (…), som är viktiga 
för att kunna utnyttja skriftens principer för kodning av språket. Svikten ger sig först och 
främst tillkänna som svårigheter att uppnå en automatiserad ordavkodning vid läsning. Men 
den kommer också tydligt fram genom dålig stavning. Sekundära konsekvenser kan 
innefatta svårigheter med läsförståelse och begränsad läserfarenhet, vilket kan hämma 
tillväxten av ordförråd och kunskap om omvärlden. Den dyslektiska svikten går i regel igen 
i släkten och man har anledning att anta en genetisk disposition som kan medföra 
neurobiologiska avvikelser. Karaktäristiskt för dyslexi är att svikten är varaktig och 
svårbehandlad. Även om läsningen efterhand kan bli acceptabel, kvarstår oftast 
stavningsproblemen. Vid en mer grundläggande kartläggning av fonologisk förmåga finner 
man att svagheter på detta område ofta kvarstår upp i vuxen ålder (SBU, 2014, s. 33).  
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Dyslexi är ett tillstånd som inte kan förklaras utifrån neurologisk eller sensorisk förvärvad 

skada, miljöfaktorer, bristande utbildning, eller generell begåvning och intelligens (Stanovich, 

1986; Tanaka et al., 2011; Vellutino, 1979; Lyon et al., 2003). Dock kan det kvalitativa och 

kliniska uttrycket av dyslexi influeras av variabler i hemmet, skolan och den generella 

läsmiljön man befinner sig i (Samuelsson & Lundberg, 2003). Trots detta är dyslexi ett tillstånd 

som kan vara svårt att behandla eftersom specialpedagogiska och intensiva insatser inte alltid 

är verksamma till den grad att elever utvecklar en funktionell läsnivå (SBU, 2014). Vissa 

individer uppvisar ingen eller mycket liten förbättring i läsförmåga. Dessa individer benämns 

som icke-responsiva individer (non-responders) och innefattar den grupp som inte lyckas träna 

upp sin läsförmåga trots evidensbaserade interventioner, vilket på sikt kan ge upphov till 

sekundära konsekvenser, bland annat ett motstånd mot vidare läsning, sociala svårigheter, och 

bristande motivation (Al Otaiba, 2003; Singleton, 2009). En till två elever per skolklass i 

Sverige beräknas uppfylla kriterier för dyslexi (SBU, 2014).  

Ytterligare en definition för dyslexi presenteras av Tunmer och Greaney (2010) som hävdar att 

dyslexi inbegriper: (1) bestående läs- och skrivsvårigheter, (2) som framträder i annars typiskt 

utvecklande barn, (3) trots exponering för evidensbaserade och högkvalitativa pedagogiska 

insatser, (4) och med basis i brister i de fonologiska färdigheter som erfordras för att lära sig 

att läsa och skriva. I deras definition betonar de behovet av intensiva, långvariga instruktioner 

och insatser för dessa barn när de lär sig att läsa och skriva för att träna upp sina fonologiska 

svagheter (Tunmer & Greaney, 2010).  

Utöver den fonologiska hypotesen finns också evidens för att dyslexi är associerat med andra 

viktiga kognitiva funktioner, bland annat verbalt korttidsminne (Trecy et al., 2013; Kibby, 

2009), långtidsminne (Menghini et al., 2010), exekutiva funktioner (Beneventi et al., 2010), 

visuella förmågor (Vidyasagar & Pammer, 2010) och arbetsminnesförmåga (Helland & 

Asbjørnsen, 2000). Vilket uttryck dessa funktioner tar i individer med dyslexi är av stor 

variation och illustrerar komplexiteten av dyslexi som ett tillstånd (Morken, Helland, Hugdahl 

& Specht, 2017). Samtidigt kan de ovan nämnda processerna inte ensamt redogöra för 

dyslexins kliniska bild. Tunmer och Greaney (2010) problematiserar sambandet mellan 

dyslexins läs- och skrivsvårigheter och övriga kognitiva och exekutiva processer eftersom 

dessa sekundära funktioner bryter mot den specificitet som definitionen av dyslexi företräder. 

Författarna menar således att en individ med minnessvårigheter eller exekutiva brister inte 
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enbart skulle uppvisa markanta läs- och skrivsvårigheter utan sannolikt även svårigheter inom 

andra områden som blir framträdande i vardagen (Tunmer & Greaney, 2010).  

2.5. ”Poor decoders” och ”good decoders” 

I denna studie utgår vi ifrån de tolkningsvärden som presenteras i LäSt-manualen gällande vad 

som anses vara en bristfällig avkodningsförmåga, nämligen ett resultat på LäSt som motsvarar 

ett staninevärde på 3 eller lägre. Stanine är en nio-gradig skala som i grunden utgör en 

transformerad normalfördelningskurva där 5 är fördelningens medelvärde och 

standardavvikelsen är 2 (Kaiser, 1958). Ett staninevärde på 3 motsvarar ungefär 1.5 

standardavvikelser. Individer som erhåller ett staninevärde på 3 eller under anses ha en mycket 

låg avkodning, vara i riskzonen för dyslexi, och i behov av insatser för att få stöd i deras 

läsutveckling (Elwér, Fridolfsson, Samuelsson & Wiklund, 2016). Dessa individer kommer 

fortsättningsvis att benämnas som poor decoders. Likväl anses de elever med staninevärde 7 

och över ligga över genomsnittsvärdet och besitta en mycket hög avkodning. Dessa elever 

benämns i denna studie som good decoders. Denna distinktion blir viktig för att kunna 

undersöka skillnad i igenkänning på LäSt mellan poor decoders och good decoders.  

Utifrån Tunmer och Greaneys (2010) definition av dyslexi är denna distinktion intressant att 

undersöka eftersom poor decoders inte alltid blir tillräckligt hjälpta av evidensbaserade 

interventioner (Al Otaiba, 2003). Detta innebär att de, trots stöd och upprepad exponering för 

läsmaterial inte kan förbättra sin läsförmåga tillräckligt mycket för att den ska nå en funktionell 

nivå. Till viss del kan detta bero på avsaknaden av effektiva evidensbaserade metoder 

(Galuschka, Ise, Krick & Schulte-Körner, 2014), men huvudsakligen kan det förstås utifrån att 

denna grupp icke-responsiva individer i regel uppvisar markanta svårigheter bland annat vad 

gäller fonologisk medvetenhet, avkodning, beteendeproblem och utvecklingsförseningar som 

gör det svårt att tillgodogöra sig insatser (Al Otaiba, 2003; Aravena, Tijms, Snells & van der 

Molen, 2016). Huruvida detta hämmar deras igenkänning av LäSt blir därför intressant att 

undersöka i denna studie.  

Poor decoders har svårare för ordavkodning än good decoders, vilket också har en negativ 

inverkan på deras generella läsförmåga (Helder, Van Leijenhors & van den Broek, 2016). 

Hypotesen för denna observerade skillnad är att poor decoders är så upptagna med att avkoda 

enstaka ord att de brister i att skapa mening, förståelse och struktur för hela meningar och 

texter. Även motivation för läsning har man noterat i regel är lägre hos poor decoders, samt att 

de har svårt att tillämpa adekvata kognitiva och metakognitiva strategier för läsning (Lau & 
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Chan, 2003). Viss forskning hävdar skillnader i arbetsminnesförmåga mellan poor decoders 

och good decoders (Cain, Bryant & Oakhill, 2004). Yang, Tsai och Hikaru (2019) menar att en 

viktig skillnad mellan dessa två grupper är att good decoders i större utsträckning använder sig 

av top-down-processer när de läser, vilket innebär att de förstår och skapar mening av texter 

genom att jämföra dessa med egna erfarenheter, tidigare kunskap och kognitiva scheman 

(Wilson, 2008). Poor decoders, däremot, använder sig väldigt lite av denna strategi och förlitar 

sig istället på bottom-down-processer, vilket innebär att de försöker skapa mening av texten 

genom att enbart fokusera på de ord och meningar de läser (Yang, Tsai & Hikaru, 2019).  

2.6. Påverkan av kön och flerspråkighet på läsutveckling 
Läsutveckling kan också skilja sig beroende på de individuella skillnader som återfinns mellan 

läsare. Viss internationell forskning tyder på att flickor är bättre på att läsa än pojkar (Lynn & 

Mikk, 2009; Lietz, 2006; Eklund, Torppa, Sulkunen, Niemi & Ahonen, 2018; van Hek, 

Kraaykamp & Pelzer, 2018; van Hek, Buchmann & Kraaykamp, 2019; Reilly, Neumann & 

Andrews, 2018; Hochweber, Vierluf, 2016). Annan forskning har framfört att det inte finns 

några könsskillnader vad gäller läsning utan att det snarare handlar om motivation; det vill säga 

att flickor i regel uppvisar en högre spontan motivation till läsning än vad pojkar gör 

(McGeown, Goodwin, Henderson & Wright, 2012). Ytterligare forskning framhäver att olika 

länders utbildningssystem har en stark koppling till elevers läsutveckling och läsförmåga, och 

inte minst en negativ inverkan på pojkar som har svårt med läsning (van Hek, Buchmann & 

Kraaykamp, 2019; Montt, 2011; Bol et al., 2014).  

Även flerspråkighet har kopplats till en bättre läsförmåga och ansetts ha en positiv inverkan på 

barns kognitiva utveckling (Hakuta, 1986). I den aktuella studien innebär flerspråkighet att 

man talar ett eller flera språk flytande utöver svenska i hemmet. Det finns evidens som tyder 

på att flerspråkiga barn har en fördel vad gäller utveckling av läsförmåga men enbart om de 

språk som barnet behärskar liknar varandra i alfabetisk och skriftlig uppbyggnad (Bialystok, 

Luk & Kwan, 2005). Liknande forskning visar på att flerspråkiga individer uppvisar en 

snabbare och mer effektiv läsutveckling eftersom de kan översätta sina läsfärdigheter från ett 

språk till ett annat, bland annat den fonologiska medvetenheten och ordavkodning, men att 

även denna översättning av färdigheter beror på relationen mellan de olika språken (Oller & 

Eilers, 2002; Geva & Siegel, 2000; Wade-Woolley & Geva, 2000).   

Samtidigt har andra perspektiv lyfts fram, till exempel att flerspråkiga individer har en sämre 

läsförståelse på sitt andraspråk eftersom de uppvisar ett mer begränsat ordförråd (van Steensel, 
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Oostdam, van Gelderen & Schooten, 2016). Även Bialystok, Majmuder och Martin (2003) 

argumenterar för betydelsen av hur väl en individ behärskar alla sina språk, och att tvåspråkiga 

individer inte nödvändigtvis uppvisar en bättre fonologisk medvetenhet än enspråkiga. I en 

omfattande amerikansk studie där nästan 1 000 flerspråkiga individer deltog konkluderade man 

att enspråkighet var starkt associerat med ett större ordförråd även när man kontrollerade för 

variabler som socioekonomisk status (Cobo-Lewis, Pearson, Eilers & Umbel, 2002).  

2.7. Vikten av kartläggning och insatser 
Den kunskap som har förvärvats genom forskning inom området läs- och skrivsvårigheter har 

skapat förståelse för vilka färdigheter som behöver kultiveras för att flytande läsning ska bli 

möjligt. En aspekt som har betonats är vikten av kartläggning av individer med läs- och 

skrivsvårigheter i syfte att identifiera styrkor och svagheter samt erbjuda individualiserade 

insatser för att stödja individen i ett tidigt skede (Høien & Lundberg, 2013). Att mäta barns 

läsutveckling med testmaterial som ämnar att undersöka förmåga till ordavkodning och 

avkodningshastighet är följaktligen centralt. Just begränsad läshastighet har använts för att 

kunna skilja elever åt vad gäller förmåga till ordavkodning. Testbatterier som innefattar 

avläsning och avkodning av non-ord, däribland LäSt (Elwér, Fridolfsson, Samuelsson & 

Wiklund, 2016), har blivit flitigt använda såväl i Sverige som internationellt. Anledningen till 

det är att dessa non-ords-test erbjuder en möjlighet att undersöka barns förmåga till fonologisk 

medvetenhet och till att skapa korrekta grafem-fonem-kopplingar utan att kunna förlita sig på 

lagrade semantiska representationer av ordets betydelse (Good & Kaminski, 2003; Dahlin, 

2009). Oförmåga att korrekt utläsa non-ord tros vara en grundläggande komponent i 

utvecklingen av dyslexi (Tunmer & Greany, 2010; Morken, Helland, Hugdahl & Specht, 2017).  

2.8. Igenkänningseffekter i vanliga test 
LäSt används för att guida riktade insatser och dra kliniska slutsatser om elevers 

ordavkodningsförmåga men till vår vetskap finns ingen forskning på LäSt-testets 

igenkänningsfaktor vid upprepad administrering. Med andra ord så saknas vetskap om elevers 

resultat beror på verksamma pedagogiska åtgärder eller på att elever minns testets innehåll över 

tid. Det sistnämnda fenomenet är vad man benämner igenkänningseffekt (Lievens et al., 2007) 

eller övningseffekt (Hausknecht et al., 2007). Igenkänningseffekter har demonstrerats för Beck 

Depression Inventory (BDI; Beck, Ward, Mendelson, Mock & Erbaugh, 1961) (Longwell & 

Truax, 2005), olika kognitiva mätinstrument (Scharfen, Peters & Holling, 2018) och för 

lästestet Ordkedjor (Jacobson, 2018).  
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Det kan vara svårt att undkomma en sådan övningseffekt vid upprepad administrering av 

testinstrument och det är troligt att väldigt många av de test som används idag till olika grad 

uppvisar en igenkänningseffekt (Jacobson, 2018). Studier har demonstrerat att individers poäng 

ökar från ett testtillfälle till ett annat i både forsknings- och vetenskapskontext (Hausknecht et 

al., 2007; Collie, Maruff, Darby & McStephen, 2003), organisatoriska kontext (Hausknecht, 

Trevor & Farr, 2002; Hülsheger, Maier & Stumpp, 2007), akademiska och utbildningskontext 

(Powers & Rock, 1999), samt i kliniska kontext (Basso, Carona, Lowery & Axelrod, 2002). 

Den forskning som har bedrivits har innefattat neuropsykologiska test (Beglinger et al., 2005), 

kognitiva och intellektuella test (Bartels et al., 2010; Lo, Humphreys, Byrne & Pachana, 2012), 

läs- och stavningstest (Jacobson, 2018) samt rekryteringstest (Dunlop, Morrison & Cordery, 

2011), vilket har demonstrerat att igenkänningseffekter är vanligare än man ursprungligen trott.  

Om ett testmaterial uppvisar en igenkänningseffekt vid upprepad mätning så påverkar detta hur 

testresultat bör tolkas och hur ofta ett test bör administreras till en och samma individ. 

Exempelvis, Jacobson (2018) menar att en ökning på 5 poäng på testet Ordkedjor är en vanlig 

företeelse enbart till följd av upprepad testadministrering. Denna ökning beror alltså på 

övningseffekten. Av denna anledning menar Jacobson (2018) att en 5-poängsökning på detta 

test inte är tillräcklig för att kunna konkludera att en pedagogisk insats har varit verksam 

eftersom denna ökning uppstod enbart till följd av igenkänning. Detta resonemang medför 

implikationer för tolkning av resultat och innebär att en högre ökning än 5 poäng behövs på 

Ordkedjor för att kunna säga att en insats har genererat ett positivt utfall (Jacobson, 2018).  

I en meta-analys av Scharfen, Peters och Holling (2018) undersöktes ett urval med över 150 

000 individer där sammanlagt 786 kognitiva testinstrument användes. Författarna 

konkluderade att individers prestation på dessa kognitiva test ökade med en tredjedels till en 

halv standardavvikelse vid upprepad testadministrering, vilket ligger i linje med tidigare 

forskning av Calamia et al. (2012) och Hausknecht et al. (2007). En igenkänningseffekt av 

denna storlek innebär att individer som erhåller en IQ på 100 vid första testtillfället uppnådde 

en IQ på 105 vid det andra testtillfället till följd av igenkänning av testmaterialet. Vid det tredje 

testtillfället ökade IQ-värdet ytterligare till 107 (Scharfen, Peters & Holling, 2018). Tidigare 

studier har noterat att effektstorlekarna mellan det första och det tredje testtillfället har varit av 

moderat storlek, Cohens d = 0.51 – 0.69 (Hausknecht et al., 2007; Kulik et al., 1984). Detta 

innebär att man inte bör underskatta den effekt som upprepad exponering till testmaterial kan 
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ha på individers testresultat, och att denna effekt är säkerligen mer vanlig än vad man tidigare 

har haft kännedom om.  

Igenkänningseffekter tros uppstå av tre primära anledningar. En observerad resultatökning kan 

vara en effekt av att den faktiska förmågan har ökat vid andra tillfället för testning jämfört med 

det första tillfället för testning. Enligt Lievens et al. (2007) kan ett andra testtillfälle facilitera 

uttrycket av en individs latenta förmåga, men detta är sällan en trolig förklaring för de 

observerade poängökningarna vid upprepad testning (Hausknecht et al., 2002; te Nijenhuis et 

al., 2007). En andra förklaring är att poängökning uppstår eftersom upprepad testning innebär 

att förhindrande faktorer inte är så framträdande vid senare testtillfällen, däribland upplevelser 

av ångest och stress inför testning, ovetskap om testsituationen och skillnader i motivation 

(Matton et al., 2009; Reeve et al., 2009). Slutligen, individers utveckling av test-specifika 

strategier vid upprepad testning skulle också kunna förklara resultatökningen (Lievens et al., 

2007; te Nijenhuis et al., 2007).    

Enligt Jacobson (2018) finns risk för att andra vanligt använda test, inklusive lästest, uppvisar 

igenkänningseffekter. För att undvika att felaktiga och missinformerade slutsatser dras är det 

således viktigt ur ett pedagogiskt, kliniskt, och etiskt perspektiv att undersöka detta även för 

LäSt. Detta görs i hopp om att öka förståelsen för hur ofta LäSt bör administreras och hur 

resultaten bör tolkas för att på så vis kunna fatta tryggare och mer etiska beslut kring elevers 

behov av lässtöd i skolan. Om en igenkänningseffekt föreligger avseende LäSt så finns i nuläget 

risk för att elevers resultat tolkas felaktigt, att man på felaktiga grunder konstaterar att en positiv 

läsutveckling har skett, och att pedagogiska insatser avslutas till följd av detta. Sådana 

slutsatser kan inte enbart medföra negativa pedagogiska och kliniska konsekvenser för den 

enskilda elevens läsutveckling, men utgör också en etisk riskzon. Genom att öka kunskapen 

kring LäSt så är förhoppningen att dessa aspekter ska underlättas (Randall & Villado, 2017).  

3. Syfte 
Syftet med denna studie är att utforska LäSt-testets igenkänningseffekt genom att administrera 

testet vid tre olika tillfällen till elever som går i årskurs 4 och årskurs 6 i Sverige för att se 

huruvida elevernas resultat förbättras till följd av upprepad administrering. Studien syftar också 

till att undersöka huruvida tendensen till igenkänning skiljer sig mellan (1) flickor och pojkar, 

(2) enspråkiga och flerspråkiga elever, (3) elever som går i årskurs 4 och årskurs 6, och (4) 

poor decoders och good decoders.  
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3.1. Hypoteser 
Följande hypoteser ligger till grund för denna studie: 

H1: Elevers läsindex och råpoäng på LäSt kommer att förbättras till följd av igenkänning. 

H2: Flickor kommer uppvisa en större igenkänningseffekt på LäSt än pojkar. 

H3: Flerspråkiga elever kommer uppvisa en större igenkänningseffekt på LäSt än enspråkiga 
elever. 

H4: Ingen skillnad i igenkänning kommer att finnas mellan elever i årskurs 4 och årskurs 6. 

H5:  Poor decoders kommer att uppvisa mindre igenkänning på LäSt än good decoders.  

4. Metod 

4.1. Urval   
Deltagarna i denna studie är grundskoleelever från fyra kommunala skolor i södra Sverige. Ett 

klusterurval användes på så vis att de deltagande eleverna bildade naturliga kluster genom att 

tillhöra specifika årskurser (årskurs 4 eller årskurs 6). I studien deltog sammanlagt 97 elever i 

åldrarna 10 till 13 år, varav 55 gick i årskurs 4 och 37 gick i årskurs 6. Fördelningen mellan 

flickor och pojkar var 46 respektive 46. Av de deltagande eleverna var 22 flerspråkiga, medan 

70 elever var enspråkiga. Resultat från elever som var frånvarande under något av de tre 

testtillfällena inkluderades inte i studien, vilket genererade ett bortfall på 5 elever. Följaktligen 

deltog totalt 92 elever i studien.  

Valet av urval motiveras genom att grundskoleelever naturligt bör befinna sig på olika nivåer 

i sin avkodningsförmåga. I årskurs 6 bör elevers avkodning vara så pass automatiserad att deras 

kognitiva fokus inte längre ligger på den tekniska aspekten av läsning utan snarare på det 

skriftliga materialets innehåll och mening (Høien & Lundberg, 2004). Även i årskurs 4 bör 

elever kunna läsa så pass automatiserat att deras kognitiva förmåga primärt ägnas åt att förstå 

texter (Samuelsson et al., 2009). LäSt är också normerat för användning på årskurs 1 till 6 och 

lämpar sig för undersökning av detta urval (Elwér, Fridolfsson, Samuelsson & Wiklund, 2016; 

Martell & Hjerstrand, 2011).   

4.2. Instrument 
Eleverna testades med LäSt, ett läs- och stavningstest som ger en fördjupad bild av en elevs 

skriftspråkliga utveckling med avseende på avkodning och stavning (Elwér, Fridolfsson, 

Samuelsson & Wiklund, 2016). LäSt används idag i ett nationellt omfång av specialpedagoger, 

logopeder och psykologer som arbetar med elever och där misstanke om försenad läs- och 
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skrivutveckling finns. Testets utfall används inte sällan i diagnostiskt syfte, samt för att 

implementera insatser och följa upp effekten av dessa över tid. LäSt administreras individuellt.  

LäSt omfattar fyra deltest: (a) avkodning non-ord, (b) avkodning ord, (c) stavningstest, och (d) 

läsförståelsetest. Då syftet med studien är att undersöka elevers ordavkodningsförmåga så 

genomfördes enbart de två deltest som behandlar avkodning. Stavningstest och läsförståelsetest 

exkluderades. Avkodning non-ord och avkodning ord omfattar två versioner vardera (version 

A och B) och uppgifterna består av non-ord respektive ord som eleven ska läsa högt. Exempel 

på ord är: sa, vi, ren, mot, lära, kvartersbutik. Exempel på nonord är: es, lon, vaf, räk, poda, 

triderkora, brakstering. Enligt instruktionerna i LäSt ska varje elev läsa non-orden och orden 

så snabbt och så rätt de kan på 45 sekunder för vardera A- och B-del. Syftet med avkodning 

non-ord är att testa elevens alfabetiska läsförmåga, medan avkodning ord handlar om att 

undersöka elevens ortografiska läsförmåga såväl som den alfabetiska (Elwér, Fridolfsson, 

Samuelsson & Wiklund, 2016).  

På samtliga deltest stiger svårighetsgraden ju fler ord eleven hinner läsa. För varje korrekt utläst 

ord får eleven ett poäng. Felaktigt utlästa ord ger noll poäng. Avkodning non-ord kan maximalt 

ge 126 råpoäng, 63 poäng på del A och 63 poäng på del B. Avkodning ord kan maximalt ge 

200 råpoäng, 100 poäng på del A och 100 poäng på del B. De råpoäng eleven uppnår på 

samtliga delar används till att beräkna elevens läsålder, skolålder, staninevärde och 

percentilvärde på såväl avkodning non-ord som avkodning ord. Ett totalt läsindexvärde erhålls 

genom att beräkna medelvärdet av de percentiler elever uppnår på både avkodning non-ord och 

avkodning ord. Detta läsindexvärde indikerar elevens samlade ordavkodningsförmåga. Ett 

läsindexvärde på 15 eller mindre innebär signifikanta lässvårigheter och därmed också ett 

behov av specialpedagogiska insatser, enligt Elwér, Fridolfsson, Samuelsson och Wiklund 

(2016). Detta motsvarar ett staninevärde på 3 eller lägre. Båda deltest uppvisar en god 

reliabilitet där sambandet mellan testerna varierar mellan 0,73 och 0,93.  

4.3. Procedur 
När rektorer och pedagoger samtyckte till deltagande skickade deltagande lärare ett 

informationsbrev om studien till vårdnadshavare. Vårdhavare gav samtycke till att deras barn 

fick delta i studien genom att skriva under informationsbrevet och skicka tillbaka det till 

läraren. Deltagande var frivilligt och baserat på inhämtande av skriftligt medgivande. De elever 

som saknade samtycke från vårdnadshavare deltog inte i studien.  
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De deltagande eleverna testades vid tre separata tillfällen med LäSt. Varje elev testades 

individuellt av en av de två testledarna i ett enskilt rum på skolan. Administreringen tog ungefär 

5 minuter per studiedeltagare per testtillfälle, det vill säga totalt cirka 15 minuter per elev. Varje 

elev tilldelades en stående siffra från deras respektive lärare som de uppgav vid varje testning. 

På så vis innehöll svarsformulären inga personuppgifter som kunde användas för att identifiera 

enskilda individer. Elevers resultat skrevs upp på svarsformulär där elevens individuella 

testsiffra, testtillfälle utav 3, ålder, kön, årskurs, skola och flerspråkighet noterades.  

Testning genomfördes enligt de instruktioner som framgår i LäSt. Testtillfälle 1 fastställde en 

baseline av elevernas avkodningsförmåga. En vecka efter det första testtillfället testades 

samtliga elever igen. Det tredje och sista testtillfället tog plats 6 veckor efter det andra 

testtillfället, för att undersöka testets igenkänningsfaktor och huruvida elevernas resultat ökade 

som ett resultat av igenkänning. En 6-veckors interventionsperiod har valts eftersom det finns 

en del studier som använder detta tidsintervall vid mätning av igenkänning (Hausknecht et al., 

2007; Jacobson, 2018). Analys av data har gjorts i statistikprogrammet Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS). De analyser som utfördes var signifikans- och effektanalyser. 

4.4. Design 
En kvantitativ kvasiexperimentell design med upprepad mätning implementerades i syfte att 

undersöka LäSt-testets igenkänningseffekt. En 3 (testning 1, testning 2, testning 3) x 2 (årskurs 

4, årskurs 6) faktormodell användes för att utföra de statistiska analyserna och förstå skillnader 

i igenkänning mellan de olika tillfällena för testning och mellan elever i årskurs 4 och årskurs 

6. En liknande faktormodell implementerades för att undersöka skillnader mellan pojkar och 

flickor, enspråkiga och flerspråkiga elever, samt poor decoders och good decoders vid 

upprepad testadministrering. Den beroende variabeln är skillnader i läsindexvärde mellan de 

tre testtillfällena samt råpoäng och staninevärden på deltestnivå. Studien hade för avseende att 

undersöka skillnader inom gruppen fast mellan olika tillfällen för testning. 

4.5. Etiska överväganden 
Denna studie har blivit granskad och godkänd av etikkommittén Sydost. Flera etiska 

överväganden gjordes för att uppfylla forskningsetiska principer. Hänsyn har bland annat tagits 

genom att se till så att alla berörda parter (elever, vårdnadshavare, rektorer och pedagoger) har 

tydligt informerats om studiens syfte och genomförande via ett informationsbrev. I detta brev 

förtydligades även att insamlad data kommer att behandlas i anonymiserad form genom hela 

forskningsprocessen. Deltagande var frivilligt och baserat på skriftligt samtycke från 
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vårdnadshavare. Eleverna hade rätt att i alla skeden avbryta sin medverkan utan att detta 

medförde några negativa följder. Svarsformulären innehöll inga personuppgifter eller detaljer 

som kunde användas för att identifiera enskilda individer. Svarsformulären förvarades inlåsta.  

5. Resultat 
Nedan presenteras de signifikansanalyser och effektanalyser som har utförts på elevers läsindex 

och råpoäng. Läsindex användes eftersom det ger en samlad bild av elevers avkodningsförmåga 

utifrån deras resultat på både deltestet ord och deltestet non-ord. Råpoäng användes eftersom 

det tillåter att jämförelser görs mellan elevernas erhållna råpoängsvärden på de olika deltesten 

och de normeringar som framgår i LäSt-manualen. En sådan jämförelse är viktig för att förstå 

huruvida de resultat som erhållits i denna studie avviker avsevärt från testets normering. 

Elevernas medelvärden och standardavvikelser för Läsindex för samtliga tre testtillfällen med 

LäSt presenteras i tabell 1. Resultat enligt varje hypotes presenteras nedan.  

 

 Testtillfälle 1 
N = 92 

Testtillfälle 2 
N = 92 

Testtillfälle 3 
N = 92 

Medelvärde 
(M) 

Standard-
avvikelse 

(SD) 

Medelvärde 
(M) 

Standard-
avvikelse 

(SD) 

Medelvärde 
(M) 

Standard-
avvikelse 

(SD) 
 

Läsindex 
 

58.63 
 

 
24.81 

 
67.35 

 

 
24.91 

 
71.40 

 

 
24.09 

Råpoäng: 
Ord 

 
131.83 

 

 
28.26 

 
137.61 

 

 
31.17 

 
142.23 

 

 
27.55 

Råpoäng:  
Non-ord 

 
77.80 

 

 
21.82 

 
84.58 

 

 
22.50 

 
87.53 

 

 
22.83 

Stanine:  
Ord 

 
5.25 

 

 
1.77 

 
5.80 

 

 
1.96 

 
5.99 

 
1.84 

Stanine: 
Non-ord 

 
5.55 

 

 
1.81 

 
6.23 

 

 
1.86 

 
6.43 

 

 
1.93 

5.1. H1: Elevers läsindex och råpoäng på LäSt kommer att förbättras till följd av 

igenkänning. 

En envägs inom-grupps ANOVA utfördes på elevers (N = 92) läsindexvärden på LäSt för tre 

testtillfällen. Det fanns en signifikant effekt för inomgruppsfaktorn testtillfälle: F(2, 182) = 

77.73, p < .001, d = .52. Effekten var moderat. Det fanns även en signifikant linjär trend, F(1, 

Tabell 1. Deskriptiv statistik (medelvärde, standardavvikelse och antal deltagare) per testtillfälle med LäSt. 
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91) = 119.92, p < .001, ηp2 = .57 som visade att elevers läsindex ökade för varje 

testadministration. Post-hoc test i form av Bonferroni-justering visade att skillnader i elevers 

läsindex mellan de tre testtillfällena var signifikanta, p < .001 för samtliga jämförelser. Figur 2 

illustrerar medelvärdeskillnader i elevers läsindex vid de tre tillfällena som LäSt 

administrerades, och visar en ökning i poäng ju fler gånger testet utförs. Mellan tillfälle 1 och 

2 skedde en ökning på 8 läsindexpoäng; mellan tillfälle 2 och 3 skedde en ökning på 4 

läsindexpoäng; mellan tillfälle 1 och 3 skedde en total ökning på 12 läsindexpoäng.  

 

 

En signifikant effekt framträdde vid analys av skillnader i elevers råpoäng på deltesten non-

ord, F(1.84, 167.58) = 73.57, p < .001, och ord, F(2, 182) = 58.92, p < .001. En signifikant 

linjär trend hittades för såväl non-ord, F(1, 91) = 108.71, p < .001, som för ord, F(1, 91) = 

122.78, p < .001. Effekterna närmade sig moderat storlek, Cohens d(ord) = .37; Cohens d(non-ord) 

= .44. De signifikanta linjära trenderna visar att elevers råpoäng på båda deltest ökade för varje 

testning. Bonferroni-justeringar visar signifikanta skillnader mellan samtliga tre testtillfällen 

för såväl non-ord som för ord, p < .001. Figur 3 och 4 visar ökningen i elevers råpoäng på non-

ord respektive ord. Vid första tillfället erhöll eleverna sammanlagt 78 poäng på deltestet 

avkodning non-ord; vid andra tillfället steg poängen till 85; och vid tredje tillfället erhöll de 88 

poäng. Detta genererar en total ökning av 10 råpoäng på deltestet avkodning non-ord under ett 

Figur 2. Elevers ökning i läsindex vid tre olika testtillfällen, vilket påvisar en signifikant 
igenkänningseffekt vid upprepad administrering av LäSt. 



 

 22 

tidsintervall på 8 veckor och utan någon intervention. På deltestet avkodning ord skedde också 

en total ökning på 10 råpoäng under den 8 veckor långa testperioden, från 132 råpoäng vid det 

första testtillfället till 142 råpoäng vid det tredje testtillfället.   

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Elevers ökning i non-ord vid tre olika testtillfällen, vilket påvisar en 
signifikant igenkänningseffekt vid upprepad administrering av LäSt på 
råpoängsnivå. 

Figur 4. Elevers ökning i ord vid tre olika testtillfällen, vilket påvisar en 
signifikant igenkänningseffekt vid upprepad administrering av LäSt på 
råpoängsnivå. 
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5.2. H2: Flickor kommer uppvisa en större igenkänningseffekt på LäSt än pojkar. 

En tvåvägs blandad ANOVA utfördes för att undersöka skillnader i pojkars (n = 46) och 

flickors (n = 46) läsindex. Det fanns en signifikant effekt för inomgruppsfaktorn testtillfälle: 

F(1, 90) = 118.65, p < .001, Cohens d = .52. Ingen signifikant effekt fanns för interaktionen 

mellan elevernas kön och testtillfället som poängen för läsindex erhölls: F(1, 90) = .04, p = 

.842. Inga signifikanta skillnader fanns mellan pojkar och flickors resultat på LäSt under de tre 

testtillfällena (M(pojke)= 65.33; M(flicka) = 66.25). Flickor och pojkar uppvisade en likvärdig 

ökning i läsindex. Det är värt att notera att flickor erhöll ett något högre läsindex vid första 

testtillfället än pojkar (M(flickor1) = 59.4; M(pojkar1) = 57.8). Denna poängskillnad mellan könen 

försvann vid det andra testtillfället (M(flickor2) = 67.3; M(pojkar2) = 67.3) och var låg vid det sista 

testtillfället M(flickor3) = 72.0; M(pojkar3) = 70.8). 

5.3. H3: Flerspråkiga elever kommer uppvisa en större igenkänningseffekt på LäSt 

än enspråkiga elever.  

En tvåvägs blandad ANOVA utfördes för att undersöka enspråkiga (n = 70) och flerspråkiga 

elevers (n = 22) läsindex. Det fanns en signifikant effekt för inomgruppsfaktorn testtillfälle, 

F(2, 180) = 56.47, p < .001, Cohens d = .52. Det fanns ingen interaktionseffekt mellan 

inomgruppsfaktorn testtillfälle och mellangruppsfaktorn språk, F(2, 180) = .21, p = .980. Detta 

indikerar att såväl enspråkiga som flerspråkiga elever uppvisade en förbättring på LäSt vid 

upprepad testadministrering, och att det inte fanns någon skillnad i igenkänning mellan dessa 

två grupper. Enspråkiga individer hade ett högre läsindex vid det första testtillfället (M(enspråkiga1) 

= 60.3; M(flerspråkiga1) = 53.3). Vid det andra testtillfället var skillnaden i läsindex något mindre 

(M(enspråkiga2) = 68.9; M(flerspråkiga2) = 62.4). Vid sista testtillfället var skillnaden i läsindex återigen 

större mellan grupperna (M(enspråkiga3) = 73.1; M(flerpråkiga3) = 66.1). 

5.4. H4: Ingen skillnad i igenkänning kommer att finnas mellan elever i årskurs 4 

och elever i årskurs 6.  

En tvåvägs blandad ANOVA utfördes för att undersöka elevers i årskurs 4 (n = 55) och årskurs 

6 (n = 37) läsindex. Det fanns en signifikant effekt för inomgruppsfaktorn testtillfälle: F(1.861, 

180) = 76.60, p < .001, Cohens d = .52. Det fanns ingen signifikant interaktionseffekt mellan 

inomgruppsfaktorn testtillfälle och mellangruppsfaktorn årskurs, F(1.861, 180) = 1.93,  

p = .151. Således tycks såväl elever i årskurs 4 som årskurs 6 uppvisa igenkänning på LäSt och 

det finns ingen skillnad i graden av igenkänning mellan dessa två grupper. Vid testtillfälle 1 
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hade elever i årskurs 6 ett högre läsindex än elever i årskurs 4 (M(åk. 6(1)) = 63.1; M(åk. 4(1)) 

 = 55.6). Vid det andra testtillfället hade båda årskurser ökat i läsindexvärde (M(åk. 6(2)) = 74.0;  

M(åk. 4(2)) = 62.9). Vid det tredje testtillfället var skillnaden i läsindex mellan grupperna följande 

(M(åk. 6(3)) = 76.0; M(åk. 4(3)) = 68.4). 

5.5. H5: Poor decoders kommer att uppvisa mindre igenkänning på LäSt än good 

decoders.  

För att jämföra skillnader i igenkänning av LäSt mellan poor decoders (n = 14) och good 

decoders (n = 22) valdes de elever med staninevärde 3 och lägre ut som poor decoders. Elever 

med staninevärde 7 och över valdes ut som good decoders.   

En tvåvägs blandad ANOVA utfördes först för att undersöka skillnader i dessa elevers 

igenkänning på deltestet ord under tre testtillfällen. Det fanns en signifikant effekt för 

inomgruppsfaktorn ord, F(2, 68) = 17.32, p < .001, Cohens d = .24. Det fanns även en 

signifikant interaktionseffekt för inomgruppsfaktorn ord och mellangruppsfaktorn läsförmåga, 

F(2, 68) = 4.31, p = .017, ηp2= .113. Post-hoc test i form av Bonferroni-justering visar att både 

poor decoders och good decoders ökade i antal ord ju fler gånger testet administrerades. Good 

decoders ökade inte i antal ord mellan testtillfälle 2 och 3, vilket poor decoders gjorde. Detta 

illustreras i figur 5, och indikerar att igenkänningseffekten för deltestet avkodning ord är större 

för poor decoders än för good decoders.   

 Figur 5. Igenkänningseffekt för poor decoders och good decoders på deltestet avkodning ord. 
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Samma statistiska analys utfördes fast för att undersöka skillnader i igenkänning av deltestet 

non-ord hos poor decoders (n = 9) och good decoders (n = 27). Det fanns en signifikant effekt 

för inomgruppsfaktorn non-ord, F(1.699, 68) = 12.08, p < .001, Cohens d = .21. Det fanns dock 

ingen signifikant effekt för interaktionen mellan non-ord och elevers läsförmåga, F(1.699, 68) 

= .584, p = .534. Resultaten indikerar att såväl poor decoders som good decoders kände igen 

deltestet non-ord över tid och att deras resultat ökade i takt med upprepad testadministrering. 

Det fanns ingen skillnad mellan poor decoders och good decoders i igenkänning av deltestet 

avkodning non-ord. Figur 6 illustrerar den råpoängökning som båda grupper uppvisar vid 

upprepad testning med LäSt.  

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Igenkänningseffekt för poor decoders och good decoders på deltestet avkodning non-ord. 
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6. Diskussion 

Genom att testa elever i årskurs 4 och årskurs 6 vid tre separata tillfällen under 8 veckor med 

ordavkodningstestet LäSt så syftade denna studie till att undersöka huruvida elevers prestation 

på testet förbättrades som ett resultat av upprepad exponering till testmaterialet. Analys av data 

visar att elevers resultat på LäSt ökar mellan testtillfälle 1 och 3 på såväl läsindexnivå som på 

råpoängsnivå. Dessa fynd överensstämmer med tidigare forskning kring vanliga testers 

igenkänningseffekter (Jacobson, 2018; Arrindell, 2001; Longwell & Truax, 2005). Det fanns 

inga skillnader mellan pojkar och flickor, flerspråkiga och enspråkiga elever, eller elever som 

gick i årskurs 4 och årskurs 6 i igenkänning utan samtliga individer förbättrade sina testresultat 

över tid. Ett överraskande fynd var att poor decoders visade större igenkänning på deltestet 

avkodning ord mellan testtillfälle 2 och 3 än vad good decoders gjorde, vilket är inkongruent 

med den hypotes som formulerats. Ingen likvärdig skillnad mellan dessa två grupper hittades 

på deltestet avkodning non-ord. Nedan följer en resultat- och metoddiskussion.  

6.1. Resultatdiskussion 
Såväl elever i årskurs 4 som elever i årskurs 6 uppvisade ett förbättrat läsindex ju fler gånger 

de utförde LäSt, vilket bekräftar vår hypotes. Detta fynd korresponderar med den forskning 

som finns vad gäller igenkänningseffekter för andra lästest, däribland Ordkedjor (Jacobson, 

2018), samt BDI-II (Longwell & Truax, 2005), Symptom Check List 90-Revised (Arrindell, 

2001) och olika kognitiva test (Scharfen, Peters & Holling, 2018). Mellan tillfälle 1 och 2 ökade 

samtliga elever i genomsnitt 8 läsindexpoäng. Mellan tillfälle 2 och 3 ökade samtliga elever i 

genomsnitt med 4 läsindexpoäng. Mellan tillfälle 1 och 3, som utgör en period på totalt 8 

veckor, ökade eleverna sammantaget med 12 läsindexpoäng. 

Även vid analys av samtliga elevers råpoäng på deltesten ord och non-ord noteras förbättrade 

resultat ju fler gånger deltesten administreras. Mellan testtillfälle 1 och 3 ökade samtliga elever 

i genomsnitt med 10 råpoäng på deltestet ord. Detta innebär att eleverna kunde korrekt utläsa 

10 fler ord vid tredje testtillfället. För deltestet non-ord är resultaten liknande: mellan 

testtillfälle 1 och 3 ökade samtliga elever i genomsnitt med 10 non-ord.  

Den aktuella studien var inte designad för att undersöka ursprunget till den observerade 

mäteffekten, vilket innebär att vi enbart kan spekulera kring dess uppkomst. Troligast är att 

elevernas resultatökning kan attribueras till en minneseffekt. Genom igenkänning av testet ökar 

deras poäng linjärt för varje nytt tillfälle de utför testet. Detta sker inte som ett resultat av 
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pedagogiska insatser utan snarare för att de minns testmaterialet för väl (Arrindell, 2001). Detta 

ligger i linje med de hypoteser som såväl Longwell och Truax (2005) som Jacobson (2018) 

förespråkar. En alternativ förklaring är att elevernas faktiska förmåga till avkodning har 

förbättrats så pass väl under det 8 veckor långa tidsintervallet för testning att det är denna 

förbättrade ordavkodning som ligger till grund för deras ökning på LäSt (Lievens et al., 2007; 

Hausknecht et al., 2002; Nijenhuis et al., 2007). För att kunna diskutera detta vidare behöver 

en jämförelse på råpoängsnivå göras med de normer som presenteras i LäSt-manualen.  

Genom att göra en jämförelse mellan den aktuella studiens resultat och den normering som 

presenteras i LäSt får vi bättre förståelse för huruvida det är rimligt att elever i årskurs 4 och 

årskurs 6 ökar med 10 ord och 10 non-ord inom ett tidsintervall på 8 veckor utan några insatta 

läsinterventioner eller extra lästräning (samtliga lärare blev tillfrågade och uppgav att de 

deltagande eleverna inte genomgått någon särskild lästräning under perioden för testning 

utöver regelrätt skolundervisning). Enligt den normering som presenteras i LäSt-manualen så 

förväntas eleverna öka 3 ord och 3 non-ord under en period på 8 veckor. Således blir det tydligt 

att den observerade resultatökningen inom detta tidsintervall, 10 ord och 10 non-ord, överstiger 

denna förväntade ökning på ett markant vis och förefaller inte kunna förklaras utifrån elevers 

naturliga läsutveckling. Den observerade differensen på 7 ord och 7 non-ord bör rimligtvis bero 

på någonting annat. 

Dessa resultat medför implikationer för hur LäSt bör användas och hur dess resultat bör tolkas. 

Eftersom LäSt är ett testmaterial med en potentiell igenkänningseffekt synlig hos elever i 

årskurs 4 och årskurs 6 så förespråkas försiktighet eftersom det inte med säkerhet går att se 

vilka testresultat som beror på verksamma insatser och vilka som uppstår till följd av en 

minneseffekt. Exempelvis erhöll elever i den aktuella studien en ökning på 12 läsindexpoäng 

från det första testtillfället till det tredje testtillfället. Denna ökning genererades utan någon 

intervention. Således behöver man fortsättningsvis resonera att en likvärdig ökning på 12 

läsindexpoäng inom en period på 8 veckor inte är tillräcklig när man ska utvärdera 

effektiviteten av en insats. Anledningen till detta är att en 12-poängsökning på läsindex mycket 

väl kan vara en naturlig företeelse som uppstår till följd av upprepad testning snarare än som 

en konsekvens av verksamma insatser. Detta går enbart att generalisera till det urval som denna 

studie innefattar och kan se annorlunda ut för elever i andra årskurser.  

Även på deltestnivå bör inte en ökning med 10 ord och 10 non-ord inom 8 veckor betraktats 

som en markör för att insatser har genererat positiv effekt eftersom risken finns att en markant 
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del av den observerade effekten inte beror på förbättrad avkodningsförmåga utan snarare på 

igenkänning. När man använder LäSt i kliniska och pedagogiska sammanhang är det således 

viktigt att ha kännedom om detta och kultivera ett sätt att tolka testresultaten som inbegriper 

denna förståelse. Annars finns risk för typ-1-fel eller tolkningar av falsk positiv art, det vill 

säga att man överskattar insatsers inverkan på elevers resultatutveckling när det egentligen inte 

beror på detta utan snarare igenkänning. I förlängningen finns det risker förknippade med detta, 

däribland att man konstaterar att elever med avkodningssvårigheter inte längre behöver tillgång 

till interventioner eftersom de uppvisat en markant ökning på LäSt över tid.      

De resultat som har observerats i denna studie beror troligen på en igenkänningseffekt, men 

andra förklaringsmodeller bör också begrundas. Poängökningen kan likväl förklaras utifrån 

Hawthorne-effekten, vilket innebär att den uppmärksamhet som eleverna fick vid varje tillfälle 

bidrog till att öka deras prestation på LäSt (McCambridge, Witton & Elbourne, 2014). Denna 

förklaring är mindre trolig eftersom graden av uppmärksamhet som eleverna fick av testledarna 

var densamma mellan testtillfällen och övriga kontextuella faktorer hölls konstanta under hela 

testprocessen. Detta utesluter däremot inte förekomst av bias hos testledarna som kan ha 

influerat elevernas responser och slutgiltiga resultat på LäSt. Genom att träffa samma elever 

vid tre olika tillfällen är det troligt att man bildar sig en uppfattning kring många av eleverna 

vid första tillfället, att denna bekräftas eller modifieras vid andra tillfället, och att denna 

uppfattning är rådande vid det sista tillfället för testning. Därmed finns risk att såväl en halo-

effekt som testledarbias i form av bekräftelsebias har kunnat påverka testsituationen och den 

observerade poängutvecklingen (Forster, 2000; Nisbett & Wilson, 1977). Det är också möjligt 

att en förväntanseffekt förelåg där eleverna ansträngde sig för att uppfylla de förväntningar 

som testledarna hade på dem vad gäller korrekt utläsning av ord och non-ord.  

Hypotesen att flickor skulle uppvisa en större igenkänningseffekt än pojkar kunde inte 

bekräftas. Resultaten tyder istället på att båda könen uppvisade en signifikant ökning i resultat 

på LäSt ju fler gånger de utförde testet, men att denna poängökning var likvärdig för såväl 

pojkar som flickor. Det faktum att tidigare forskning visat att flickor har bättre läsförmåga än 

pojkar (Eklund, Torppa, Sulkunen, Niemi & Ahonen, 2018; van Hek, Kraaykamp & Pelzer, 

2018; van Hek, Buchmann & Kraaykamp, 2019; Reilly, Neumann & Andrews, 2018; 

Bialystok, Luk & Kwan, 2005) föranledde denna hypotes om att flickor skulle uppvisa en mer 

uttalad förmåga till igenkänning av testmaterialet över tid. Detta var inte fallet för vår data. De 

marginella skillnader man kan observera i flickors och pojkars resultat, där flickor tenderar att 



 

 29 

erhålla ett fåtal fler poäng än pojkar, kan mycket väl handla om motivation och det faktum att 

flickor kanske är mer motiverade till läsning än vad pojkar är (McGeown, Goodwin, Henderson 

& Wright, 2012). 

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan enspråkiga och flerspråkiga individer avseende 

igenkänning på LäSt, utan såväl enspråkiga som flerspråkiga elever uppvisade en förbättring 

på LäSt över tid. En möjlig förklaring är att enspråkiga elever faktiskt är bättre på läsning än 

vad flerspråkiga individer är och att de därmed också uppvisar en större igenkänning av 

testmaterialet vid upprepad testning. Dock behöver man på denna punkt vara något försiktig 

eftersom storleken av båda grupper var ojämn, vilket gör det svårt att göra jämbördiga analyser 

av elevernas resultatutveckling. En tänkbar förklaring till dessa resultat är det faktum att 

flerspråkiga individer har lättare för läsning om de språk de behärskar liknar varandra i 

uppbyggnad och struktur (Bialystok, Luk & Kwan, 2005; Oller & Eilers, 2002; Geva & Siegel, 

2000; Wade-Woolley & Geva, 2000). En möjlighet, som denna studie inte undersökte, är att 

de flesta av de deltagande flerspråkiga barnen behärskar språk som är olika varandra i form 

och struktur, och att detta i kombination med den begränsade urvalsstorleken kan förklara de 

oväntade erhållna resultaten.  

Ett av de mer överraskande fynden i denna studie var skillnaden på råpoängsnivå på deltestet 

ord mellan poor decoders och good decoders. Båda grupper uppvisade en råpoängsökning 

mellan tillfälle 1 och 2. Däremot uppvisade enbart poor decoders en ökning i antal lästa ord 

mellan tillfälle 2 och 3 medan good decoders inte ökade. Följaktligen, under testintervallet på 

8 veckor ökade individer med mycket låg ordavkodningsförmåga sammanlagt med 15 ord 

medan individer med mycket hög ordavkodningsförmåga ökade med 7 ord. Det är 

anmärkningsvärt eftersom poor decoders lyckades förbättra sina resultat utan någon insatt 

intervention. Detta är en betydande ökning för elever som befinner sig i riskzonen för dyslexi 

och med tanke på att tidigare studier har visat att denna målgrupp inte alltid lyckas förbättra 

sin läs- och avkodningsförmåga till en funktionell nivå även med hjälp av evidensbaserade 

insatser (Al Otaiba, 2003; Singleton, 2009; Torgesen, 2005). I detta avseende förespråkar vi 

också försiktighet vad gäller tolkning av dessa resultat eftersom de båda urvalsgrupperna var 

av såväl ojämn som begränsad storlek.   

Varför denna effekt enbart fanns för deltestet ord och inte för non-ord bör diskuteras. En 

förklaring kan vara att ord inte enbart vilar på den tekniska delen av läsning (avkodning) utan 

även på semantiska representationer av ordens betydelse (Good & Kaminski, 2003; Dahlin, 
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2009; Morken, Helland, Hugdahl & Specht, 2017). Däremot non-ord kräver enbart att eleverna 

behärskar den tekniska delen av läsning, vilket förutsätter en intakt förmåga till ordavkodning 

och etablering av ord-ljud-kopplingar (Ehri, 2002; Frank & Herrlin, 2016; van Gorp, Segers & 

Verhoeven, 2014). För poor decoders, som oftast lider av svårigheter avseende avkodning (Al 

Otaiba, 2003; Lundberg & Herrlin, 2015; Poulakanaho et al., 2008), kan det därför vara lättare 

att komma ihåg ord som man har semantiska representationer av och som man således lättare 

minns än nonsensord. Ytterligare en förklaring är möjligheten att de elever med allra lägst 

ordavkodningsfömåga mottagit regelrätt läs- eller avkodningsträning under tidsintervallet för 

testning med LäSt, vilket kan ha bidragit till deras resultatökning. Avsaknaden av ökning i 

råpoäng för good decoders mellan tillfälle 2 och 3 skulle kunna förklaras av en takeffekt, eller 

regression to the mean, där elever med den största avkodningsförmågan har mindre utrymme 

att förbättra sin prestation på LäSt eftersom de redan ligger inom den övre marginalen avseende 

ordavkodning. Vid upprepad testning innebär detta att individer med låga värden tenderar att 

uppvisa en resultatökning medan individer med höga värden tenderar att uppvisa minskande 

eller stagnerande resultat.  

6.2. Metoddiskussion 
För att besvara de hypoteser som formulerats samt uppfylla det syfte som är aktuellt för denna 

studie så implementerades en kvantitativ metodansats som tillät variansanalyser, 

signifikansanalyser och analyser av effektstorlekar. Studien var kvasiexperimentell på så vis 

att den inte inrymde någon kontroll- eller jämförelsegrupp, vilket utgör en svaghet. Däremot 

var detta inte ämnat som en interventionsstudie eller randomiserad kontrollstudie, utan syftet 

var att utvärdera LäSt-testets tendens till att ge upphov till igenkänningseffekter. Detta är 

viktigt eftersom LäSt i praktiken kan användas flera gånger per termin för att testa elevers 

förmåga till ordavkodning i svenska skolor. Avsaknaden av en jämförelsegrupp, som 

förslagsvis hade fått ta del av en avkodningsintervention, begränsar oss i att dra slutsatser kring 

vilka resultat som har genererats till följd av igenkänning och vad som är en konsekvens av 

andra faktorer. Inom ramen för den aktuella studien fanns också praktiska begränsningar och 

ett tidsintervall som inte tillät att en regelrätt interventionsstudie designades och utfördes. 

Framtida forskningsansatser uppmuntras dock till att använda LäSt i en interventionsstudie för 

att undersöka hur mycket av elevers resultatförbättring vid upprepad administrering beror på 

en verksam intervention och hur mycket som uppstår till följd av minneseffekter. 
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Till följd av den kvasiexperimentella designen utfördes ingen urvalsrandomisering där 

individer på slumpmässig basis delades in i olika grupper. Detta ökar risken för selektionsbias 

i vårt urval. Urvalet i den aktuella studien bildade naturliga kluster och utgjordes av en icke-

klinisk population av skolelever i olika åldrar, av olika kön och etnisk bakgrund, tillhörande 

fyra oberoende kommunala grundskolor i Sverige. Flertal skolor tillfrågades om deltagande i 

studien, men enbart fyra skolor tackade ja utifrån att de hade resurser, tid och möjlighet att 

delta i studien.  Deltagarna fördelar sig jämnt mellan könen men är ojämnt fördelade mellan de 

olika årskurserna, samt hur många som var enspråkiga respektive flerspråkiga. Ett större urval 

av deltagare hade troligtvis genererat en högre generaliserbarhet av resultaten, i synnerhet vad 

gäller de grupper som utgör poor decoders och good decoders som blev få i antal i varje grupp. 

Detta innebär att de resultat som framträtt också bör tolkas med viss försiktighet. Vi vill ändå 

förespråka att urvalet i sin helhet är representativt för den större populationen tack vare ett 

tillräckligt stort och mångsidigt dataset, samt det faktum att urvalet utgjordes av en icke-klinisk 

grupp svenska skolelever. Studiens externa validitet bedöms således vara god och förekomsten 

av selektionsbias i urvalet av elever bedöms vara begränsad.  

Externa variablers inverkan har försökt kontrolleras för och i största möjliga mån reduceras. 

Testadministrering har vid samtliga tillfällen ägt rum i lediga klassrum på respektive skola där 

förekomst av distraktioner har varit begränsad. Testpersonerna fördelades slumpmässigt 

mellan två testledare vilket innebär att samma elev kunde tilldelas olika testledare vid olika 

testtillfällen. Studien kontrollerade inte för mänskliga faktorers påverkan på testresultat, det 

vill säga trötthet, motivation, i tiden närliggande händelser av positiv eller negativ art, eller 

dagsform, och som i viss mån skulle kunna leda till inkonsekventa resultat på samma test vid 

upprepad administrering. Den typ av undervisning som fortlöpte mellan testtillfällena var 

densamma som i vanliga fall, enligt de deltagande lärarna. Eleverna fick således ingen särskild 

ordavkodnings- eller lästräning under tidsintervallet för testning. Huruvida regelrätt 

skolundervisning under den 8 veckor långa testperioden skiljde sig mellan skolor är troligt, och 

huruvida detta kan förklara några av våra resultat är också möjligt. För ökad intern validitet ser 

vi att den aktuella studien replikeras med ett försök till att kontrollera de ovan nämnda 

variablernas eventuella inflytande på LäSt-resultaten. Eftersom tidigare forskning har upptäckt 

liknande igenkänningseffekter för andra lästest (Jacobson, 2018) bedömer vi ändå att det 

erhållna resultatet inte enbart kan förklaras av externa variabler, mänskliga faktorer, 

individuella skillnader eller en faktisk ökning i avkodningsförmåga. Istället är det troligt att 

åtminstone en viss del av variansen beror på igenkännings- eller övningseffekter.  
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Samstämmigheten mellan testbedömarna har kontrollerats för genom noggrann granskning av 

testet samt upprepad samkörning innan testutförandet för att säkerställa att bedömning av 

samtliga ord och non-ord som elever utläser sker på likadana premisser. 

Interbedömarreliabiliteten för den aktuella studien anses därmed vara god, men trots flitiga 

försök till samstämmighet avseende tolkning och bedömning av resultat så finns alltid ett visst 

utrymme för inkongruens mellan testledarna. Denna bör dock inte vara av en sådan storlek att 

den till en signifikant grad påverkar elevernas erhållna resultat på LäSt. Det faktum att LäSt är 

ett standardiserat och normerat testmaterial med tillhörande teknisk manual och 

bedömningsanvisningar ökar tillförlitligheten av testledarnas bedömningar och minskar risken 

för bedömningsbias och inkongruens.  

6.3. Kliniska implikationer 
Enligt dessa resultat verkar LäSt uppvisa en igenkänningseffekt varigenom elevers resultat på 

ordavkodning ökar till följd av upprepad administrering. Att en risk för detta finns nämns också 

i LäSt-manualen, men denna risk bedöms av test-skaparna vara minimal eftersom orden som 

ska utläsas inte presenteras i någon meningsfull ordning (Elwér, Fridolfsson, Samuelsson & 

Wiklund, 2016). Utifrån de resultat som erhållits i den aktuella studien finns det en risk för 

övningseffekter vid upprepad testning av elevers förmåga till ordavkodning.   

Vid administrering och tolkning av individers resultat på LäSt räcker således inte en ökning i 

läsindex på 12 poäng över en period på 8 veckor och efter tre testningar eftersom detta resultat 

erhölls av elever utan tillgång till någon aktiv pedagogisk intervention. På råpoängnivå räcker 

heller inte en ökning med 10 ord och 10 non-ord eftersom även denna ökning förefaller ha 

tillkommit till följd av en minneseffekt. Igenkänningseffekten verkar inte medieras av varken 

kön, språklig förmåga, eller årskurs, utan igenkänning observerades hos såväl flickor som 

pojkar, enspråkiga elever som flerspråkiga elever, och elever i årskurs 4 som elever i årskurs 

6. På deltestnivå behöver man vara uppmärksam på det faktum att poor decoders uppvisar en 

större igenkänningseffekt på deltestet ord än vad good decoders gör, men detta resultat är i 

behov av replikering på grund av begränsad urvalsstorlek.  

Samtliga fynd kräver en försiktighet vid administrering av LäSt och tolkning av de resultat 

elever erhåller för att utifrån ett etiskt, pedagogiskt och kliniskt perspektiv kunna göra 

sanningsenliga bedömningar kring individers ordavkodning över tid (Randall & Villado, 

2017). Dessa resultat framträder i vår studie trots att LäSt har en A-del och en B-del per deltest 

i syfte att minimera just övningseffekter, vilket indikerar att igenkänning kan vara ett starkt 
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framträdande fenomenen. Som ett resultat av detta finns således också behov att undersöka hur 

den observerade igenkänningseffekten kan minimeras eller elimineras vid upprepad testning 

med LäSt. Potentiella lösningar på detta problemet skulle kunna vara att (1) göra ändringar i 

instruktionerna mellan de olika gångerna som testet administreras, alternativt (2) ha olika 

uppsättningar av ord och non-ord för varje testning för att minska igenkänning av materialet 

(Arendasy & Sommer, 2017). Ett annat förslag är att (3) testpersoner får genomföra testet ett 

par gånger inom loppet av en vecka och på så vis uppnå en viss mättnad av testinnehållet. (4) 

Implementering av rekommendationer om att invänta en viss tid innan man utför testet igen, 

som bland annat tillskrivs allmänintellektuella begåvningstest (Wechsler, 2003), bör också 

övervägas.  

Utöver det faktum att den aktuella studien förmedlar ny, viktig kunskap kring hur LäSt bör 

administreras och hur dess resultat bör tolkas, så presenteras också konkreta förslag på hur 

övningseffekten kan minimeras för LäSt, och dessa förslag bör beaktas. Detta är av vikt för att 

minimera risken att felaktiga beslut fattas och oetiska bedömningar görs, i den pedagogiska 

och kliniska vardagen, med basis i resultat som är sprungna ur igenkänning snarare än faktisk 

förmåga. Jacobson (2018) menar att igenkänningseffekter troligtvis är vanligare än man 

tidigare haft kännedom om och att denna observerade effekt sannolikt kan generaliseras till 

andra testinstrument. Genom att konkludera att LäSt är ett lästest med en framträdande 

igenkänningseffekt så har denna studie kunnat bekräfta Jacobsons (2018) hypotes, och stärker 

ytterligare misstanken om att övningseffekter är vanligt förekommande i vanligt använda tester 

och i behov av vidare forskning.   

6.4. Rekommendationer för framtidens forskning 

För att vidare undersöka den igenkänning som hittats i denna studie finns ett behov av 

studiereplikering, inte enbart med LäSt, men även för andra psykologiska och psykometriska 

test. Ett annat viktigt område är att få insikt i hur mycket av individers resultatökning som beror 

på interventioner och hur mycket som kan attribueras till igenkänning, vilket i framtiden kan 

undersökas genom randomiserade kontrollerade studier med såväl det urval som används i den 

aktuella studien som med elever från andra årskurser och sociala kontext.    

Framtida forskning behöver, viktigast av allt, undersöka hur man på bästa sätt bör administrera 

LäSt för att minska igenkänningseffekten. På en detaljerad nivå behöver man hitta sätt att 

undersöka igenkänningseffekter och deras ursprung, mekanismer samt moderatorer i syfte att 

förstå varför de framträder, på vilket sätt, och vad dess uttryck influeras av. Detta gäller inte 
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enbart LäSt utan det är viktigt att det empiriska arbetet fortsätter för att kartlägga prevalensen 

av igenkännings- och övningseffekter i samtliga psykologiska och psykometriska test som 

används flitigt i den kliniska kontexten och utgör underlag för kartläggningar, diagnoser, och 

bedömningar.  

6.5. Slutsats 
Sammanfattningsvis tyder den aktuella studien på att upprepad testning av elever i årskurs 4 

och 6 med de deltest i LäSt som mäter ordavkodning ger upphov till markanta resultatökningar 

på såväl läsindexnivå som råpoängsnivå. Dessa ökningar överstiger den förväntade 

läsutveckling som stipuleras i LäSt-manualens normering, och ger indikation på att en 

igenkänningseffekt föreligger vid upprepad testning med LäSt.  

Ingen skillnad fanns i den resultatökning som erhölls av pojkar och flickor, enspråkiga och 

flerspråkiga elever, samt elever i årskurs 4 och årskurs 6. Utifrån dessa fynd finns det ett behov 

av att diskutera det sätt som LäSt används och tolkas på, bland annat avseende hur ofta LäSt är 

lämpligt att administreras till en och samma elev samt huruvida det borde finnas olika 

uppsättningar ord och non-ord som elever ska utläsa för varje testtillfälle.  

Behov finns också dels för replikering av den aktuella studien och för vidare 

interventionsstudier med LäSt för att fastställa hur mycket av elevers resultatökning som beror 

på verksamma interventioner och hur mycket som kan attribueras till igenkänning. Denna 

vetskap behöver utvecklas då den är central till att testledare som flitigt använder LäSt i den 

pedagogiska vardagen ska kunna göra korrekta bedömningar om elevers ordavkodnings- och 

läsutveckling.  
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