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Interventionsstudie i syfte att främja läsförmågan hos barn som kämpar med sin läsning 

Linda Fälth 

 
De flesta elever lär sig läsa och utvecklas som läsare utan några större svårigheter men tyvärr 
är det inte så för alla elever. I min avhandling The use of interventions for promoting reading 
development among struggeling readers ligger fokus på de elever som kämpar med sin 
läsning. Det är en sak att konstatera att det föreligger svårigheter – men vad vidtar vi i skolan 
för åtgärder, vilka insatser görs för de elever som kämpar och inte får något i läsningen?  
 
Tidigare forskning (ex. Snowling, 2000; Tunmer & Greaney, 2010) har visat att en rad 
orsaker till lässvårigheter och dyslexi är kända, men ingen av dem visar vägen till någon enkel 
lösning. Det finns dock flera studier som visar att läsförmågan hos elever med lässvårigheter 
kan förbättras genom intensiv och individualiserad undervisning som fokuserar på såväl 
fonologiska färdigheter som precision vid läsning av text (Lundberg 1984; Torgesen et al., 
2001; Torgesen, 2005; Wolff, 2011). Det var med utgångspunkt från ovanstående vi planerade 
och designade studien som sedan låg till grund för min avhandling. Studien är ett samarbete 
mellan Göterborgs universitet, Linköpings universitet och Linnéuniversitetet. 
 
I studien ingår totalt 130 elever. Etthundra av dem är utvalda av sina respektive klass- och 
speciallärare för att de är i behov särskilt stöd i svenska. Ytterligare ett urvalskriterium var att 
eleverna skulle ha ett resultat på ett ordavkodningstest som låg minst 1.5 SD under 
genomsnittet för åldern. De övriga 30 eleverna som också är med i studien är så kallade 
’typiska läsare’ och utgör en kontrollgrupp. Alla deltagande elever går i årskurs 2 när 
interventionen startar. De 100 eleverna som ingår i försöksgruppen lottades in i 4 olika 
grupper med 25 elever i varje grupp.  
 
Första gruppen med 25 deltagare lottades att använda det datorbaserade 
lästräningsprogrammet Omega-IS (Heimann, Lundälv, Tjus, & Nelson, 2004) där fokus ligger 
på ord- och meningsnivå och där läsförståelsen tränas. Grupp 2 lottades att använda ett 
datorbaserat träningsprogram med renodlade fonologiska övningar som heter COMPHOT 
(Ferreira, Gustafson, & Rönnberg, 2003). Den tredje gruppen använde dessa båda program 
varannan gång (kombinerad träning). I den fjärde gruppen var det respektive speciallärare 
som skräddarsydde undervisningen utifrån elevens behov i svenska. Under 
interventionsperioden fick alla elever en-till-en-undervisning av sin ordinarie speciallärare vid 
totalt 25 tillfällen. Varje lektion varade mellan 20-30 minuter.  
 
Eleverna testades individuellt med samma testbatteri vid fem olika tillfällen. Två testtillfällen 
ägde rum före interventionen och detta för att få ett så stabilt utgångsvärde som möjligt. 
Testtillfälle tre ägde rum i samband med att interventionerna avslutades och fem veckor 
senare skedde den fjärde testningen. Ett halvår senare, när eleverna hade börjat i trean 
genomfördes den sista testningen. I testbatteriet ingick tester som mätte 
ordavkodningsförmåga, fonologisk förmåga, läsförståelse, stavning och ordmobilisering. 
Kognitiva förmågor såsom arbetsminne och logiskt tänkande testades också.  
 
Resultatet visar att en intervention som kombinerar fonologisk träning med 
läsförståelseträning (träningen som den tredje gruppen fick) är signifikant mer effektiv än 
ordinarie specialundervisning, men också mer effektiv än respektive träningsprogram var för 
sig. Resultaten visade också att denna kombinerade träning (gruppen som tränade med de 
olika programmen varannan gång) är effektiv både på kort sikt (direkt efter interventionen) 
och lång sikt (ett halvår senare). De positiva resultaten från gruppen som erhöll den 
kombinerade träningen förstärks av att det i den gruppen inte återfinns lika många elever som 
efter avslutad intervention fortfarande är i behov av specialundervisning i svenska. Endast sju 
elever av totalt 25 i gruppen som fick kombinationsträning fick fortfarande 
specialundervisning efter avslutad intervention. För de andra tre grupperna var det mellan 20-



22 av totalt 25 elever som fortfarande var i behov av specialpedagogiskt stöd i svenska efter 
interventionen. Denna skillnad var statistisk signifikant. 
 

Vad är det då som gör den kombinerade träningen effektiv? En tänkbar förklaring, som till 
viss del även Iverson och Tunmer (1993) framhåller, är att eftersom alla elever inte har 
samma typ av svårigheter när interventionen startar är sannolikheten att en träning som har en 
bred ingång passar för fler elever. En annan möjlig förklaring som skulle komplettera 
resonemanget ovan och som framkom som ett resultat från de lärar- och elevintervjuer som 
jag gjorde efter interventionen, är att den kombinerade träningen upplevdes som motiverande 
för både elever och lärare och på så sätt bidrog med positiva effekter av träningen.  
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