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Målet med avhandlingen – metoder för utvecklandet av en 
god läs-(och skriv)förmåga

Personlig
Gymnasielärarbakgrund – elevers läsförmåga en förutsättning för lärande. 

Forskningsintresse avseende förbättringar av elevers, inklusive elever i läs- och 
skrivsvårigheter, skolresultat och färdigheter, och hur lärare kan stödjas i sin 

praktik

Professionell 
Inkluderande arbetssätt/effektiv undervisning: Undervisning och lärande i 

klassrummet/elevens naturliga lärmiljöer



Studie Syftet med studien/forskningsfrågor

Förstudie (S1): Betydelse av 
läsförmåga för senare skolresultat

Screening av avkodningsförmåga Hur viktig är elevers tidiga 
läsfärdigheter? Utgångspunkt för 
interventioner

Projekt 1 (S2+effektstudie): 
Lärarintervention (LegiLexi)

Kontinuerlig kartläggning av 
läsfärdigheter

Tidiga insatser

Anpassad undervisning

Effekt av LegiLexi på elevers 
läsförmåga

Hur använder lärarna LegiLexi?

Projekt 2 (S3,4): Elevintervention 
med assisterad digital teknik (AT)

Assisterad läsning för elever som 
behöver det (LoS)

Text-till-tal, tal-till-text

Tillgänglig teknik (surfplattor), i 
klassrummet och utanför

Kan elever ta till sig text/producera 
text med AT?

Effekt av assisterad läsning på 
traditionell läsförmåga

Skillnad mellan assisterad och 
traditionell läsning

Förutsättningar för AT-användande



Figure 1. A three-tiered RTI framework. Freely reproduced after Grosche and
Volpe (2013).

 Förutsätter god läsundervisning i 
år 1-3

 Tidig kartläggning 
(standardiserad) av läsfärdigheter 
– screening

 Standardiserade procedurer om 
beslut baserat på kartläggning av 
läsfärdigheter

 Intensiva och systematiska 
insatser 

 RTI sätts in långt före eventuella 
diagnostiska utredningar

Resurskrävande system

Tillgång till kunniga lärare

Utmaningar att mäta ”respons” 
och vilka insatser som passar 
varje elev

Forskningsfrågorna i en modell 
”Response to intervention”

S3, S4: 
Kompensatoriska 
insatser för elever som 
trots åtgärder har svårt 
med läsning

S1: Betydelsen av 
läsförmåga

S2: Effektiv 
läsundervisning för alla 
elever



Studie 1: Betydelse av avkodningsförmåga för senare skolresultat

Design: Uppföljning av Läsutveckling Kronoberg (n=1784 elever vars avgångsbetyg i grundskolan 
kunde identifieras)

Resultat: Nivåer av avkodningsförmåga i år 2 predicerade avgångsbetyg i grundskolans ämnen 
(högst Svenska, r=0,5) och utbildningsval (Språkval och särskilda kurser i Ma och Eng)

Konklusion: Barns tidiga läsnivåer har relativt stor inverkan på skolresultat, och motiverar 
interventioner för att motverka försenad/nedsatt läsutveckling



Projekt 1
Lästeoretisk bas: the simple view of reading
Från

till utökad modell med mätbara komponenter Syftet med interventionen
- Kontinuerlig kartläggning
- Anpassa undervisningen, dvs träna 

på de färdigheter eleven har svårt 
med.

- Generellt sett svårt att tolka 
testresultat

- Testresultat bryts ner i profiler och 
rekommendationer



Projekt 1: Exempel på utdrag från profil och rekommendation
Underlag för 
undervisning



Projekt 1: Resultat och konklusion
Effektstudien, år 1 (opublicerad)
Randomiserad kontrollstudie (N=511 elever, 21 
lärare)

Elever i LegiLexi utvecklades bäst gällande 
testresultat i ordläsning och läsförståelse

S2 Lärarstudien, år 1-3 (under revision)
Fokusgruppsintervjuer under pilotåret (N=8)

Kunskap om elevernas lärandebehov och utveckling, ex kunna följa 
progression och att kunna utvärdera undervisning

Stärkte lärarrollen

Underlag för differentierad undervisning

Men; 
Svårt (under pilotåret) att få till stånd riktad undervisning för varje elev

Betydelsen av fortsatt implementering för att kunna ändra 
undervisningspraktiken, data teaching

Preliminär evidens för att använda kartläggning och riktad undervisning, i 
syfte att förbättra elevers läsutveckling



Projekt 2: Assisterad teknik-intervention för elever i läs- och 
skrivsvårigheter
Målgrupp: elever som trots insatser har svårigheter att läsa och skriva (N=146 elever i år 4, 8, Gy)

Syfte: AT som ett sätt att kompensera, dvs ta till sig/förmedla text

Insats: Manualbaserad träningsintervention á 24ggr X 30-40 minuter

Text-till-tal, tal-till-text, följa med i uppläst text

Randomiserad kontrollstudie (kontrollelever fick tillgång till tekniken efter 1 år)



Projekt 2 (S3,4) Resultat

 Elever bedömdes kunna ta till sig text/förmedla text, men individuell variation (ingen quick fix). 
Lärarna positiva till användning i spec. pedagogik.

 Betydelse av lärarstöd och träning av AT-funktioner, inklusive fortsatt stöd/inpassning i klassrummet

 Ca 70% av eleverna fortsatte använda tekniken efter interventionen. Stor betydelse för den enskilde 
eleven. En del bedömdes som självständiga och motiverade att använda AT, medan en del uppgav 
svårigheter med användningen. Lärarna avgörande för fortsatt användning. 

 AT-läsning (text-till-tal) ökade läshastigheten jämfört med traditionell läsning (särskilt för de yngre 
eleverna), men mindre påverkan på läsförståelse undersökt med studiens metoder.

 Elever som (endast) använde AT (och efteråt) utvecklade sina läsfärdigheter i samma utsträckning som 
kontrollelever i traditionell träning AT verkar påverka elevers läs- och skrivfärdigheter 
(transfereffekter)

Evidens för att använda teknik som ett sätt att ta till sig/förmedla text via 
kompensation               funktionell läsning och skrivande som är 
inkluderande  



Resultatens bidrag till RTI  Tier 1 (klassrumsundervisning): Läsprofiler och 
rekommendationer som underlag för 
riktad/individualiserad undervisning

 Elever som trots inte lär sig läsa tillräckligt bra (tier 
3) erbjuds assisterande teknik (AT) i olika 
omfattningar

 Inpassning och monitorering av elevens 
teknikanvändning för att uppnå hög nivå av 
funktionell läsförmåga och skrivförmåga

Oklara gränser för vad som betecknar tillräckligt god 
läs- och skrivförmåga

AT relativt obeforskat avseende
- Integrering i klassrummet
- När och hur AT ska (och får) användas -

beslutsfattande
- Hur läsa och skriva fungerar med teknik
- Individuell matchning



Konklusioner och betydelse för den pedagogiska praktiken

 Tidiga insatser

 Betydelse av systematik och standarder för läsundervisning, samt när intensiv läsning ska överges till 
förmån för AT (Response to intervention). Svensk skola behöver modeller för undervisning och 
beslutsfattande

 Kartläggning i syfte att rikta insatser (inte bara screening)

 Assisterande teknik (AT) som ett medel för elever i svårigheter att följa med i undervisningen –
inkluderande förhållningssätt

Fortsatt utveckling av metoder för att stärka lärare 
-Implementering av program som LegiLexi
- Utveckla användningsområdena för AT, lärare behöver bli förtrogna med tekniken och förutsättningarna för 

elevernas AT-användning



Rekommendationer för AT-användning

• Pedagogisk personal behöver goda kunskaper, och till vad tekniken kan användas

• Elever behöver relativt mycket träning för att kunna lära sig tekniken och dess olika 
användningsområden

• Träningsinsatser relativt långt före användning i ”skarpt läge” (ex från andra terminen av år 3, för att 
kunna användas i år 4)

• Fortsatt stöd och kontinuerlig inpassning

• Integrering i undervisningen




	Measures that matter
	Delarbeten
	Målet med avhandlingen – metoder för utvecklandet av en god läs-(och skriv)förmåga�
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Studie 1: Betydelse av avkodningsförmåga för senare skolresultat
	Projekt 1�Lästeoretisk bas: the simple view of reading
	Projekt 1: Exempel på utdrag från profil och rekommendation
	Projekt 1: Resultat och konklusion
	Projekt 2: Assisterad teknik-intervention för elever i läs- och skrivsvårigheter
	Projekt 2 (S3,4) Resultat
	Resultatens bidrag till RTI
	Konklusioner och betydelse för den pedagogiska praktiken
	Rekommendationer för AT-användning
	Slide Number 15

