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Titel 
Varsågod och stå! 

En studie om avkodningshastighet kopplat till kroppsställning 

 

English title 
Stand up, please! 

A studie on decoding speed related to body posture 

 

Abstract 
Independent work in special education, 15 hp 

 

To be able to read is to partcipate in society and to be able to influence it. The 

students in Sweden read less well according to the PISA study. Reading 

disabilities often depends on weaknesses in decoding. The study`s purpose 

was to examine if the decoding capacity was affected by the posture of the 

body. The study included 154 students in grade two and three who had the 

opportunity to decode words during a minute, in both standing and sitting 

posture. The study´s purpose was also to see if the decoding capacity was 

different depending on sex, age and reading ability. The study is quantitive 

with a quasiexperimental structure and cross-over design. The emperical facts 

have been collected from four schools from the southern parts of Sweden. 

The students were given a reading list individually, 50% of the students 

started decoding sitting and 50% of them were standing, and then they 

changed posture. The decodingtime was one minute. There were two separate 

reading lists with the same level of difficulty, so the students should not read 

the same list twice. The result shows that 67% of the students decode faster 

standing than sitting, irrespective of sex. Sex had no significant importance 

however the difference was vaster in year three and among the student who 

had difficulties in reading. In year three students read faster standing 

compared with the students in year two did. The result makes us reflect on 

the design of the classroom and how long the lessons are in today´s school. 

Are there height adjustable desks and are the students given opportunities to a 

variety of working positions and pauses during the school day? 

 

Att kunna läsa är att vara delaktig i samhället och kunna påverka. Sveriges 

elever läser sämre enligt PISA resultat. Lässvårigheter beror oftast på 

svagheter i avkodning. Studien syftade till att undersöka om 

avkodningshastigheten påverkas av kroppsställningen. Studien omfattade 154 

elever i årskurs två och tre som fick avkoda ord under en minut stående och 

sittande. Studiens syfte var även att se hur avkodningshastigheten tedde sig 
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beroende på kön, ålder och läsförmåga. Studien är kvantitativ med en 

kvasiexperimentell struktur och cross-over design. Empiriskt material har 

samlats in från 4 skolor i södra Sverige. Eleverna fick individuellt under en 

minut läsa en läslista sittande och stående. Hälften av eleverna började 

sittande och hälften stående. Sedan fick de byta position. Vi hade två olika 

läslistor med samma svårighetsgrad så att eleverna inte skulle läsa samma 

blad två gånger. Resultaten visar att 67% av eleverna avkodar snabbare 

stående än sittande, oberoende av kön. Könet har ingen större betydelse 

däremot var skillnaden större i årskurs 3 och bland lässvaga. I årskurs 3 läste 

fler elever snabbare stående än vad elever i årskurs 2 gjorde. Resultatet får 

oss att fundera över hur klassrummen är utformade, och hur långa 

lektionspassen är i dagens skola. Finns det höj- och sänkbara bord och ges det 

tillfälle till varierande arbetsställningar och pauser under skoldagen? 

 

Nyckelord 
avkodning, avkodningshastighet, ergonomi, koncentration, kvarstående 

reflexer, motorik, motorisk utveckling, sittställning,  
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1. Inledning 
  

 

Specialpedagogiska insatser används när den ”vanliga” pedagogiken inte 

räcker till (Persson, 2001). För oss innebär detta att vi som specialpedagoger 

intar ett kritiskt förhållningssätt till rutinmässig och enkelriktad pedagogik 

som tros kunna gälla för alla. Vi som specialpedagoger vill finnas där för 

elever som befinner sig i svårigheter och försöka se hela elevens situation, för 

att finna nya vägar till kunskap och inkluderande gemenskap. 

 

Läsning är en komplicerad aktivitet där en kombination av uppmärksamhet 

och automatiserade handlingar ska samverka. Att kunna automatisera 

handlingar påverkar förmågan att kunna göra flera saker samtidigt, 

simultankapacitet (Imsen, 2000). Läsningen är en viktig del i skolan och i 

samhället. Mängder av informationskanaler kräver god läskunnighet av våra 

elever idag. Skolundervisningen ska enligt läroplanen anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov (LGR11). I Skollagen står det att ”… utbildningen 

ska ta hänsyn till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd 

och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt” (Skollagen 2010:800, 

1 kap. 4§). Läsinlärningen är en viktig del av skolvardagen och de elever som 

inte når uppställda mål kartläggs, utreds och i några fall diagnosticeras med 

läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Dyslexi beror enligt flera forskare på 

brister i avkodningen (Høien & Lundberg, 2003; Myrberg, 2003). 

Avkodningen måste ske snabbt och säkert för att god läsförmåga ska uppnås 

(Myrberg, 2003). Lässvårigheter kan därför vara svårigheter att lära sig 

avkoda, identifiera ord för att sedan automatisera förloppet. Läsning kräver 

simultankapacitet och om avkodningen automatiseras finns mer kraft kvar för 

läsförståelse.  Ett sätt att träna upp elevers avkodning är intensivläsning med 

hjälp av läslistor som exempelvis Bravkod och Wendick. 
 

Skolan är elevernas arbetsplats och utbildningsanordnaren har därför ett 

arbetsmiljöansvar för såväl skolpersonal som elever. Arbetsmiljöansvaret för 

elever gäller från och med årskurs F (förskoleklass) och uppåt. För elever i 

grundskolan gäller därför Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande 

belastningsergonomi (AFS 2012:2). Skolan är år 2016 fortfarande, en 

institution där elever sitter ner övervägande del av lektionstiden. Många 

gånger är sittplatserna inte adekvat ergonomiskt utformade, eleverna har 

exempelvis inte stöd för fötterna eller rätt arbetshöjd. Kanske rör sig elever i 

grundskolan mindre, än vuxna i kontorslandskap. Kanske sitter ett barn på 7 

år mer på sin arbetsplats, skolan, än en vuxen på kontoret. Tid för rörelse i 

skolan är ofta begränsat till rasten och elever med större behov får iscensätta 

en toalettpaus själva eller gå för att vässa pennan. Hur påverkar sittandet 

egentligen elevens fokus? Initierar en lång tids sittande, vila för hjärnan? Vi 

har varit i kontakt med professor Peter Fransson som är en framstående 
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hjärnforskare. Vi frågade honom hur hjärnan reagerar på att arbeta sittande 

respektive stående. Han menade att kopplingen mellan skillnader på 

processer i hjärnan och olika kroppsställningar är i nuläget okänd men att det 

förefaller som att det rent naturligt är så att man har en högre beredskapsnivå 

när man befinner sig i ett stående läge än när man sitter. 
 

Vi har i vår roll som klasslärare mött många elever som till synes utan 

anledning trillat av sin stol mitt under lektionen. Kan det vara så att eleven får 

anstränga sig så för att hålla sig kvar på stolen, bemästra reflexer, eller att 

simultankapaciteten och orken inte räcker till läsinlärning? Har en elev med 

lässvårigheter inte automatiserat andra ”kunskaper” tillräckligt så det räcker 

till för läsinlärningen? Motorisk träning har ingen direkt positiv effekt mot 

dyslexi, utom möjligen på koncentrationsförmågan, menar forskare i 

Konsensusprojektet (Myrberg, 2003). Om fysisk rörelse kan ha betydelse för 

koncentrationsförmågan borde det väl ändå innebära en potentiell möjlighet 

för elever i läs- och skrivsvårigheter att förbättra sina resultat.  
 

Med vårt specialpedagogiska perspektiv vill vi i studien se om undervisning 

med läslistor blir effektivare i avkodningshastighet om eleven står upp. Om 

elever behöver träna upp automatisering i avkodning kanske en stående 

ställning gör dem mer vakna och koncentrerade på uppgiften så att 

avkodandet går lättare/snabbare.  
 

Vår studie avser endast undersöka om det finns en skillnad i elevens 

avkodningshastighet men om en skillnad kan skönjas ger det upphov till nya 

forskningsfrågor om orsaken och nya möjligheter för elever i svårigheter. 
 

 

2. Teoretisk bakgrund 

 

Det är omöjligt att gå in i någon forskning som en tabula rasa, utan någon 

som helst förkunskap. Genom att studera befintlig forskning och söka 

information blir det en del av ens förståelsehorisont (Fangen, 2011). Här 

presenteras styrdokument och litteratur samt tidigare forskning gjord inom 

området. 
 

2.1 Förankring i styrdokument  
Alla elever ska få en likvärdig utbildning. Skolan ska kompensera eleverna 

för deras brister så att alla får samma förutsättningar. I Skollagen står det att; 
 

”… utbildningen ska ta hänsyn till barns och elevers olika behov. Barn och 

elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En 

strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar 

att tillgodogöra sig utbildningen” (Skollagen 2010:800, 1 kap. 4§). 
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Vidare ska undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper (Lgr 11). I kunskapskraven i svenska i årskurs tre står det att 

”Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda 

lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt” (a.a, s 228).  

 
Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt 

lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 

förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens 

mål (Skollagen 2010:800, 3 kap. 3§). 

Skolan är elevernas arbetsplats och utbildningsanordnaren har därför ett 

arbetsmiljöansvar för såväl skolpersonal som elever i grund- och 

gymnasieskolan, från och med förskoleklass.  För elever i grundskolan gäller 

därför bland annat Arbetsmiljöverkets föreskrifter; belastningsergonomi, 

arbete vid bildskärm och arbetsplatsens utformning (AFS 2012:2; AFS 

2014:2; AFS 2009:2). Arbetsgivaren har ett ansvar att se till att det normalt 

inte förekommer arbete som är repetitivt, starkt styrt eller bundet.  

Om en arbetstagare ändå måste utföra repetitivt arbete på grund av särskilda 

omständigheter, ska arbetsgivaren förebygga riskerna för ohälsa eller 

olycksfall till följd av hälsofarliga eller onödigt tröttande belastningar(AFS 

2012:2, 7§).  

Det förebyggande arbetet ska ”leda till ökad variation i arbetet till exempel 

genom arbetsväxling, arbetsutvidgning eller pauser” (AFS 2012:2, 7§). 

Elevernas lokaler ska vara lämpligt utformad och inredd från 

arbetsmiljösynpunkt.  

Arbetsgivaren ska så långt det är praktiskt möjligt ordna och utforma 

arbetsuppgifter och arbetsplatser så att arbetstagarna kan använda arbets-

ställningar och arbetsrörelser som är gynnsamma för kroppen (AFS 2012:2, 

5§).  

Det är de förtroendevalda politikerna i kommunfullmäktige och nämnder som 

ytterst har arbetsgivaransvaret i kommunerna (Arbetsmiljöverket 2015). I 

många kontorsmiljöer finns höj- och sänkbara bord för att de anställda ska få 

en omväxlande arbetsmiljö. I skolan används datorer eller läsplattor i allt 

högre grad vilket påverkar elevernas arbetsmiljö. Det kan innebära långa 

perioder med låg fysisk belastning vilket kan ge svaga muskler och 

benskörhet (AFS 2014:2).  
 

2.1.1 Simultankapacitet- automatisering 
Broadbents (1958) filterteori går ut på att den enda anledningen till att 

människan kan göra två saker samtidigt är att den ena av handlingarna är 
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automatiserad och sitter i ”ryggmärgen”. För att uppnå god läsning krävs 

såväl avkodning som förståelse, förståelsen får utrymme när avkodningen 

automatiserats. 
 

The instance theory of automatcity (Logan, 1992) går djupare in på vad en 

automatiserad handling egentligen är. Handlingar som utövas väl eller vanor 

som sitter i “ryggmärgen” som exempelvis att kunna cykla eller växla i bilen, 

är automatiserade, vi utför dem med liten ansträngning och utan särskild 

koncentration. En del kognitiva uppgifter kan också utföras automatiskt 

menar Logan, såsom exempelvis läsning. Enligt Logan definieras 

automatiserade processer med fyra olika kriterier; speed, effortlessness, 

autonomy och lack of conscious awareness.  

Automatiserade processer går fort, icke- automatiserade processer går sakta. 

Fart ökar med träning. Detta kan man se i läsning då högfrekventa ord läses 

snabbare än lågfrekventa. Automatiserade processer kräver lågt engagemang, 

icke- automatiserade processer kräver stort engagemang. Om två olika 

uppgifter görs smidigt samtidigt så är åtminstone en av dem automatiserad 

som exempelvis växla i bilen och prata samtidigt. Automatiserade processer 

är autonoma så tillvida att de pågår utan någon medveten igångstart eller slut, 

de bara finns där. En automatiserad process kan pågå utan att en person är 

medveten om det. Ett känt exempel är Stroopeffekten, fenomenet är uppkallat 

efter psykologen John Ridley Stroop som publicerade en vetenskaplig artikel 

om effekten 1935. Fenomenet innebär att det blir svårt att läsa ordet grön när 

det är skrivet i rött. Färgen på ordet appellerar till att vilja säga röd när det 

egentligen i text står grön. De processerna är inget personen medvetet satt 

igång. Logan menar att automatiserade processer är då minnesspår skapas 

som snabbt kan framkallas vid behov. Sedan kan minnesspåren användas då 

liknande uppgifter uppkommer.  

“Attention to objects in a familiar task environment causes retrieval of the 

relevant knowledge” (Logan, 1992, s. 131).  
 

Ny forskning visar att det är svårt för hjärnan att lösa mer än två uppgifter i 

taget. Simultankapacitet är förmågan att lösa flera uppgifter samtidigt som 

kräver stor uppmärksamhet. Forskarna menar att det hänger ihop med att vi 

bara har två hjärnhalvor. I en fransk studie, som presenterades i tidskriften 

Science, mätte forskarna hjärnaktiviteten i pannloben hos försökspersonerna 

när de fick lösa en knepig uppgift där de skulle hitta ord bland bokstäver som 

dök upp. Forskarna såg med magnetkamera, att hjärnhalvorna på ett effektivt 

sätt delade upp problemen mellan sig. Den ena halvan tog det ena och den 

andra halvan tog det andra problemet. Hjärnan verkade inte riktigt ha samma 

resurser att ta itu med tre saker på en gång eftersom det visade sig genast 

uppstå en mängd fel. Forskarna kom fram till att hjärnan inte är optimerad för 

att lösa mer än två svåra uppgifter simultant även om det finns individuella 

skillnader (Charron & Koechlin, 2010). 

https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Ridley_Stroop&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vetenskaplig_publicering
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2.2 Läsning 

Att lära sig läsa och skriva är nödvändigt för att integrera i ett litterärt 

samhälle därför är träning av läs och skrivfärdigheter ett huvudämne i skolan 

(Bosse, 2015). Läsning är en komplicerad procedur som ibland förenklas med 

en formel; Läsning = Avkodning * Förståelse (Gough & Tunmer, 1986). För 

att kunna läsa måste både avkodning och förståelse finnas enligt formeln. 

Enligt denna teori vilken vi delvis utgår ifrån, blir det således ingen 

fungerande läsning om inte det finns en fungerande avkodning. Den här 

formeln tycks ha stöd i empirisk forskning, men vissa forskare menar att även 

lästiden bör inkluderas i formeln om man ska få en mer korrekt bild av 

läsarens förmåga att avkoda ord och texter (Høien & Lundberg, 2013).  

Lundberg & Herrlin (2007) beskriver läsningen som dimensioner som 

samspelar. Ett vanligt rum har tre dimensioner; längd bredd och höjd. 

Läsningen beskriver Lundberg & Herrlin (2007) består av fem dimensioner: 

fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och 

läsintresse. De här olika dimensionerna samspelar men har var för sig ett 

typiskt eget förlopp. De här dimensionerna kan inte läggas efter varandra i en 

tidsföljd utan de samspelar med varandra (Lundberg & Herrlin 2007). Denna 

studie kommer  att handla om den andra dimensionen, ordavkodning, men vi 

är mycket väl medvetna om att det endast är en del av läsinlärningen. 

 

2.2.1 Strategier för läsinlärning (ortografisk -fonologisk) 
När det gäller läsinlärning finns det således två olika perspektiv på hur man 

kan avkoda text; ortografisk och fonologisk. Ortografi innebär ordets 

stavningssätt, medan fonologi innebär ordets ljudmässiga avtryck (Høien & 

Lundberg, 2013).  Det ortografiska perspektivet utgår ifrån helheten i ett Top-

down perspektiv (Goodman, 1986) på svenska ”helordsläsning” och på 

engelska ”Wholeword- reading”. Det är en analytisk läsinlärning där läsaren 

utgår ifrån textens helhet och budskap för att analysera i mindre delar 

(Larsson, Nauclér & Rudberg 1992). Ett välkänt exempel på det är den så 

kallade LTG- metoden, Läsning på talets grund. Metoden utvecklades av 

Ulrika Leimar på 1970- talet eftersom hon ansåg att andra läsläror som 

exempelvis ljudningsmetod, begränsade variationen av ord som eleverna 

mötte. I LTG- metoden utgår man ifrån att text har en betydelse och 

elevernas egna upplevelser blir grund för lärandet istället för en anpassad 

läsebok (Leimar, 1974). En annan helordsmetod är KIWI- metoden. Det är en 

läsinlärningsmetod som genomsyras av att utgå ifrån samtal och högläsning 

(Smith, 1997). Tragetons metod är en nyare variant av helordsmetod där 

eleverna lär sig läsa genom att skriva text på dator (Trageton, 2007). 
 

Det fonologiska perspektivet är det motsatta, nämligen ett syntetiskt sätt att 

lära läsa. Syntetisk läsning innebär att utgå ifrån textens beståndsdelar som 

bokstäver, ljud och stavelser för att sätta ihop till ord och meningar (Larsson, 

Nauclér & Rudberg, 1992). Att gå ifrån del till helhet betyder att man har ett 
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Bottom- up perspektiv (Gough & Tunmer, 1986). Den syntetiska metoden 

kallas för ”ljudmetod” eller på engelska ”Phonics”. Ljudmetoden föregås ofta 

av träning av elevernas språkliga medvetenhet, ”Phonetic awareness”, det vill 

säga att träna upp förmågan att uppfatta och höra skillnader på språkljud. 

Språklig medvetenhet, innebär att barnet självständigt tänker på språket och 

kan skilja språkets form från dess betydelse. Språklig medvetenhet innefattar 

dock inte visuella bokstäver utan bara ljudträning. Med en språklig 

medvetenhet som grund blir läsinlärning med ljudmetoden lättare och eleven 

lär sig koppla bokstäver och bokstavskombinationer till ljud för att sedan 

sätta ihop dem till ord (Häggström & Lundberg, 1994). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Ordavkodningsmodellen, (Høien & Lundberg, 2013) 

 

Høien & Lundberg (2013) beskriver i sin ordavkodningsmodell hur 

ordavkodning, eller ordigenkänning fungerar. Den ortografiska strategin är 
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markerad med tjocka pilar och den fonologiska strategin är markerad med 

tunna pilar. I mitten finns en rektangel som symboliserar lexikon, det är där 

våra kunskaper om ord lagras till exempel hur de låter och hur de stavas. De 

tre första avkodningsprocesserna ingår som delprocesser i båda 

avkodningsstrategierna. Det gäller även för semantisk aktivering och 

artikulationsprocessen. En svaghet i någon av dessa kommer därför att 

påverka både den ortografiska och den fonologiska strategin. De övriga 

processerna påverkar de olika strategierna på olika sätt (Høien & Lundberg 

2013).  
 

 

Den syntetiska metodens nackdelar är bland annat att eleven måste hålla en 

hel del information i huvudet under läsningen. Mycket energi går åt till att 

avkoda bokstav - ljud för att sedan forma ord och slutligen en förståelse. 

Några menar att förståelsen kan gå förlorad om man fastnar i ljudningen samt 

att stavningen blir sämre än med en analytisk metod (Pasa, 2001). Den 

analytiska metoden har kritiserats för att eleven själv inte kan tyda ett nytt ord 

eller nonsensord samt att eleven blir gissningsbenägen. 

Svaghet i avkodning hindrar läsförståelse, en god läsförståelse kan dock 

understödja avkodningsprocessen. På det sättet är de båda färdigheterna 

läsning och förståelse nödvändiga (Høien & Lundberg, 2013).   
 

2.2.2 Avkodning  
En god läsare läser av ett ord snabbt och korrekt utan att behöva lägga energi 

på avkodningen (Lundberg & Herrlin, 2007). Det lilla barnet “känner igen” 

ord långt före det kan avkoda dem. Orden behandlas som bilder. Allteftersom 

börjar det lilla barnet att uppfatta den alfabetiska principen och med rätt 

stimulans “knäcker det koden”. Nu behövs träning och åter träning för att 

uppnå automatisering. För alla går inte den här utvecklingen lika lätt. En del 

fastnar vid avkodningen och behöver använda sig av ledtrådar, sammanhang, 

ordbilder eller illustrationer för att få stöd vid ordavkodningen (a.a.).  

De två färdigheterna avkodning och förståelse är delar som god läsförmåga 

bygger på. Avkodning betyder att läsaren, känner igen ordet och kan 

framkalla dess betydelse ur minnet och kontexten. Avkodningsfärdigheten 

beror enligt Bosse (2015) på: 
 

When children see a written word they have never read, they memorize the 

new word ortographic form more readily if they can decode the word correctly 

using its grapheme- to- phoneme correspondence knowledge and visually 

process all the letters simultaneously. 

 

Broadbents (1958) teori om simultankapacitet kan appliceras på såväl 

avkodningsprocessen som möjligheten till läsförståelse. I själva 

avkodningsprocessen krävs automatisering av alfabetets olika fonem. För att 

hålla flera ljud/fonem i huvudet samtidigt och för att kunna nå en förståelse 
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måste det finnas en god förmåga till simultankapacitet. När det gäller Logans 

theory of automaticity (1992) så kan kognitiva uppgifter som läsning också 

automatiseras och då avses den del som vi i denna studie kallar mekaniska 

läsningen det vill säga avkodningen. Förmågan att koda av ord byggs upp 

över tid och förstärks för varje exponering. Till slut kan ordet kännas igen 

snabbt och säkert och avkodningen har automatiserats (Ehri, 2005). 

Avkodningen är en förutsättning för förståelse. Avkodningen kan 

automatiseras medan förståelsen kräver kognitiv förmåga. När en elev med 

väl fungerande avkodning exempelvis läser högt, kan det hända att eleven 

plötsligt tänker på något annat trots att avkodningen flyter på. Förmågan att 

automatisera frigör energi och koncentration för kognitiva uppgifter (Høien 

& Lundberg, 2013). 
 

 

2.2.3 Lässvårigheter (dyslexi) 

Läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi är den vanligaste 

funktionsnedsättningen bland elever, studenter och vuxna i dagens skola 

(Samuelsson m fl, 2009). Svårigheterna kan ha sitt ursprung i arv och eller 

miljö (Jacobson, 2006). Det kan bero på en eller flera av följande faktorer; 

medicinska, neuropsykiatriska, mognad, fonologisk eller allmän språklig 

förmåga (här inkluderas personer med annat modersmål), emotionella 

förhållanden, sociala förhållanden, bristande ordförråd, brister i syn och 

hörsel, bristande begåvning eller för lite övning (a.a).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             Bild 2.  (Jacobsson 2006) 
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Gough och Tunmer (1986) skriver att god läsförmåga är en kombination av 

avkodning och förståelse medan lässvårigheter kan bero på tre olika 

förhållanden: Nedsatt avkodningsförmåga, nedsatt förståelse eller en 

kombination av både nedsatt avkodning och förståelse. The International 

Dyslexia Association (2002) definierar dyslexi enligt följande: 
 

Dyslexia is a specific learning disability that is neurological in origin. It is 

characterized by difficulties with accurate and/or fluent word recognition and 

by poor spelling and decoding abilities. These difficulties typically result from 

a deficit in the phonological component of language that is often unexpected in 

relation to other cognitive abilities and the provision of effective classroom 

instruction. Secondary consequences may include problems in reading 

comprehension and reduced reading experience that can impede growth of 

vocabulary and background knowledge- (http://dyslexiforeningen.se) 

 

Høien och Lundberg (2013) lägger till att personer med dyslexi även har 

problem med rättstavning. De har kommit fram till att elever med dyslexi 

utmärks av sex huvudsymtom; avkodningen är inte automatiserad, stora 

svårigheter med att läsa nonsensord, dålig rättstavning, lässvårigheterna är 

resistenta, det finns signifikant skillnad mellan färdigheten i hörförståelse och 

läsförståelse och lässvårigheterna är ärftliga. 

 

Enligt Kere (2008) kan tre olika typer av dyslexi urskiljas; fonologisk, visuell 

och blandad form. Den fonologiska utmärker sig genom att eleven har svårt 

att särskilja ljudmässigt besläktade bokstäver som b-p, d-t och k-g. Visuell 

dyslexi är svårighet att läsa hela ord. Den blandade dyslexin är svårigheter 

med såväl ljud och hela ord. Tvillingstudier har visat att dyslexi oftare finns 

hos enäggstvillingar, vilket skulle kunna innebära att dyslexi också kan ha 

genetiska orsaker. Forskare har kunnat identifiera sex gener som har samband 

med dyslexi. En annan förklaringsmodell till dyslexi är att det i hjärnan finns 

en brist i förmågan att snabbt hantera impulser till nervsystemet och därmed 

begränsa processhastigheten. Forskning har visat att dyslektiker inte 

bearbetar snabba informationsflöden på ett tillfredsställande sätt. De har svårt 

att urskilja språkljuden, dess ordningsföljd och har problem med 

arbetsminnet. Dyslexi är kopplat till lägre processhastighet i hjärnan och det 

finns även kopplingar till klumpighet. Koncentrerad uppmärksamhet eller 

arbetsminnekapacitet är väldigt viktiga för läsning (Kere, Juha & Finer, 

David, 2008). 
 

 

2.2.4 Läslistor som intervention 

Vikten av att läsa med flyt och automatisera avkodningsprocessen påpekas av 

flera forskare och styrks av filterteorin. Upprepad läsning är en metod som 

används som intervention för elever med lässvårigheter. Metoden går ut på 

att läsa korta avsnitt om och om igen tills flyt uppnås eller att utifrån listor 

http://dyslexiforeningen.se/
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med ord repetera tills orden sitter i “ryggmärgen” (Samuels, 1979). Samuels 

utarbetade metoden “repeated reading” och menade att de som läser flytande 

och avkodar text automatiskt är de som får störst kraft till förståelsen. Två 

komponenter är viktiga för flyt nämligen hastighet och antalet rätt avkodade 

ord (Samuels, 1979). Men Samuels påpekar också vikten av att inte överdriva 

betydelsen av korrekthet i läsningen eftersom det kan vara hämmande av 

flytet (Samuels, 1979). En longitudinell studie har visat att alla elever med 

lässvårigheter förbättrar sin läsning med hjälp av läsinterventioner, inte bara 

de som har det som svårast (Suggate, 2016). En studie från 2011 visar att 

intensiv en-till-en undervisning förbättrade alla elevernas läsförmåga. Studien 

visade också att med rätt typ av träning kan eleven uppnå samma resultat utan 

hemläxa (Fälth och Svensson 2011). Tränar eleven upp sitt läsflyt, sin 

avkodning belastas arbetsminnet mindre och mentala resurser frigörs för att 

förstå innehållet i en läst text (Stanovich, 1995; Wendick, 2015). 

Intensivträning varje dag har i studier visat sig vara mer effektiv än till 

exempel traditionell speciallärarundervisning när det gäller att förbättra 

avkodningen (Wolff, 2010). Att automatisera grafem-morfemkoppling och 

träna RAN (snabb seriell benämning) är starka predikatorer för god 

läsutveckling (Jacobson, 1995 och Wolff, 2010). Elever i 

avkodningssvårigheter behöver explicit och lärarstyrd undervisning (Høien & 

Lundberg, 2013). Jacobson (1995) betonar vikten av systematisk 

undervisning och intensiva och komprimerade övningar. Wolff (2010) och 

Jacobson (2006) visar att en- till- en undervisning är viktig för elever med 

läs- och skrivsvårigheter. Stora delar av läsningens grunder består av 

färdighet, eleven behöver träna sig på att läsa och att elever med 

lässvårigheter behöver mer strukturerad träning då de ofta undviker att läsa 

självmant (Ingvar, 2008). Genom att bara läsa lite eller att undvika att läsa 

riskerar många lässvaga personer att komma in i en ond cirkel där de läser 

allt mindre och det medför att deras ordförråd inte utvecklas i den takt det 

borde (Stanovich; West & Harrison,  1995). Det finns utformat material i 

form av olika läslistor som kan användas i dessa sammanhang. Några 

exempel på läslistor som används inom specialundervisningen är Wendick, 

BRAVKOD och Rydaholmsmodellen. De är uppbyggda på ungefär samma 

sätt. De går från kortare enkla ord till alltmer komplexa ord. Arbetstillfällena 

ska vara korta och intensiva under en bestämd period i en en-till-en-

undervisning. I samtliga material ska elevens prestationer tydligt synliggöras 

(Wendick 2015; Jönsson 2010; Pettersson 2015). 
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2.3 Fysiska förutsättningar i miljön och människan 

 

2.3.1 Ergonomi 
Vi har en trend mot passivisering och minskad aktivitetsgrad hos skolbarn 

(Myhr, 2015). Myhr (2015) har i ett nationellt forskningsprojekt påvisat att 

svenska skolbarn fått betydligt försämrad kroppskontroll och muskelstyrka på 

grund av en mer passiv livsstil. En passiv livsstil påverkar alltså motoriken. 

Motoriska svårigheter påverkar inlärningen. För att en elev ska kunna sitta på 

en stol krävs ”statisk balans”. Statisk balans handlar om att kunna 

automatisera muskelspänning, hållning, kontroll av rörelser, perception och 

kognitiva funktioner. För låg automatiskt reglerad muskelspänning påverkar 

kinestetiska sinnet, den statiska balansen och koordinationen. 

Perceptionssvårigheter påverkar också förmågan att sitta stilla. När eleven 

har svårt att sålla bort ovidkommande intryck blir de motoriskt oroliga. En 

dålig arbetsställning kräver mycket energi av eleven och mindre energi bli 

kvar till skolarbetet (Myhr, 2015).   

 
 
Bild 3. Sittställningar,  illustration av Jan Ragnartz. (Myhr 2015) 

 

I ergonomin benämns ofta ensidigt arbete som statiskt. Men egentligen är det 

inte helt statiskt ur fysiologisk synpunkt. Statiskt innebär enligt fysiologi att 

kraft och ställning inte ändras alls. Ett äkta statiskt arbete med 5% av 

muskelstyrkan skulle leda till utmattning på ett par timmar (Mathiassen, 

2007). ”Stillasittande och långvarigt lågintensiva arbeten bör varieras med 

andra mer rörliga arbetsaktiviteter och kompletteras med regelbunden fysisk 

träning” (Toomingas, mfl. 2008, s. 238). 

 
 

I samband med vår studie har vi varit i kontakt med professor Peter Fransson 

som är en framstående hjärnforskare. I fokus för hans forskning ligger 

kartläggningen av hjärnans "connectome", d.v.s. att ta fram en karta över 
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hjärnans funktionella och strukturella nätverk på makro-nivå. För att studera 

hur hjärnans olika nätverk är uppbyggda och hur de interagerar för att lösa 

kognitiva uppgifter.  Vi frågade honom hur hjärnan reagerar på att arbeta 

sittande respektive stående.  

Mig veterligen så finns det inga funktionella hjärnavbildningsstudier som har 

jämfört eventuella skillnader i hjärnaktivitet när man utför olika kognitiva 

uppgifter i stående respektive sittande ställning. En möjlig orsak till detta är att 

i stort sett alla hjärnavbildningstekniker fungerar endast i liggande ställning. Så 

kopplingen mellan skillnader i metabolism i hjärnan och olika 

kroppsställningar är i nuläget okänd., men det förefaller mig som att det rent 

naturligt är så att man har en högre beredskapsnivå när man befinner sig i ett 

stående läge än när man sitter (2016-03-24; 10:19). 

 

2.3.2 Motorik och kvarstående reflexer 

Den grovmotoriska utvecklingen sker i tre riktningar; uppifrån huvudet och 

ner, inifrån extremiteternas fästen och utåt mot fingerspetsar och tår, från 

generella massrörelser till mer specifika rörelsemönster (Malten, 2002). 

Det lilla barnets utveckling går från att utveckla en förmåga att lyfta huvudet 

när det ligger ner, rulla runt mellan mag- och ryggliggande, sitta utan stöd, 

krypa, stå, gå och springa. Rörelserna blir alltmer samordnade och komplexa 

(Holle, 1991). Hos människan finns reflexer som utlöses automatiskt när 

barnet utsätt för viss retning via ryggmärgens kommandocentral, där 

samspelet mellan sensibla och motoriska nerver regleras i så kallade 

reflexbågar. En del reflexer är nödvändiga för det nyfödda barnet som 

gripreflexen om mammans bröst och sugreflexen när kind och mun 

stimuleras vid amning. Flera reflexer måste avvecklas om de inte ska bli till 

besvär senare i livet. Exempelvis kan skolbarns svårigheter att sitta stilla på 

sin stol bero på en kvardröjande ryggreflex. Ryggstödet kan utlösa 

reflexrörelser. Eleven kan även ha balansstörningar på grund av en 

kvardröjande symmetrisk, tonisk nackreflex. Den kan göra att när eleven 

böjer huvudet så böjs också armen och eleven får svårt för att hålla i pennan 

eller pappret. Barn som har balansstörningar kan få koncentrationsbesvär 

eftersom mycket energi går åt till att sitta still (Holle, 1991). Sambandet 

mellan dåligt utvecklad motorik och lässvårigheter har Iversen, Berg, 

Ellertsen och Tönnessen (2005) bevisat i en studie av 10-12 åringar i Norge. 

Elever med lässvårigheter hade signifikant större svårigheter med motorik- 

och balansövningar än kontrollgruppen (Iversen, Berg, Ellertsen och 

Tönnessen, 2005). I en studie gjord på 409 barn i Irland har  resultatet visat 

att en stor del av eleverna med lässvårigheter har kvarstående motoriska 

reflexer samt även vissa motoriska svårigheter. De vill inte sätta ett samband 

mellan kvarstående reflexer och lässvårigheter men de hävdar att elever med 

kvarstående reflexer har en ökad risk att få lässvårigheter (McPhillips och 

Sheehy, 2004).  
 



 

18 
 

2.3.3 Hjärnan och koncentration 

Hjärnan består av tre delar hjärnbarken (däggdjurshjärnan), mellanhjärnan 

med det limbiska systemet (tidig däggdjurshjärna) och hjärnstammen 

(reptilhjärnan). Utvecklingen går ifrån hjärnstammen, där barnets tidiga 

motoriska agerande styrs, till mellanhjärnan vars huvuduppgift är att 

kommunicera mellan hjärnstammen och hjärnbarken. Hjärnbarken är den del 

som utvecklas sist. Här bearbetas inkommande sinnesintryck och utgående 

impulser till muskler och andra organ. (Bergström, 1995). Det som skiljer 

människor från djur är att människans hjärna är relativt outvecklad när barnet 

föds. Hos de flesta djur behövs endast en kort tids inskolning för att kunna 

klara sig. Människans hjärna är däremot inte färdigutvecklad när vi föds. 

Nervceller och körtelsystem finns där men det krävs mycket övning för att 

hjärnan ska fullbordas (Malten, 2002). Hjärnstammen behöver 

vidareutvecklas efter födseln genom träning och stimulans. Fysisk rörelse 

spelar en stor roll för att bygga upp det nätverk av nervtrådar som behövs för 

att automatisera rörelser. Upprepad träning bygger upp och permanentar de 

nyetablerade nervförbindelserna. Totalrörelserna försvinner och de av 

hjärnbarken viljemässigt styrda rörelserna blir allt säkrare (Holle, 1991). 

Först när ett rörelsemönster automatiserats är det möjligt att övergå till ett 

annat rörelsemönster. Med regelbunden träning kommer rörelserna att 

automatiseras, så att barnet inte hela tiden medvetet behöver koncentrera sig 

på utförandet. Då avlastas det centrala nervsystemet och fokus kan läggas på 

något annat (Malten, 2002). Ju fler rörelser som är inlärda desto lättare kan 

nya rörelser läras in. Vid all inlärning är det viktigt att eleven kan styra sin 

förmåga till koncentration och uppmärksamhet. Rörelser ska vara 

automatiserade så att de sker utan tanke. Koordinationen är inte medfödd 

utan utvecklas i takt med centrala nervsystemets mognad (a.a.).  
 

2.4 Specialpedagogiska perspektiv  
 

2.4.1 Specialpedagogiska perspektiv på lässvårigheter 
Flera forskare är överens om vikten av att förebygga och sätta in tidiga 

insatser för elever i riskzonen (Jacobsson, 2008; Lundberg & Herrlin, 2007; 

Ingvar, 2008). Tarja Alatalo menar att det inte är avgörande vilken 

undervisningsmetod läraren använder utan det viktiga är att läraren har 

förmågan att identifiera elevers styrkor och svagheter och därpå skräddarsy 

sin undervisning efter elevernas behov (Alatalo, 2011). Statens beredning för 

medicinsk utvärdering publicerade 2014 rapporten ”Dyslexi hos barn och 

ungdomar- tester och insatser”. Rapporten poängterar att det finns stora 

brister i utvärderingar och att fortsatt forskning behövs om olika former av 

läsinlärningsmetoder men att en viktig aspekt är att elever tränar kopplingen 

mellan grafem fonem (SBU, 2014). Intensivträning under en viss period är 

bra för att komma i kapp och komma upp i en bestående läshastighet (Høien 
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& Lundberg 2013). Läsfärdighet är en färdighet som behövs nötas in. Elever 

med lässvårigheter undviker gärna texter och därför är det extra viktigt att de 

utsätts för systematisk läsinlärning. Här kan läslistor vara en väg mot ökad 

automatisering (Ingvar, 2008). 

 

2.4.2 Specialpedagogiska perspektiv på arbetsklimat  
Moira von Wright (2002) tar upp två olika synsätt på en elev nämligen det 

punktuella och det relationella perspektivet. Hennes perspektiv blir betydande 

i relationen lärare- elev samt i synen på åtgärder. Det punktuella perspektivet 

uppfattar eleven som fristående och intresserar sig mest för egenskaper och 

hur de visar sig i elevens handlingar.  Enskilda elevers problem kan förstås 

utan att se till de sociala och ekologiska sammanhang de lever i. Detta sätt att 

endast se till svårigheter inom individen och utan att se till sammanhanget är 

ett punktuellt perspektiv. Är eleven vad eller vem? En elev kan ses som med 

svårigheter eller i svårigheter. Moira von Wright menar att i ett relationellt 

perspektiv är sammanhanget och flersamheten viktig (Von Wright, 2002). 

 

Enligt FN:s barnkonvention har varje elev rätt att uttala sig i frågor som rör 

dem. Eleven ska inte bli delgiven åtgärd utan få vara delaktig (UNICEF, 

2009). Det relationella perspektivet visar att det unika, finns inte i en annan 

person utan det kommer fram i mötet mellan människor. Lärare och 

specialpedagoger kan således uppfatta det unika och individuella hos varje 

människa, och således även hos varje ”elev i behov av särskilt stöd”, som ett 

relationellt fenomen som uppstår i det kroppsliga mötet men också i tal och 

handling med andra människor? (a.a) 

 

Begreppet inkludering innebär att alla elever i skolan ska känna sig delaktiga, 

verksamheten ska anpassas så att alla får möjlighet att känna gemenskap. 

Inkludering behöver inte betyda att eleven hela tiden ska vara i klassrummet. 

Begreppet inkludering kan tolkas på olika sätt men målet ska vara att skolan 

ska passa alla elever (Haug 2006). Att en elev ibland går ifrån gruppen 

behöver inte betyda att han/hon inte är inkluderad. (Asp-Onsjö, 2008). Det 

handlar om att anpassa undervisningssituationen efter eleven, ibland kan en 

en-till-en undervisning vara det bästa för eleven, andra gånger kan 

undervisningen ske i klassrummet eller i en liten grupp (Wolff 2010; 

Jacobson 2006). Specialpedagogiken bör vara integrerad i klassrummet och 

klasslärare och specialpedagog/lärare bör ha ett nära samarbete. Det finns 

ingen enkel lösning som passar alla, för alla är individer och det gäller att 

hitta lösningar för var och en. Ju bredare den allmänna pedagogiken är, desto 

smalare blir specialpedagogiken och tvärtom (Rosenqvist, 2007). 
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2.4.3 Specialpedagogiskt perspektiv på fysiska förutsättningar och 

fysisk miljö 
Elever kan ha motoriska svårigheter eller kvarstående reflexer. Skolan har ett 

kompensatoriskt uppdrag och ska ge elever med de här svårigheterna den 

stimulans eller de förutsättningar de behöver för att klara av sitt skolarbete 

(Skollagen 2010:800). Det kan vara med motorisk träning och fysisk aktivitet 

eller att anpassa arbetsmiljön vad det gäller utformning och pauser. Enligt 

skollagen ska barnets bästa vara utgångspunkten (Skollagen 2010:800, kap 1, 

10§). Elever är olika och skolan ska ta hänsyn till elevers olika behov 

(Skollagen 2010:800, kap 1, 4§). Huvudmannen, som har det övergripande 

ansvaret, i samarbete med pedagoger bör därför studera elevernas arbetsplats 

så att det är en omväxlande arbetsmiljö, med ändamålsmässigt utformade 

möbler där svaga muskler och benskörhet undviks (AFS 2014.2). Det är även 

viktigt med pauser (AFS 2012:2, 7§). Arbetsplatsen bör anpassas efter 

eleven. Stolen och bänken ska ställas in efter eleverna. Människan sitter 

aldrig helt stilla, vi korrigerar, ändrar och växlar arbetsställning ofta och det 

gör att belastningen på olika diskar, muskler och ledband i ryggen varierar. 

Enligt Myhr (2015) bör stolsitsens höjd vara 1/3 av elevens längd och ett 

bord ungefär halva elevens längd i höjdled. Avståndet mellan öga och bok 

bör vara cirka 30 cm. Även stolsitsen djup och vinkling påverkar bäckenets 

position och därmed sittställning och en vinklad arbetsyta på bordet 

underlättar för syn och nacke (a.a.) Vid inköp och utprovning av möbler kan 

en Dynamisk Sittanalys av eleven göras: DYNSA-manual (Myhr 2015).  

 

3. Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med studien är att undersöka om det finns något 

samband mellan elevers avkodningshastighet beroende på om de avkodar 

sittande eller stående. Vi vill även öka kunskapen om elevers olika 

förutsättningar för att klara av avkodning. 

 

Frågeställningar 

 Hur ser avkodningsförmågan ut i hela populationen i stående/sittande 

position? 

 Hur ser avkodningsförmågan ut hos svaga läsare i stående/sittande 

position? 

 Hur ser avkodningsförmågan ut hos flickor respektive pojkar 

stående/sittande position? 

 Hur ser avkodningsförmågan ut i år 2 jämfört med år 3 i 

stående/sittande position? 
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4. Metod 

4.1 Teoretisk utgångspunkt 
Studien utgår ifrån den positivistiska vetenskapsteoretiska traditionen. Det 

finns två olika vetenskapsteoretiska traditioner som vetenskapen brukar skilja 

åt; den positivistiska och den hermeneutiska traditionen (Hartman, 2001). 

Den positivistiska traditionen utgår ifrån, beskriver och bygger på samband 

mellan olika observerbara, eller mätbara, företeelser i verkligheten. Saker 

som inte kan mätas är enligt den här synen omöjliga att uttala sig 

vetenskapligt om (a.a.). I den positivistiska traditionen ska forskaren inte låta 

känslorna dra iväg utan ett objektivt förhållningssätt är av största vikt och allt 

ska kritiskt granskas. Forskaren ska endast stödja sig på de fakta som kan 

anses säkerställda med all rimlig sannolikhet (Thurén, 2007). 
 

4.1.1 Kvantitativ forskning 

Studien är kvantitativ, det innebär att undersökningen grundar sig på data 

som går att räkna. I kvantitativa metoder omvandlas data till siffermässiga 

uppgifter i resultatet, och materialet är på det viset jämförbart. (Edling & 

Hedström, 2003). Eftersom studien inte avser att visa hur elever känner eller 

upplever det att avkoda sittande eller stående så är ett kvalitativt val av metod 

inte aktuellt. Att välja en kvalitativ ansats och en metod som exempelvis 

observation skulle innebära en mängd möjliga antaganden och 

påverkansvariabler från den fysiska miljön i klassrummet såsom exempelvis 

störande ljud. Det skulle därför inte visa om det är positionen som påverkar 

eller andra attribut. Det finns inget neutralt instrument som kan registrera vad 

som sker (Ahrne, 2015). Att skapa så säker kunskap som möjligt är istället 

vad positivismen går ut på (Thurén, 2007). I kvantitativ forskning är det helt 

avgörande att man har tydliga forskningsfrågor (Fangen, 2011). Den stora 

fördelen med att utforma studien i experimentform är att den visar om en 

åtgärd orsakar en förändring av värdet på undersökningsvariabeln eller inte 

(Dahmström, 2011). Forskardesignen som bäst lämpar sig för denna studie är 

således en forskardesign med kvantitativ ansats. Forskardesignen kommer att 

innebära en möjlighet att upptäcka samband mellan variablerna och 

resultatet. Om det finns ett tydligt samband och ett tillräckligt stort underlag 

så kan detta sedan generaliseras på andra grupper av elever. Valet blir således 

en kvasiexperimentell design för att göra grupperna så jämförbara som 

möjligt. Kvasiexperimentella studier är en typ av experimentell studie där 

man inte fördelar personer genom randomisering, det vill säga, slumpmässigt. 

Forskaren försöker istället kontrollera de jämförda klientgruppernas 

eventuella olikheter genom till exempel statistiska bearbetningar eller 

matchning (Socialstyrelsen 2015). 
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4.1.2 Reliabilitet och validitet 
I en kvantitativ ansats blir reliabiliteten viktig och de resultat som studien 

kommer att visa ska kunna appliceras på en ny grupp, den ska vara 

replikerbar (Bryman, 2011). Förutsättningen för att resultaten i vår studie ska 

kunna generaliseras är dock att urvalet är likvärdigt. Med likvärdigt menas i 

vårt fall att resultatet ska kunna appliceras på elever i år 2-3 som kommit så 

långt i sin läsutveckling att de har möjlighet att uppfatta kopplingarna 

grafem-fonem och kan göra en syntes av ljuden. Material och utformning av 

experimentet bör också vara likvärdigt. Det underlag som eleverna ska 

avkoda är utformat efter viss svårighetsgrad och med en viss mängd ord. För 

att kunna generalisera tidtagning bör svårighetsgrad och antal ord vara 

desamma som i detta experiment. Den slutsats som genereras av studien 

måste också vara valid. I studien måste experimenten utföras så lika som 

möjligt med de oberoende variablerna att stå eller sitta. Det stringenta 

förhållningssättet bidrar till den interna validiteten och det kausala sambandet 

mellan avkodning sittande eller stående kopplat till avkodningshastigheten 

kan säkras. Det resultat som studien visar ska alltså också kunna appliceras 

och generaliseras även på andra klasser i Sverige (Thurén, 2007). Eventuellt 

skulle man kunna göra en kompletterande kvalitativ studie på hur eleverna 

upplevde det att avkoda sittande eller stående men i och med 

tidsbegränsningen är avgränsningen till den kvantitativa ansatsen att föredra.  
 

4.1.3 Etiska överväganden 

I samband med en undersökning bör man förhålla sig till principer om 

forskningsetik (Kvale, 1997). Forskningsetik är att respektera de människor 

man forskar om och deras rätt till integritet. Forskningsetik är också respekt 

för den egna verksamheten, att man är hederlig och inte förvränger eller 

lägger till (Eliasson, 1997). De etiska principer som gäller är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Hemerén, 2011, Vetenskapsrådet, 2011). Alla elever och 

vårdnadshavare kommer att blev informerade och studiens syfte, vilka 

moment som skulle ingå och att det bygger på frivillighet. Alla detaljer kunde 

dock inte beskrivas det kunde påverka deltagarna i någon riktning (Bryman, 

2011). Samtyckeskravet uppfylls då deltagarna och deras vårdnadshavare 

informeras om att de har rätt att säga nej till att delta samt att de när som helst 

under experimentet kan välja att avbryta sin medverkan (Eliasson, 1997). I 

studien förekommer inga namn eller personuppgifter och därför uppfyller den 

konfidentialitetskravet. Dock kommer studien ta upp könsskillnader i 

resultaten. De uppgifter som samlas in kommer endast användas i denna 

forskardesigns ändamål. Men för framtida forskning kan avidentifierat, 

insamlat material få användas igen. Materialet förvaras enligt PUL-lagen. 

(Ahrne, 2015).  
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4.2 Genomförande 

  

4.2.1 Urval 
Studien är en urvalsundersökning. En delmängd av populationen väljs ut och 

undersöks. Det finns olika urvalsmetoder. Forskare kan välja att göra ett 

representativ urval. Det innebär att urvalet ska likna den totala populationen 

så mycket som möjligt. Det kan vara att en grupp väljs ut slumpmässigt från 

den totala populationen. Sådana urval kallas sannolikhetsurval. En annan 

metod är att göra icke-sannolikhetsurval, exempelvis bekvämlighetsurval 

(Hartman 2001). Det är det urval som denna studie är baserat på. Skolorna i 

studien är valda enligt bekvämlighetsurval eftersom de ligger inom rimligt 

avstånd. Det innebär att det inte är representativt från den totala populationen 

utan det kan vara övervikt av vissa sociala grupper. I studien omfattas årskurs 

2 och årskurs 3. Eftersom syftet också är att se eventuella könsskillnader är 

det av vikt att få med såväl pojkar som flickor. Urvalet kan inte helt 

randomiseras då elever i exempelvis årskurs 1 kanske inte kommit så långt i 

sin läsutveckling att de kan avkoda överhuvudtaget.  Studien kommer 

undersöka huruvida det finns könsskillnader i avkodningshastigheten 

sittande/stående. Oberoende variabler utövar en kausal påverkan på beroende 

variabler (Bryman, 2011). I metoden används måttet tid och den beroende 

variabeln blir elevens avkodningshastighet före och efter manipuleringen. 

Urvalsramen är således skolan och det blir ett representativt tvåstegs 

gruppurval av ett antal flickor och pojkar ur årskurs 2-3 (Dahmström, 

2011).  Urvalet är elever från fyra olika skolor i södra Sverige. Det är årskurs 

2 och 3 på de olika skolorna som ingår i studien. Det sammanlagda antalet 

elever är 154. 
 

4.2.2 Procedur 

Alla elever får läsa individuellt, en gång sittande och en gång stående. 

Hälften av eleverna börjar sittande och den andra hälften börjar stående. Man 

skulle kunna ha haft en grupp som läser sittande (kontrollgrupp) och en grupp 

som läser stående (jämförelsegrupp) och sedan jämföra resultaten men risken 

med det, är att det skulle kunna råda ojämn fördelning av lässvaga/lässtarka 

elever i de båda grupperna. En elev med mycket låg avkodningshastighet 

skulle i så fall kunna påverka resultatet betydligt.  I detta hänseende kan 

denna studie kallas för en cross-over design (Dahmström, 2011), då 

deltagarna får läsa både sittande och stående och ur båda bladen. Två elever 

har valt att avstå från att delta i studien vilket kan ses som ett hot mot 

validiteten i fråga lässtarka/lässvaga då det i det ena fallet var en elev med 

stora lässvårigheter. Testmaterialet är två läslistor med ord från BRAVKOD 

(Jönsson, 2010). Läslistorna har inte samma ord men samma svårighetsgrad 

på orden och lika antal ord. Enligt BRAVKOD är elever som hamnar under 
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73 ord/minut i årskurs 3, under 60 ord/minut i årskurs 2, lässvaga och är i 

stort behov av insats. För att verkligen ringa in lässvaga elever i studien får 

den undre gränsen gälla. I studien kallas testmaterialet, blad rosa och blad 

blå. Valet att ha två olika blad är för att undvika att läsa samma blad två 

gånger då det skulle innebära att eleverna andra gången skulle kunna läsa 

med högre hastighet då de redan ”övat” på bladet en gång. Studien utförs som 

fältstudie i skolans värld, i ett grupprum välkänt för eleverna. För att göra 

studien tillförlitlig får hälften av pojkarna samt hälften av flickorna avkoda 

blad rosa först och övriga blad blå först. Blad röd markeras med rosa färg i 

tabellen och blad blå markeras med blå. Anledningen till att variera vilket 

blad som läses först är för att eliminera risken att orden eller ordens följd 

skulle kunna påverka om ena bladet i sig läses snabbare än det andra. Om 

vårt experiment ska kunna nå intersubjektiv testbarhet krävs att experimentet 

utförs enligt samma metod och med samma material (Thurén, 2007). I 

tabellen visas hur studien ska genomföras. AH= avkodninshastighet i antal 

rätt avkodade ord/minut.  Varje elev får alltså avkoda så många ord/minut 

den hinner och endast rätt avkodade ord räknas.  
 

 

4.2.3 Datainsamling och bearbetning (statistisk analys)  
För att göra databearbetningen lättare kan den kategoriseras efter 

problemformuleringen (Johansson & Svedner 2010). Testresultaten samlades 

in och skrevs in i en tabell. Insamlad data bearbetades utifrån våra 

frågeställningar. Varje årskurs för sig samt pojkar och flickor i olika tabeller. 

Lässvaga plockades sedan ut efter resultat. Därefter beräknades de olika 

resultaten och redovisas statistiskt i fyra olika stapeldiagram för att tydligt 

visualisera resultatet utifrån vårt syfte och frågeställningar. 

 

  



 

25 
 

5. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av studien i fyra diagram.  

 

5.1 Resultat stående och sittande position 

 

5.1.1 Diagram alla elever   

Nedanstående diagram visar resultat av antalet elever som avkodar fler ord i 

stående respektive sittande position. 

 
Figur 1 

 

Av det sammanlagda antalet elever 154 var det 106 som avkodade snabbare 

då de läste stående, det motsvarar 69% av totalen. Det var 37 elever som läste 

snabbare sittande, vilket utgör 24% av totalen. Några elever läste lika snabbt 

stående som sittande. Det var 11 elever som läste lika snabbt oavsett 

kroppsställning och det motsvarar 7% av det sammanlagda antalet elever. 
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5.1.2 Tabell och diagram antal ord  

 

Nedanstående tabell visar medelvärde och standardavvikelse av antal lästa 

ord i stående respektive sittande position. 

Figur 2 

Tabellen visar att spridningen är stor. Eleverna i årskurs 2 samt pojkarna i 

årskurs 3 läste fler ord när de stod först än de elever som satt först. 

ANOVA (variansanalys) visar att skillnaden mellan läsning av ord sittande 

först (76,55) och stående först (84,83) är signifikant (p< 0,027). Däremot var 

skillnaderna mellan sittande sist eller stående sist inte signifikant (p< 0,563, 

dvs. skillnaden mellan 81,92 och 84,18).  

 

    

    

sitta först Mean 76,55 81,92 

stå sist N 89 89 

 Std. Dev 23,71 24,58 

 

stå först Mean 84,83 84,18 

sitta sist N 65 65 

 Std. Dev 21,41 22,99 

 

 

Nedanstående tabell visar samtliga resultat för läsordning, kön och årskurs. 

Alla jämförelser visar att eleverna har högre medelvärde vid andra lästillfället 

utom för flickor i både åk 2 och 3 som läste stående först.   

  

Årskurs Kön 
Antal ord 
stående först 

Antal ord 
stående sist 

Antal ord 
sittande först 

Antal ord 
sittande sist 

M sd M sd M sd M sd 

2 F 86,11 24,79 72,83 15,30 67,28 14,76 86,16 24,17 

2 P 79,60 24,34 72,50 22,56 68,15 19,47 80,24 24,63 

3 F 84,80 14,60 95,76 24,90 91,29 22,46 76,30 16,56 

3 P 93,42 15,17 83,97 29,36 77,40 26,87 94,80 13,37 
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Läsordning Kön Årskurs först sist 

sitta först 

pojkar 

2 
Mean 68,15 72,5 

N 20 20 

3 
Mean 77,4 83,97 

N 30 30 

Total 
Mean 73,7 79,38 

N 50 50 

flickor 

2 
Mean 67,28 72,83 

N 18 18 

3 
Mean 91,29 95,76 

N 21 21 

Total 
Mean 80,21 85,18 

N 39 39 

Total 

2 
Mean 67,74 72,66 

N 38 38 

3 
Mean 83,12 88,82 

N 51 51 

Total 
Mean 76,55 81,92 

N 89 89 

stå först 

pojkar 

2 
Mean 79 80,84 

N 25 25 

3 
Mean 93,42 94,83 

N 12 12 

Total 
Mean 83,68 85,38 

N 37 37 

flickor 

2 
Mean 87,22 86,11 

N 18 18 

3 
Mean 84,8 76,3 

N 10 10 

Total 
Mean 86,36 82,61 

N 28 28 

Total 

2 
Mean 82,44 83,05 

N 43 43 

3 
Mean 89,5 86,41 

N 22 22 

Total 
Mean 84,83 84,18 

N 65 65 

Figur 3 
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Nedanstående tabell visar skillnad mellan första och sista lästillfället för alla 

elever. Sista lästillfället är signifikant bättre ( p<0,001). Eleverna blir i 

genomsnitt nästan 3 ord bättre vid andra läsningen oavsett stå/sitta, kön eller 

årskurs. 

 

 Mean N 

Std. 

Deviation 

Pair 1 första 80,05 154 23,064 

sista 82,88 154 23,872 

Figur 4 
 

 

 

 

Nedanstående diagram visar resultatet av alla elevers antal ord i stående 

respektive sittande position. 

 
Figur 5 

 

Observera att stapeln börjar på 12000 ord. Antalet avkodade ord lästa stående 

var sammanlagt 12886 respektive sittande 12357. Skillnaden var således 529 

ord (4,3% fler).  

5.1.3 Diagram flickor respektive pojkar 

Nedanstående diagram visar resultatet av hur många flickor respektive pojkar 

som läser snabbast i stående eller sittande position. 
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Figur 6 

 

Av det sammanlagda antalet elever 154 var det 52 flickor som läste snabbare 

stående och 54 pojkar. Av de som läste snabbare sittande var 24 pojkar och 

13 var flickor. Det var något större skillnad mellan könen i snabbare läsning 

sittande. Att beakta är att det var 69 flickor och 85 pojkar som deltog i 

studien vilket naturligt gör att andelen pojkar är något högre i staplarna.  
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5.1.4 Diagram årskurs 2 respektive årskurs 3 
Nedanstående diagram visar resultatet av hur många i årskurs 2 respektive 

årskurs 3 som läser snabbast i stående eller sittande position. 

 

Figur 7 

 

I årskurs 2 läser 51 (67%) elever snabbare stående respektive 25 (33%) 

sittande. I årskurs 3 läser 56 (82%) elever snabbare stående respektive 12 

(18%) sittande. Förhållandevis läser större andel av elever i årskurs 3 bättre 

stående än sittande än i årskurs 2.  
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5.1.5 Diagram lässvaga  
Nedanstående diagram visar resultatet av avkodningshastighet för lässvaga i 

stående respektive sittande position. Lässvaga kallar vi de elever som har 

avkodningshastighet under 60 ord per minut, utifrån BRAVKODs 

rankningslista. Sammanlagda antalet elever i detta diagram är endast 33. 

 

 
Figur 8 

 

Av antalet lässvaga läser 26 elever bättre stående och 7 stycken sittande. 
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5.2 Resultatsammanfattning 
 

Resultatet visar att av det totala antalet elever 154 stycken så läser 69% 

snabbare stående än motsvarande sittande på 24%. Skillnaden i ord är 529. 

Det är en stor spridning i antal lästa ord mellan eleverna. ANOVA visar att 

skillnaden mellan läsning av ord sittande först (76,55) och stående först 

(84,83) är signifikant (p< 0,027). Däremot var skillnaderna mellan sittande 

sist eller stående sist inte signifikant (p< 0,563, dvs. skillnaden mellan 81,92 

och 84,18). Alla jämförelser visar att eleverna har högre medelvärde vid 

andra lästillfället utom för flickor i både åk 2 och 3 som läste stående först.   

 

När det gäller pojkar och flickor är det ingen större skillnad på läshastigheten 

beroende på kroppsställning. Att pojkarnas stapel är något högre beror på att 

eleverna som deltog i studien var något fler pojkar än flickor. Anledningen 

till att det var fler pojkar var några bortfall samt att vi inte ville utesluta några 

elever med anledning av kön.  I årskurs 3 läser förhållandevis fler bättre 

stående än elever i årskurs 2. Av det låga antal lässvaga eleverna läser 

flertalet bättre stående.  

Resultatet visar att eleverna blir i genomsnitt nästan 3 ord bättre vid andra 

läsningen oavsett stå/sitta, kön eller årskurs, det sista lästillfället är 

signifikant bättre (p<0,001).  
 

6. Analys och diskussion 

 

Resultatet visar att eleverna läser snabbare stående än sittande. Studien visar 

att kroppsställningen är av betydelse för avkodningshastigheten. Att så 

många som 69% läser snabbare stående, talar för att en stående position 

borde vara en självklar valmöjlighet för eleven under arbetspassen i skolan. 

Enligt de regler och rekommendationer som finns såsom arbetsmiljölagen, 

DYNSA angående de fysiska förutsättningarna och FN:s barnkonvention om 

barns rättigheter till delaktighet, borde elever likväl som kontorsarbetande, 

kunna välja arbetsställning och variera mellan exempelvis stående och 

sittande under dagen.  

 

Resultatet visar att de elever som stod först, läste fler ord även när de sedan 

satt. Det gäller dock inte för flickor i årskurs 3. Antalet avkodade ord lästa 

stående var sammanlagt 12886 respektive sittande 12357. Skillnaden var 

således 529 ord. Skillnaden i ord är förhållandevis liten (4,3%) och vi vet 

inget om hur det skulle sett ut om eleverna istället läst 10 minuter om 

skillnaden ökat eller minskat. Ett arbetspass i skolan är vanligen 40-60 

minuter. Antalet ord som skiljer är alltså förhållandevis få men då får man 

beakta att detta är ett första provtillfälle. Men ponera att antalet ord skulle 

öka på samma sätt med ett visst, eller samma antal som i studien, för varje 

gång eleverna läser stående. Då skulle processen bli ett vinnande koncept mot 
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automatiserad, mekanisk läsning som lämnar kraft över till förståelse. Att 

undersöka fenomenet i en longitudinell studie skulle kunna vara en intressant 

vidare forskningsmöjlighet. Med ett relationellt perspektiv och genom att 

möjliggöra att eleven blir delaktig i processen borde förutsättningar för 

framgång, i det här fallet gällande läsfärdighet bli avsevärt bättre.  

 

Läsningen enligt de två olika perspektiven; ortografiska från helheten till 

delen, ett Top-down perspektiv (Goodman, 1986) och från delen till helheten 

Bottom- up perspektiv (Gough, 1986) visar hur undervisningen kan läggas 

upp på två olika sätt. Men en läsmetod kan inte bara appliceras och förutses 

fungera utan att se till den enskilda eleven, anser vi. Vi menar också att 

utifrån vår studie av eleverna samt den litteratur vi har som grund, så måste 

ett nytt perspektiv till, nämligen inside-out. De flesta elever tar sig igenom 

läsinlärningen utan problem och där spelar kanske omgivningen och andra 

förutsättningar mindre roll men för elever i lässvårigheter gäller det att som 

specialpedagog noggrant betrakta situationen och ta tillvara alla möjligheter. 

Det betyder att läsningen måste betraktas utifrån eleven och förgrena sig åt 

olika håll, likt en spindel. Det vill säga att se på hur elevens situation ser ut, 

möjliggöra att eleven blir delaktig och får berätta och önska förändringar. 

Hur sitter eleven? Vilken läsmetod passar eleven? Hur är 

undervisningsmiljön? Föreligger god ergonomi? Varieras arbetsställningar?  

 

Om vi ser till övrig litteratur och tidigare forskning som vi studerat så ser vi 

följande; Myhr (2015) påvisar att svenska skolbarn fått betydligt försämrad 

kroppskontroll och muskelstyrka på grund av en mer passiv livsstil.  

McPhillips och Sheeby hävdar att elever med kvarstående reflexer har en 

ökad risk att få lässvårigheter (McPhillips & Sheehy, 2004). Då menar vi att 

vårt resultat skulle kunna innebära att elever inte automatiserat fysiska 

förutsättningar i tillräcklig utsträckning för att simultankapaciteten ska räcka 

till för den uppmärksamhet som läsinlärning kräver. Om vi utgår ifrån 

Broadbents (1958) filterteori så skulle det i så fall kunna innebära att eleven 

får rikta sin uppmärksamhet till kroppslig kontroll istället för att avkoda ljud 

och ord.  
 

Det var ingen egentlig skillnad mellan kön i huruvida eleven läste snabbare 

sittande eller stående vilket i så fall skulle kunna tyda på att hur man läser i 

viss kroppsställning, inte är könsbundet. Det var däremot något större 

skillnad mellan könen i snabbare läsning sittande. De som läste snabbare 

sittande var sammanlagt 37 elever. Och det är väl möjligen här som det skulle 

kunna finnas en intressant skillnad men antalet elever är så få (37) att det inte 

gå att dra egentliga slutsatser. Av de som läste snabbare sittande var 24 

pojkar och 13 var flickor. Det betyder att det var betydligt fler pojkar än 

flickor som läste fler ord sittande, 65% respektive 35%.  Kan det vara så att 

pojkar har bättre kroppskontroll i denna ålder och färre kvarstående reflexer?  
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Förhållandevis läser större andel av elever i årskurs 3 bättre stående än 

sittande än i årskurs 2. En aspekt kan vara förväntanseffekten. Eleverna i år 

tre tyckte kanske att det var roligt att stå upp, vilket gjorde att de skärpte sig 

och presterade bättre.  

 

Flertalet av de lässvaga avkodade fler ord stående än sittande och här har vi 

en väldigt intressant grupp att studera vidare. I vår studie fanns bara 33 

lässvaga elever vilket gör utfallet osäkert men det väcker en hel del 

funderingar. Har flera av de lässvag kvar reflexer som borde ha försvunnit 

och är deras motorik inte tillräckligt automatiserad för att sitta på en stol, 

vilket i så fall stämmer med den forskning som vi har studerat (McPhilips & 

Sheehy, 2004). 

 

Avslutningsvis har vi insett vikten av automatiserade processer och 

avkodning som en del av dem.  

 

6.1 Fortsatt forskning 
 

Resultatet visar att elever läser snabbare då de står upp. Även om studien är 

liten så väcker den tankar och nya forskningsfrågor. Nya forskningsfrågor 

kan vara; Hur upplever eleven det att arbeta sittande/stående? Vad i 

kroppsställningen påverkar läsningen? Hur långt ifrån ögonen ska 

arbetsuppgiften vara och påverkas avkodningshastigheten av bordets lutning? 

Är det att hjärnan blir mer vaken och uppmärksam? Eller kan det vara att 

simultankapaciteten ger mer plats åt avkodningen då eleven slipper 

kompensera för kvarstående reflexer eller rörelser som inte är 

automatiserade? Hur ser undervisningen ut idag gällande arbetsställningar 

och ergonomi? Kan vi hjälpa elever med lässvårigheter genom kort daglig 

träning stående för att öka koncentrationen vid inlärning?  
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C. Nilholm & E. Björk-Åkesson (red.) Reflektioner kring specialpedagogik. 

Stockholm: Vetenskapsrådet  

Samuels, S. J. (1979). The method of repeated reading. The reading teacher, 

vol 32, No 4, (jan 1979), p 403-408 

 

Samuelsson, Stefan m.fl. (2009). Dyslexi och andra svårigheter med 

skriftspråket. 1 utg. Stockholm: Natur & kultur 

SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering (2014). Dyslexi hos barn 

och ungdomar.Tester och insatser En systematisk litteraturöversikt. (Rapport 

225/2014). Stockholm: SBU  

SFS. (2010). Skollagen 2010:800, tillgänglig på: 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-

800/?bet=2010:800 (2016-0621) 

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011. Stockholm: Fritzess  

Smith, Frank (1997). Läsning. Stockholm: Liber AB 

 

Socialstyrelsen (2015). Ordlista till metodguiden för socialt arbete. 

Tillgänglig på: 

http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/metodguide/ordlista 

(2016-06.21) 

 

Stanovich, K.,West, R., & Harrison, M (1995). Knowledge growth and 

maintenance across the life span: The role of print exposure. Developmental 

Psychology, 31:5 

 

Suggate, Sebastian P (2016).  A Meta-Analysis of the Long-Term Effects of 

Phonemic Awareness, Phonics, Fluency, and Reading Comprehension 

Interventions.  Journal of Learning Disabilities, January/February 2016 vol. 

49 no. 1 77-96 

 

http://www.rydaholmsmetoden.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/?bet=2010:800
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/?bet=2010:800
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/?bet=2010:800
http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/metodguide/ordlista
http://eds.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iwT7Wk63nn5Kx94unxfb6orUmzpbBIr6yeSrirr1KurZ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVbCvsEuxr7FOpOLfhuWz8Y6k2uBV4%2bjne6Tq33%2b7t8w%2b3%2bS7XcinrlCxqq9MpNztiuvX8lXk6%2bqE8tv2jAAA&hid=114
http://eds.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iwT7Wk63nn5Kx94unxfb6orUmzpbBIr6yeSrirr1KurZ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVbCvsEuxr7FOpOLfhuWz8Y6k2uBV4%2bjne6Tq33%2b7t8w%2b3%2bS7XcinrlCxqq9MpNztiuvX8lXk6%2bqE8tv2jAAA&hid=114
http://eds.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iwT7Wk63nn5Kx94unxfb6orUmzpbBIr6yeSrirr1KurZ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVbCvsEuxr7FOpOLfhuWz8Y6k2uBV4%2bjne6Tq33%2b7t8w%2b3%2bS7XcinrlCxqq9MpNztiuvX8lXk6%2bqE8tv2jAAA&hid=114


 

40 
 

UNICEF Sverige (2009). Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets 

rättigheter. Stockholm: UNICEF Sverige. 

 

Wendick, Gunnel (2015). Wendickmodellen intensivläsning. Tillgänglig på 

http://www.wendick.se (2016-02-11) 

 

Wolff Ulrika (2010): RAFT- en interventionsstudie för 9-åringar med läs- 

och skrivsvårigheter. DYSLEXI aktuellt om läs och skrivsvårigheter. Nr 4. 

 

The International Dyslexia Association (2002). Tillgänglig på: 

http://www.dyslexiforeningen.se/?page_id=161 (2016-06-21) 

 

Toomingas, Allan, Mathiassen, Svend Erik & Wigaeus Tornqvist, Ewa (red.) 

(2008). Arbetslivsfysiologi. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Thurén, Torsten (2007). Vetenskap för nybörjare. Stockholm: Liber 

 

Trageton, Arn (2007). Att skriva sig till läsning- IKT i förskoleklass och 

skola. Stockholm: Liber AB 

 

Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed. Stockholm. Ti 

http://www.epn.se/centrala-etikproevningsnaemnden/anslagstavla/god-

forskningssed-vetenskapsraadets-rapportserie-12011/  (2016-06-21) 

 

 

 

 

  

http://www.wendick.se/
http://www.dyslexiforeningen.se/?page_id=161
http://www.epn.se/centrala-etikproevningsnaemnden/anslagstavla/god-forskningssed-vetenskapsraadets-rapportserie-12011/
http://www.epn.se/centrala-etikproevningsnaemnden/anslagstavla/god-forskningssed-vetenskapsraadets-rapportserie-12011/


 

41 
 

Bilagor 
 

Missivbrev till vårdnadshavare och elever 

 

Hej! 

Vi är två̊ grundskollärare som nu är inne på̊ vår sista termin på 

Specialpedagogprogrammet vid Linnéuniversitetet. I vårt examensarbete 

kommer vi under våren att utföra en studie som handlar om läsavkodning. 

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns någon skillnad i 

elevers avkodning beroende på om de sitter eller står när de läser. Vi har 

fördjupat oss i forskning och litteratur kring det aktuella ämnet, men vill ha er 

tillåtelse att lyssna på när ert barn läser för att studera deras avkodning. 

Ditt/ert barn kommer att få läsa ord från en lista under en minut både stående 

och sittande.  
 

Vi kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Det 

innebär att deltagandet är frivilligt och om ert barn skulle vilja så kan barnet 

när som helst avbryta deltagandet. Deltagandet kommer att vara helt anonymt 

och resultaten kommer att behandlas konfidentiellt, namn, klass eller skola 

kommer inte att framgå i studien eller examensarbetet.  Resultatet kommer 

enbart att användas i forskningsändamål. 

Om du inte vill att vi ska lyssna på ditt barns läsning så kontakta 

klassföreståndaren eller någon av oss på mail senast den 4 maj. 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss för 

mer information. 
 

Vänliga hälsningar 

Camilla Antonsson och Helen Steen 

camilla.a.milton@hotmail.se 

helste2@gmail.com 

 

Handledare 

Christer Jacobson 

Linnéuniversitetet 
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Missivbrev till rektorer 

 

Vi är två grundskollärare som nu är inne på vår sista termin på 

Specialpedagogprogrammet vid Linnéuniversitetet. I vårt examensarbete 

kommer vi under våren att utföra en studie som handlar om läsavkodning. 

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns någon skillnad i 

elevers avkodning beroende på om de sitter eller står när de läser. Vi har 

fördjupat oss i forskning och litteratur kring det aktuella ämnet men vi vill ha 

er tillåtelse att utföra studien i årskurs 2 och 3 på er skola. Eleverna kommer 

att få läsa listor med ord. De kommer att få läsa en minut i stående och en 

minut i sittande position.   

Vi kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det 

innebär att deltagandet är frivilligt och om eleven skulle vilja så kan eleven 

när som helst avbryta deltagandet. Deltagandet kommer att vara helt anonymt 

och resultaten kommer att behandlas konfidentiellt, namn, klass eller skola 

kommer inte att framgå i studien eller examensarbetet. Resultatet kommer 

enbart att användas i forskningsändamål.  

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss 

för mer information. 

Vänliga hälsningar  

Camilla Antonsson och Helen Steen 

Camilla.a.milton@hotmail.se 

helste2@gmail.com 

 

Handledare 

Christer Jacobson 

Linnéuniversitetet 
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