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Titel 
Intensivläsning 

En interventionsstudie med upprepad läsning i par 

 

English title 
Intensive reading  

An intervention study with repeated reading in pairs 

 

Abstrakt 
Syftet med studien är att undersöka möjlig utveckling hos elever gällande 

avkodningsförmåga, läsförståelse och motivation till läsning vid upprepad läsning i par 

utifrån skönlitterära texter. Studien innefattar kvantitativ och kvalitativ metod.  

Upplägget är gjort med utgångspunkt i klassisk experimentell design, med 

interventionsgrupp och  jämförelsegrupp. Interventionen omfattar 12 elever från två 

skolor i samma kommun. I studien genomfördes för- och eftertester, samt intervju med 

eleverna i interventionsgruppen före och efter interventionen. Upprepad läsning innebär 

i studien att elever i par, vid tre tillfällen i veckan, läste samma skönlitterära text 

upprepade gånger för varandra tillsammans med speciallärare. Interventionen omfattar 

elever i avkodningssvårigheter, vilka lästränade vid 18 tillfällen i 10-15 minuter. Texter 

som användes valdes ut med hänsyn till den enskilde elevens läsförmåga.  

Resultatet visar att interventionen med sex veckors upprepad läsning i par utifrån 

skönlitterära texter hade positiva effekter på elevernas avkodningsförmåga och 

läsförståelse. Både interventionsgruppen och jämförelsegruppen visar på ökade resultat. 

Emellertid är skillnaden mellan interventionsgrupp och jämförelsegrupp beträffande 

läsförståelse inte lika markant som vid avkodning. Vid jämförelse av intervjusvaren före 

och efter interventionen framkommer generellt inga tydliga förändringar.  

Nyckelord 
Avkodning, Intensivläsning, Interventionsstudie, Läs- och skrivsvårigheter, Motivation, 

The simple view of reading, Upprepad läsning, Upprepad läsning i par 
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1 INLEDNING 
Kravet på god läs- och skrivförmåga ökar i samhället, vilket sätter människor i läs- och 

skrivsvårigheter i en utsatt situation (Høien & Lundberg, 2013). I Läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) skrivs att ”eleverna ska 

kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet, med stort informationsflöde, 

ökad digitalisering och snabb förändringstakt” (Skolverket 2011, s. 9). Därför är det av 

betydelse att skolan skapar goda förutsättningar för varje enskild elevs läs- och 

skrivutveckling. Speciallärare möter dagligen elever i läs- och skrivsvårigheter. Att 

möta varje elev där denne befinner sig är av stor vikt, då elever som inte får rätt hjälp 

kan tappa lust och motivation till lärandet. Jenner (2004) framhåller att motivationen 

spelar en stor roll i allt lärande. 

Studien genomfördes i årskurs 2 och 3, då de flesta elever knäckt läskoden och i sin 

läsutveckling gynnas av ökad avkodningsförmåga. Høien och Lundberg (2013) menar 

att automatiserad avkodning är en förutsättning för att läsaren ska kunna använda sina 

kognitiva resurser till textinnehållet. Enligt Elbro (2004) är upprepad läsning en metod 

som särskilt gynnar de långsamma eleverna gällande god läsfärdighet. 

Metoder som främjar automatiserad avkodning är till exempel upprepad läsning, läsning 

av nonsensord, ökad morfologisk medvetenhet samt träning i att se ortografiska helheter 

(Elbro, 2004; Høien & Lundberg, 2013). Carlström (2010) skriver att individuell 

lästräning, där den enskilde elevens behov får styra, bör utgöra grunden. Myrberg 

(2007) framhåller betydelsen av en-till-en undervisning samt uttrycker att skickligaste 

pedagogerna bör ansvara för elever i störst svårighet. Forskning inom området läs- och 

skrivutveckling visar att upprepad läsning är en effektiv metod för att utveckla både 

starka och svaga läsares flyt i läsningen (a.a.), vilket går i linje med Samuels (1997). 

Samuels (1997) skriver även om upprepad läsning som en lättillgänglig metod, där en 

kamrat, en förälder eller resursperson kan vara den eleven läser för. Olika studier visar 

att metoden fungerar i sin enkelhet (a.a.). Med detta som bakgrund anser vi det 

betydelsefullt att i en uppsats i pedagogik undersöka vilka effekter metoden upprepad 

läsning i par utifrån skönlitterära texter har på elevers avkodningsförmåga och 

läsförståelse. Vi anser att det även är angeläget att ta reda på eventuella skillnader 

angående elevers motivation till läsning i interventionsgruppen före respektive efter 

interventionen. Förhoppningen är att bidra med ny kunskap om upprepad läsning som 

kan användas inom klassens ram, vilket då skulle innebära att exkluderande insatser 

istället övergår till att vara insatser av inkluderande karaktär. Upprepad läsning i par är 

en praktiskt genomförbar metod att använda i klassrumsundervisningen och kräver inga 

utökade resurser i form av pedagogtid eller material. Lundberg (2010) menar att 

pedagogen kan arbeta med 3-4 elever samtidigt, vilka turas om med läsningen. Tiden 

mellan lästillfällena kan användas till tyst läsning och träning av fellästa ord. Persson 

(2013) uttrycker att specialpedagogikens uppgift är att utveckla pedagogiken i vardagen 

för att möta elevers olika behov, en inkluderande grundsyn.  
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2 TEORETISK BAKGRUND  
Studien utgår från Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Sociokulturellt perspektiv ser 

lärandet som en process, vilken sker i samspel med andra (Stensmo 2007). Phillips och 

Soltis (2014) skriver om hur Lev Vygotskij menade att vi lär av varandra samt att 

språket är en betydelsefull faktor. I social kommunikation utvecklas språk och tanke. 

Lärande uppstår i skolsituationer då elever interagerar med pedagoger och varandra i 

sociala sammanhang (a.a.).   

2.1 Läsning 

Enligt Gough och Tunmer (1986) beskrivs läsning med formeln ”The Simple View of 

Reading” (L = A x F), vilken innebär att läsfärdigheten är produkten av A (avkodning)  

multiplicerad med F (förståelse). En god läsare behöver både avkodning och förståelse 

för att inte produkten ska bli noll. Då någon del saknas uteblir läsfärdigheten (Kamhi & 

Catts, 2011). Formeln kan utökas med faktorn M (motivation), då motivation kan ha 

positiv effekt på avkodningsförmågan (Lundberg & Herrlin, 2005). Grundläggande 

färdigheter för god läsförmåga är avkodning och ordigenkänning (Arnbak, 2010 se 

Fälth, 2013, s. 16). Modellen ”The Simple View of Reading” har ofta behandlats i 

forskning om läsning. Gustafson, Samuelsson, Johansson och Wallmann (2013) skriver 

i ”How Simple is the Simple View of Reading?” att faktorn avkodning är den mest 

betydelsefulla för elever i lässvårigheter, medan faktorn förståelse har störst betydelse 

för elever med åldersadekvat läsförmåga (a.a.). Modellen ”The Simple View of 

Reading”  påvisar inte hur förhållandet mellan avkodning och förståelse ändras utifrån 

ålder och träning. Kopplingen mellan avkodning och läsförståelse avtar med ålder 

samtidigt som förhållandet mellan språkförståelse och läsförståelse stiger (Ripoll, 

Aguado & Castilla-Earls, 2013). Lundberg (2010) skriver om läsdebattörer som 

framhåller att det inte går att urskilja olika delar i läsprocessen enligt formeln ”The 

Simple View of Reading”, då allt hör samman.  

Studien är inriktad mot faktorerna, avkodningsprocess och språkförståelse. Formeln för 

läsfärdighet är ett rimligt teoretiskt angreppssätt för att få veta var svårigheten i 

läsningen hos eleven ligger. Studien undersöker även om elevers motivation till läsning 

påverkas och i så fall hur. Vid läsning spelar faktorn M (motivation) en väsentlig roll 

(Lundberg & Herrlin, 2005). Jenner (2004) menar att motivation är av stor betydelse för 

att elever ska lyckas i skolan och skiljer på yttre och inre motivation. Yttre motivation 

påverkas av belöning medan inre motivation  styrs av elevens önskan att utvecklas. 

Vidare beskrivs motivation som en inre kraft och en strävan mot ett mål, samt en 

växelverkan mellan dessa där självförtroende är av betydelse för om målen nås eller inte 

(a.a.). Enligt Vygotskij främjas elevens lärande av att få stimulerande uppgifter på en 

nivå lite över elevens egen kunskapnivå. Zonen mellan elevens befintliga kunskap och 

utmaning, i vilken chans till utveckling finns, benämns som proximala 

utvecklingszonen (Stensmo, 2007). Att befinna sig i den proximala utvecklingszonen 

gynnar enligt Jenner (2004) motivationen. Likaså Taube (2007) betonar motivation som 

en viktig faktor för läsutveckling. Hon anser att när barn lär sig läsa skapar de en bild av 

sin läsförmåga, vilken påverkar deras motivation (a.a.). Jacobson (2010) lyfter fram 

begreppet ”Time on task”, då tidsaspekten är av stor betydelse för att nå god 

läsförmåga. Läs- och skrivsvårigheter har en negativ inverkan på elevers självkänsla, då 

eleverna riskerar att komma in i en ond cirkel där misslyckande leder till minskad lust 

att lära. Morgan och Fuchs (2009) framhåller att tidiga insatser från skolan gällande 

läsinlärning är av betydelse, då samband finns mellan tidig läsförmåga och motivation 

till läsning.  
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2.1.1 Avkodning 

I formeln ”The Simple View of Reading” utgör avkodning en av faktorerna. Även 

begreppet ordavkodning förekommer inom läsforskning. I studien används 

genomgående begreppet avkodning. Flera teorier finns om hur utvecklingen av 

avkodning går till. En vanligt förekommande modell i svenska sammanhang är den i 

vilken utvecklingen beskrivs i fyra stadier. Høien och Lundberg (2013) menar att 

avkodningsförmågan genomgår stadierna pseudoläsning, logografisk-visuell läsning, 

alfabetisk-fonologisk läsning och ortografisk-morfemisk läsning. Pseudoläsning är den 

första perioden och i den kan barnet känna igen skyltar i sin omgivning, till exempel Mc 

Donalds. I det logografisk-visuella stadiet känner barnet igen ord som symboliseras med 

tecken. I alfabetisk-fonologiska stadiet knäcker barnet läskoden, förstår den alfabetiska 

principen. Sista stadiet kännetecknas av att barnet har samlat på sig kunskap om olika 

mönster i stavning och känner igen orden direkt, avkodningen har automatiserats. I och 

med att avkodningen har automatiserats kan barnets uppmärksamhet riktas mot textens 

innehåll (a.a.).  

Ehri (2005) beskriver en avkodningsmodell med fem faser, där benämningen faser 

innebär att en läsare inte måste behärska ett steg till fullo innan denne går till nästa. 

Angående första fasen, ”pre-alphabetic phase”, minns barnet orden logografiskt genom 

att hela ordbilder memoreras med hjälp av visuella eller kontextuella ledtrådar. Andra 

fasen, ”partial alphabetic phase”, innebär att barnet är bekant med några bokstäver och 

använder sin kunskap om bokstäver tillsammans med kontexten. Barnet kopplar ihop 

fonem och grafem och läser vissa ord som ”Sight Words”, vilket innebär en snabb 

visuell-fonologisk läsning där uttal och betydelse av ett ord känns igen med en blick. I 

fas tre, ”full alphabetic phase”, har barnet inte endast förstått kopplingen mellan 

grafem och fonem, den så kallade alfabetiska principen, utan behärskar även vokalernas 

betydelse för uttal och avkodning. Barnet avkodar okända ord, vilka lagras i det 

ortografiska minnet och blir ”Sight Words”. Då barnet nått fas fyra ”consolidated 

alphabetic phase”, är avkodningen automatiserad och barnet kan utan svårighet 

använda de sedan tidigare befästa strategierna för att läsa okända ord. Även förståelsen 

för ordens innebörd ökar och fokus kan nu läggas på textens innehåll (a.a.). Ehri och 

McCormick (1998) skriver kring de två första fasernas ineffektivitet och poängterar 

vikten av fas tre för att kunna gå vidare till de två sista faserna. En stor mängd läsning 

behövs för att det inre ordförrådet ska utökas, vilket med fördel kan ske via metoden 

upprepad läsning (a.a.).  

Høien och Lundberg (2013) visar hur en del av läsprocessen fungerar, där två vägar 

presenteras, den direkta ortografiska vägen och den indirekta fonemiska vägen (se figur 

2.1). Modellen utgår från ”dual-route-teorin” (Coltheart, 2005) och visar psykologiska 

processer som är verksamma vid avkodning. Teorin åskådliggör två skilda vägar in i 

individens långtidsminne för ord, individens lexikon (a.a.). Fonologiska vägen, den 

indirekta vägen, är mödosam för läsarens arbetsminne.  Den innebär att läsaren avkodar 

mindre delar som grafem, morfem eller stavelser där segmenten sätts ihop till en 

fonologisk helhet. Vägen kan även benämnas den icke lexikala strategin.  Den 

ortografiska vägen benämns både som den direkta vägen och den lexikala strategin. 

Ortografiska vägen kräver inte lika mycket av läsaren, eftersom orden avkodas direkt. 

En förutsättning är att en ortografisk bild av ordet har skapats och lagrats i det inre 

lexikonet, långtidsminnet. Skickliga läsare skiftar mellan dessa strategier utan att 

reflektera över det (Carlström, 2010).  
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Figur 2.1 Ordprocesseringsmodell, Høien och Lundberg (2013, s. 52) 

Flytet i läsningen är den del som gör förståelse av texten möjlig. Läsflyt innefattar god 

läshastighet, igenkänning av ord samt läsning med passande prosodi. I lämpligt 

prosodimönster ingår betoning, frasering och ljudläge. Då dessa faktorer interagerar 

läser individen med flyt (Alatalo, 2011). Vidare skriver Alatalo (2011) om Kuhns och 

Stahls, samt Kuhns artiklar angående två huvudteorier gällande automatisering och 

prosodi. Automatiseringsteorin är den första och mest omtalade, vilken innebär att 

eleven besitter en viss mängd uppmärksamhet för kognitiva arbetsuppgifter, till exempel 

läsning. I den andra teorin beträffande läsflyt ses prosodin som en viktig del, där 

prosodi innefattar betoning, intonation, rytm och tempo. Dessa faktorer är tecken på att 

eleven läser med flyt, vilket innebär att hen förstår det lästa (a.a.).  

Läsinlärning innefattar enligt Myrberg (2009) ”nedifrån-och-upp”-processer och 

”uppifrån-och-ned”-processer (a.a). Processerna kan benämnas som bottom-up och top-

down, phonics och whole language, ljudmetod och helordsmetod samt syntetiska och 

analytiska metoder (Myrberg, 2009; Hjälme, 1999). Inom läsforskning har 

motsättningar kring dessa metoder förekommit. Ena sidan förespråkar phonics, vilket 

innebär att ljudmetoden används och fokus läggs på kopplingen mellan fonem och 

grafem. Andra sidan lägger vikten på whole language, i vilken läsningen sker från 

helhet till delar och är mer förståelseinriktad (Hjälme, 1999). Senare forskning visar att 

det finns fördelar med båda sidor och båda behövs för gynnsam läs- och skrivutveckling 

(Myrberg & Lange, 2006). Lika många metoder som en pedagog använder, lika många 

strategier erbjuds eleven. Dock har framkommit att elever i avkodningssvårigheter i 
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högre grad gynnas av  undervisning i fonem-grafemkoppling (Melin, 2009). Från en 

interventionsstudie för elever i läs- och skrivsvårigheter i årskurs 2 framkom att i 

gruppen där interventionen bestod av en kombination av bottom-up och top-down 

utvecklades läsförmågan mest (Gustafson, Fält, Svensson, Tjus & Heimann, 2011). 

2.1.2 Förståelse 

Målet med all läsning är att kunna ta till sig innehållet i texten. Automatiserad 

avkodning är av betydelse så energin kan läggas på textinnehållet. Då läsaren inte 

förstår det lästa uteblir läsupplevelsen, vilket i sin tur påverkar läslusten (Carlström, 

2010; Fälth, 2013). Automatisk avkodning är inte tillräcklig för att förstå en text, utan 

den syntaktiska medvetenheten är tillsammans med ordförråd och kunskap om världen 

starkt knutna till läsförståelsens progression.  Läsförståelse innebär förståelse av ord, 

kunna knyta texten till egna förkunskaper samt utforma den interaktiva processens 

mening (Alatalo, 2011; Fouganthine, 2012; Høien & Lundberg, 2013; Johnsen, 2010). I 

uppbyggandet av ordförrådet är erfarenhet av läsning i den tidiga läsutvecklingen en 

viktig grund (Ehri & Rosenthal, 2008; Elbro, 2004). Elwér (2014) kom i sin avhandling 

fram till att barn med problem beträffande läsförståelse har en signifikant språklig 

nedsättning, vilket visar sig i bristande ordförråd och grammatisk svaghet. Ordförrådets 

omfattning är av betydelse för barnets läsutveckling (Ehri, 2005; Elbro, 2004). 

Carlström (2010) menar att en grundförutsättning för god läsförståelse är att kunna läsa 

mellan raderna, så kallad inferensläsning. Westlund (2009) konstaterar att 

inferensläsning är en slags slutledningsförmåga och framhåller två skilda inferenser, 

modellbaserade och textbaserade. Modellbaserade inferenser kan direkt kopplas till 

schemateorin i vilken läsaren fyller i med egna erfarenheter av ämnet. Textbaserade 

inferenser innebär att läsaren kan samordna information som finns på olika ställen i 

texten. Läsarens förmåga att inferensläsa påverkas av ålder, erfarenhet av läsning samt 

läsarens kulturella och sociala bakgrund. Høien och Lundberg (2013) skriver om 

scheman, vilket innefattar information om ett ords betydelse. Scheman ändrar sig allt 

eftersom ny fakta tillkommer. Svaga läsare är inte alltid medvetna om att det finns en 

koppling mellan det de läser och tidigare adekvata scheman (a.a.). För 

andraspråkselever ställer ofta förståelsen till problem, då kunskap om svensk kultur och 

ordförråd saknas (Jacobson & Svensson, 2005; Salameh, 2012). 

2.1.3 Motivation 

Stensmo (2008) menar att ordet motivation härstammar från latinets ”movere”, vilket 

betyder att ”röra sig” (a.a.). Många teorier om motivation härstammar i principen om 

hedonism. Principen innebär att människan söker efter njutning och försöker förhindra 

smärta. Motivationsteorierna gick från filosofi till beteendevetenskapliga ämnen som 

psykologi och pedagogik. Då beteendevetarnas intresse för motivation ökade upptäcktes 

brister i hedonismprincipen. För att komma till rätta med bristerna utvecklades olika 

teorier gällande motivation (Jenner, 2004). 

Enligt Jenner (2004) är begreppet motivation en inre kraft, en strävan mot ett mål, samt 

en ömsesidig påverkan mellan dem. Motivation beskrivs vidare som en följd av 

erfarenheter och bemötande. Således är motivation inte en egenskap. Då pedagogen 

bemöter eleven med höga förväntningar leder det till goda resultat medan låga 

förväntningar däremot leder till sämre resultat, den så kallade ”Pygmalioneffekten” 

(a.a.). Antonovsky (1991) skriver om KASAM - känsla av sammanhang. Han uttrycker 

att det eleven arbetar med ska vara förståeligt, hanterbart och ha ett syfte (a.a.). För att 

eleven ska bli engagerad i sin läsning och uppleva läslust är lärares och föräldrars stöd 

av betydelse (Taube, 2009). 
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Motivation och självbild har nära koppling till varandra. Då ett barn lär sig läsa 

utformar de en bild av sin förmåga att läsa, vilken i sin tur kan påverka motivationen. 

Elever i läs- och skrivsvårigheter riskerar att hamna i en ond cirkel då deras svårigheter 

påverkar självkänslan negativt och kan leda till minskad motivation (Jacobson, 2010; 

Swalander, 2009; Taube, 2007).  

Upprepning finns naturligt hos barn. Handlingar som genomförs på ett likartat sätt, det 

vill säga upprepas, kan leda till en känsla av kontroll, vilket i sin tur kan öka 

motivationen (Frost, 2002). När inre motivation till läsning finns hos eleven främjas det 

livslånga lärandet. Elever som enbart drivs av yttre motivation besitter ingen större 

läslust, medan däremot elever som drivs av inre motivation har stor lust till läsning 

(Carlström, 2010; Westlund, 2009). Stanovich (1986) beskriver ”Matteuseffekten” efter 

Matteus 13:12 i Bibeln (1999) där det står att den som redan har ska få, men från den 

som inte har ska det tas (a.a.). I läs- och skrivsammanhang betyder det att starka läsare 

läser mycket och svaga läsare läser mindre, vilket ökar klyftan mellan dem (Alatalo, 

2011). Enligt Morgan och Fuchs (2009) visar studier att skickliga läsare vanligtvis är 

motiverade till läsning, medan svaga läsare är mindre motiverade. Läsning utvecklar 

färdighet i läsning och färdighet leder till ökat läsande, en god cirkel skapas (a.a.). 

2.2 Lässvårigheter  

I interventionen undersöks hur elevers avkodningsförmåga påverkas av metoden 

upprepad läsning. Därför är det relevant för studien att lyfta fram orsaker till läs- och 

skrivsvårigheter. Høien och Lundberg (2013) framhåller att långsam 

avkodningsförmåga är tecken på svårigheter att ta till sig skriftspråket. Studien syftar 

även till att undersöka hur upprepad läsning påverkar förståelsen. Enligt Alatalo (2011) 

utgör läsflyt en god grund för läsförståelse.  

Det generella begreppet läs- och skrivsvårigheter berör allt gällande svårigheter i läs- 

och skrivprocessen (Ericson, 2010). Tidigare forskning visar att 25-35% av svenska 

elever i årskurs 3 och 4 har bekymmer med att ta till sig texter (Wolff, 2009). Enligt 

Svensson och Jacobson (2007) har 3-7% av eleverna i skolan specifika läs- och 

skrivsvårigheter. Høien och Lundberg (2013) skriver att det kan vara specifika läs- och 

skrivsvårigheter, dyslexi. Dyslexi är en av flera möjliga orsaker till nedsatt läs- och 

skrivförmåga (Frisk, 2010). En orsak kan var att eleven ännu inte är fonologiskt 

medveten, det vill säga eleven är inte förtrogen med språkets formsida (Alatalo, 2011). 

Fonologisk medvetenhet har stor betydelse för läs- och skrivinlärning och innebär att 

eleven är medveten om ljud i ord, samt hör i vilken ordning ljuden kommer. Detta är en 

förutsättning för att kunna koppla grafem (bokstav) till fonem (ljud) (Carlström, 2010). 

Eleven kan då byta perspektiv och lyssna på hur ordet låter istället för vad det betyder 

(Lundberg & Herrlin, 2005). Ytterligare orsaker kan vara kopplade till arv och miljö 

eller dessa i kombination (Ericson, 2010). Ehri (2005) skiljer på inre och yttre orsaker 

till lässvårigheter, där inre kan vara barnets individuella förmåga och yttre kan vara 

miljörelaterade. Vidare kan ett sätt att beskriva läs- och skrivsvårigheter enligt Hoover 

och Gough (1990) vara att använda ”The Simple View of Reading”-modellen. 

Svårigheten kan bottna i problem med avkodning, förståelse eller en kombination av 

dessa. Således kan en läsare befinna sig inom tre skilda kategorier av lässvårigheter 

(a.a.).  
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Figur 2.2 Modell över olika faktorer som beskriver läs- och skrivsvårigheter samt 

dyslexi, Jacobson (2006).  

Enligt Jacobson (2006) är ofta fonologiska svårigheter knutna till arv och i vissa 

fall  även till språkliga svårigheter. Figur 2.2 är en modell över olika faktorer som 

beskriver läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Modellen redogör för språkliga faktorer, 

begåvning, emotionella och sociala faktorer, mognad, syn- eller hörselnedsättningar, 

medicinska faktorer, neuropsykiatriska faktorer, för lite övning samt fonologiska 

faktorer. De två överordnade faktorerna arv och miljö har effekt på samtliga 

komponenter som ingår i boxarna. Flera av modellens  komponenter, vilka symboliserar 

pedagogiska och samhälleliga faktorer, påverkar i olika grad hur pass allvarliga läs- och 

skrivsvårigheter personen får. Till exempel kan ett barn med svåra uppväxtsvillkor 

gynnas av god pedagogik (a.a.).  

2.2.1 Time on task 

Svag avkodningsförmåga orsakas inte alltid av dyslexi, svårigheter i det fonologiska 

systemet. Jacobson (2010) betonar att den pedagogiska nyckeln för att bli en skicklig 

läsare är begreppet ”Time on task”, vilket innebär att individen måste läsa mycket för 

att uppnå god läsförmåga. Lundberg och Herrlin (2005) uttrycker att det går åt minst 

5000 timmars läsning för att bli en skicklig läsare. Jacobson och Svensson (2005) 

skriver att det krävs en daglig dos av läsning under hela livet för att kunna läsa effektivt 

och utan besvär. 

 
2.2.2 Dyslexi 

Høien och Lundberg (2013) framhåller att det är av betydelse att diskutera innehållet av 

dyslexibegreppet då det långt ifrån är klarlagt. Emellertid är forskare idag näst intill 

eniga att dyslexi innebär långvariga brister i det fonologiska systemet, även om 
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stimulerande åtgärder rörande fonologisk förmåga utförts (Høien & Lundberg, 2013; 

Myrberg, 2007). Begreppet dyslexi definieras år 2002 enligt ”The International 

Dyslexia Association”       

"Dyslexi är en specifik inlärningssvårighet som har neurologiska orsaker. 

Dyslexi kännetecknas av svårigheter med korrekt och/eller flytande 

ordigenkänning och av dålig stavning och avkodningsförmåga. Dessa 

svårigheter orsakas vanligen av en störning i språkets fonologiska komponent, 

som ofta är oväntad med hänsyn till andra kognitiva förmågor och trots 

möjligheter till effektiv undervisning. Sekundära konsekvenser kan innefatta 

svårigheter med läsförståelse och begränsad läserfarenhet, vilket kan hämma 

tillväxten av ordförråd och bakgrundskunskap" 

                   (http://www.dyslexiforeningen.se) 

Definitionen har utvecklats vidare av Høien och Lundberg (2013, s. 21). 

”Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är viktiga för att kunna 

utnyttja skriftens principer vid kodning av språket. Störningen ger sig först till 

känna som svårigheter med att uppnå en automatiserad ordavkodning vid 

läsning. Störningen visar sig också tydligt genom dålig rättskrivning. Den 

dyslektiska störningen går som regel i arv i familjen, och man kan anta att en 

genetisk disposition ligger till grund. Karakteristiskt för dyslexi är också att 

störningen är kvarstående. Även om läsningen efter hand kan bli acceptabel, 

kvarstår oftast rättskrivningssvårigheterna. Vid en mer grundlig kartläggning av 

de fonologiska färdigheterna finner man att svagheten på detta område ofta 

också kvarstår upp i vuxen ålder”. 

Det viktigaste kriteriet i Høien och Lundbergs (2013) definition är brister i 

avkodningen. De framhåller att diskrepans inte är nödvändigt mellan avkodning och 

begåvning. Således kan dyslexi förekomma på alla begåvningsnivåer (a.a.). Därmed 

skiljer sig deras definition från IDA:s tidigare beskrivna. Høien och Lundberg (2013) 

skriver om sex symptom som utmärker läs- och skrivsvårigheter hos elever med 

dyslexi: ännu inte automatiserad avkodning, svårigheter gällande läsning av nonsensord, 

dålig rättskrivning, resistenta lässvårigheter, utmärkande skillnad mellan färdigheten i 

hörförståelse och läsförståelse samt ärftliga lässvårigheter (a.a.).  

2.3 Interventionsstudier inom läs- och skrivområdet 

Flera studier har gjorts angående interventioner, i vilka det fastställts att interventioner 

har god inverkan på elevers läsutveckling (Fälth, 2013; Wolff, 2010; Gustafson, Fälth, 

Svensson, Tjus & Heimann, 2011). En interventionsstudie genomfördes i Sverige av 

Gustafson et.al. (2011) i syfte att mäta effekter av tre datoriserade interventionsprogram. 

Avsikten med studien var att förbättra läsförmågan hos barn i lässvårigheter. Resultatet 

visade att läsförmågan ökade i samtliga grupper (a.a.). Ytterligare en svensk  studie 

genomfördes i syfte att undersöka vilka effekter det fonembaserade 

interventionsprogrammet RAFT ”Reading And Fluency Training based on phoneme 

awareness” har på elever i lässvårigheter. I fokus var läsförståelse, stavning, läsflyt och 

fonologisk medvetenhet. Syftet var även att undersöka hur interventionen påverkar 

läsningens olika aspekter under en bestämd tid. Studien visade på ökade resultat genom 

intensiv träning av fonologisk medvetenhet kombinerad med undervisning i upprepade 

läsnings- och läsförståelsestrategier beträffande stavning, läshastighet, läsförståelse och 

fonologisk medvetenhet. Undersökningen visade även att ökningen av resultaten 

kvarstod efter ett år (Wolff, 2011).  

http://www.dyslexiforeningen.se/
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Ehri et.al. (2001) framhåller att en intensiv komprimerad träningsperiod ger mer positiv 

effekt än samma träningsdos över tid. I en studie av Torgesen (2001) framkom att en till 

en undervisning har positiv inverkan på elevers förmåga att läsa. Elever i lässvårigheter 

nådde efter åtta veckors en till en undervisning fram till ungefär samma nivå som 

medelvärdet för läsningen i klassen.  

2.4 Specialpedagogiska perspektiv på specialundervisning 

Inom specialpedagogiken finns olika sätt att se på elever som befinner sig i svårigheter. 

Skilda specialpedagogiska perspektiv ger olika syn på undervisning (Nilholm, 2007). I 

det relationella perspektivet, där eleven anses vara i svårigheter, ses miljön kunna 

påverka möjligheterna för eleven att uppnå målen (Persson, 2013). Det relationella 

perspektivet hör nära samman med inkluderingstanken, vilken innebär att alla elevers 

behov så långt det är möjligt ska tillgodoses inom klassens ram (Nilholm, 2007). 

Växande mängd forskning poängterar relationers betydelse för lärande (Aspelin & 

Persson, 2011). I det kategoriska perspektivet beskrivs däremot eleven med problemen, 

vilket innebär att eleven själv ses som bärare av svårigheterna. Insatserna riktas då 

istället direkt mot de svårigheter eleven har (Persson, 2013). Nilholm (2007) beskriver 

ytterligare ett perspektiv, dilemmaperspektivet, vilket innebär att dilemman uppstår då 

elever med skilda förutsättningar har rätt till likvärdig utbildning. Ur specialpedagogisk 

synvinkel hanteras skilda dilemman på olika sätt (a.a.).   

2.5 Upprepad läsning 

Upprepad läsning är en metod med gamla anor, där samma stycke text läses flera gånger 

tills flyt i läsningen nåtts (Lundberg, 2010). Texter av olika slag har repeterats för att 

minnas och förstå. Ett exempel är då människor i slutet av 1600-talet fram till slutet av 

1800-talet lärde in bibeltexter som sedan prästen kontrollerade utifrån innehåll och 

läsförmåga (Hedenborg & Kvarnström, 2006). Lästräningsmetoden upprepad läsning 

hade sin början på 1970-talet då Samuels forskade i ämnet. Även Carol Chomsky 

genomförde undersökningar av samma art, vilka visade på liknande resultat. Metoden 

upprepad läsning används sedan dess världen över (Samuels, 1997). 

Flyt i läsningen hänger samman med ordigenkänning, men innefattar även 

förståelseprocesser. Snabb och automatiserad avkodning ger plats åt kognitiva 

processer, vilka främjar förståelsen. En stark avkodare kan utföra flera moment 

samtidigt, medan en elev där avkodningen ännu inte är automatiserad enbart fokuserar 

på ett moment åt gången (Vetenskapsrådet, 2015). Elbro (2004) uttrycker att metoden 

upprepad läsning går ut på att eleven läser samma stycke text högt flera gånger i rad, 

cirka 10-15 minuter per tillfälle (a.a.). Texten bör sammanlagt läsas fyra gånger eller 

tills eleven uppnått 85-100 ord felfritt/minut (Samuels, 1997). Enligt Rashotte och 

Torgesen (1985) bör samma textstycke läsas tre till fem gånger. Lundberg (2010) 

däremot menar att eleven kan läsa samma textstycke innehållande 100-200 ord upp till 

tio gånger, där texten bör vara något mer avancerad än texter eleven annars läser. Även 

Alatalo (2011) skriver att svårighetsgraden på texterna med fördel kan vara något 

svårare, då stöttning ges. Detta går i linje med Vygotskijs proximala utvecklingszon, där 

elever ges utmaningar med uppnåeliga mål (Stensmo, 2007). Målet med upprepad 

läsning är att nå läsflyt (Elbro, 2004; Lundberg, 2010; Samuels, 1997). Texten bör läsas 

tills accepterad nivå uppnås gällande hastighet, förståelse och avkodning (Alatalo, 

2011). Enligt Elbro (2004) är texten på för hög nivå då eleven inte nått flyt efter fjärde 

läsningen och enklare text bör väljas. Kamhi och Catts (2011) framhåller att då eleven 

läser nya ord under korta tidsintervaller memoreras ordens uttal och ortografisk identitet 
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av ett ord växer fram. Samuels (1997) menar att tyngdpunkten bör läggas på 

läshastighet och inte på korrekthet, då följden kan bli en oro för felläsning.  

Enligt metaanalysstudien ”Fluency and Comprehension Gains as a result of Repeated 

Reading” (Therrien, 2004) leder upprepad läsning av samma textstycke även till säkrare 

avkodning av andra texter. Studien visar även att det är tre gånger så effektfullt att läsa 

med en vuxen jämfört med en kamrat. Störst effekt ges då den vuxne ger feedback, samt 

då texten läses tre till fyra gånger. Dock uttrycker Alatalo (2011) fördelar med 

jämnåriga som hjälper och vägleder vid kamrats högläsning. 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med studien är att undersöka möjlig utveckling hos elever gällande 

avkodningsförmåga, läsförståelse och motivation till läsning vid upprepad läsning i par 

utifrån skönlitterära texter. 

Frågeställningar 

• Hur påverkas elevers avkodningsförmåga i interventionsgruppen respektive 

jämförelsegruppen? 

• Hur påverkas elevers läsförståelse i interventionsgruppen respektive 

jämförelsegruppen? 

• Vilken/vilka eventuella skillnader finns i elevernas motivation till läsning i 

interventionsgruppen före respektive efter interventionen? 
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4 METOD 
I undersökningen var syftet att ta reda på om elevers avkodningsförmåga, läsförståelse 

och motivation till läsning påverkas av upprepad läsning i par utifrån skönlitterära 

texter. Dahmström (2011) anser att det metodologiskt krävs ett statistiskt experiment för 

att fastställa om orsakssamband finns mellan behandling och resultat. För att få svar på 

syfte och frågeställningar behövdes ett statistiskt experiment genomföras i form av en 

intervention (a.a.). Studien innefattar kvantitativ och kvalitativ metod. Ahrne och 

Svensson (2015) menar att det som skiljer kvalitativa metoder från kvantitativa är 

tillvägagångssättet vid själva forskningsarbetet. Vidare framhålls att samhällsvetare 

behöver både kvalitativ och kvantitativ data till analys för att få kunskap om samhället 

(a.a.). Bryman (2011) uttrycker att olika forskningsfrågor kan vara en anledning till att 

kombinera kvantitativ och kvalitativ forskning (a.a.). Interventioner med upprepad 

läsning utgör studiens kvantitativa del. Som komplement till den kvantitativa metoden 

genomfördes kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer (se bilaga 1) med 

eleverna i interventionsgruppen före och efter interventionen. Eriksson Barajas, 

Forsberg och Wengström (2013) framhåller att vid semistrukturerade intervjuer, även 

kallade ostrukturerade, är det forskningsfrågan som styr. 

4.1 Urval 

Studiens upplägg gjordes i stort utifrån klassisk experimentell design, då den innehöll 

två randomiserade grupper i form av experimentgrupp och jämförelsegrupp från årskurs 

2 och 3. Undersökningen genomfördes i en liten svensk kommun på två skolor där båda 

författarna har kontakter, vilket kan ses som bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). 

Dahmström (2011) skriver om randomisering, vilket innebär slumpmässig indelning i 

experimentgrupp och kontrollgrupp. För att fastställa huruvida orsakssamband finns 

mellan resultat och behandling behövs ett statistiskt experiment, där experimentgrupp 

och kontrollgrupp finns med (a.a.). Experimentgruppen var den grupp där intervention 

genomfördes, så kallad interventionsgrupp. För att utesluta eventuella effekter av 

alternativa förklaringar (Bryman, 2011) fanns en kontrollgrupp, vilken benämns 

jämförelsegrupp.  Samtliga elever testades med H41 (Lindahl 1954). 33 av de 66 

eleverna uppvisade svag avkodningsförmåga, stanine2 1-3 på testet. Stanine 1-3 är under 

gränsvärdet för H4-testet. Av dessa lottades 24 elever ut, vilka sedan genom 

randomisering delades in i en interventionsgrupp och en jämförelsegrupp med tolv 

elever i varje. Alla elever i interventionsgruppen och jämförelsegruppen tackade ja till 

att medverka. 

Eleverna inom respektive årskurs fick liknande undervisning, förutom de i 

interventionsgruppen. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) skriver om 

extern validitet och framhåller vikten av slumpmässigt urvalsförfarande, det vill säga 

hur väl resultatet går att generalisera till annan population. Emellertid togs ingen hänsyn 

till kön vid lottningen. 

4.1.1 Interventionsgrupp 

Elever från årskurs 2 och 3 från två olika F-6 skolor deltog i interventionsgruppen. Från 

årskurs 2 deltog sex elever, varav tre flickor och tre pojkar. Från årskurs 3 deltog sex 

                                                 
1 H4 är ett avkodningstest – se beskrivning av H4 i kapitel 4.2.1. 
2 Stanineskalan är en niogradig skala till vilken råpoäng överförs. Stanine 1-3 är under det genomsnittliga 

värdet för åldern. Stanine 4-6 är inom gränssnittsvärdet, medan 7-9 är över genomsnittet.  
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elever, varav fyra flickor och två pojkar. Urvalet av elever gjordes med hjälp av H4-test 

(Lindahl, 1954), där stanine 1-3 utgjorde gränsvärdet. Därmed befann sig eleverna i 

gruppen på liknande nivå angående avkodning. Emellertid fanns olikheter gällande 

koncentration och svenska som andraspråk.  

4.1.2 Jämförelsegrupp 

Jämförelsegruppen bestod av elever från årskurs 2 och 3 tillhörande samma skolor som 

interventionsgruppen. Från årskurs 2 deltog sex elever, varav 3 flickor och tre pojkar. 

Från årskurs 3 deltog sex elever, varav en flicka och fem pojkar. Även i 

jämförelsegruppen togs elever ut via H4-test (Lindahl, 1954), där stanine 1-3 utgjorde 

gränsvärdet. Jämförelsegruppen fick under tiden för interventionerna 

specialundervisning eller extra anpassningar inom ramen för den ordinarie 

undervisningen för årskurs 2 respektive årskurs 3. Specialundervisningen bestod av 

lästräning, dock inte i form av upprepad läsning. 

4.2 Testmaterial 

H4-test genomfördes med alla elever i årskurs 2 och 3 inför studien. Då 

interventionsgrupp och jämförelsegrupp tagits ut, gjordes ”Vilken bild är rätt?”3 

(Lundberg, 2001) i dessa grupper. Efter interventionens slut gjordes dessa tester en gång 

till.  

4.2.1 Avkodningstest 

I studien användes H4 (Lindahl, 1954) för att mäta elevernas avkodningsförmåga. 

Testet är ett screeningmaterial som är utvecklat av Lindahl (1954). Testet användes till 

alla elever i årskurs 2 och 3 för att få snabb information om elevernas 

avkodningsförmåga. Testet går ut på att eleven via högläsning korrekt ska avkoda så 

många ord som möjligt på en minut. Utifrån den ordning orden står i sker en 

progression gällande svårighetsgrad. Även testet ”Vilken bild är rätt?” användes för att 

mäta avkodningsförmågan hos eleverna (se 4.2.2 Läsförståelsetest).  

4.2.2 Läsförståelsetest 

Vid testning av läsförståelse användes ”Vilken bild är rätt?” (Lundberg, 2001). I testet 

får eleven välja vilken av fyra likartade bilder som hör ihop med en mening. 

Svårighetsgraden i materialet stegras allt eftersom meningarna blir längre och utgörs 

senare av två meningar till varje bildserie. För att visa vilken bild som passar 

textinnehållet drar eleven ett streck över rätt bild. Ingen tid läggs på att radera vid felval, 

utan markeras med ett kryss över rutan. Testet pågår i tio minuter och kan göras i grupp. 

Innan testet påbörjas görs en övningsdel tillsammans med två likartade uppgifter.  

4.3 Intervjuer 

För att få vetskap om eventuella skillnader i elevernas motivation till läsning 

intervjuades eleverna i interventionsgruppen både före och efter interventionen. Efter 

interventionen ställdes ytterligare två frågor om hur eleven upplevt metoden upprepad 

läsning. Intervjuerna genomfördes enskilt med eleverna och spelades in på privata 

mobiltelefoner. Ljudfilerna sparades ner på datorn och transkriberades sedan. Efter 

transkriberingen raderades ljudfilerna på mobiltelefoner och datorer. Bryman (2011) 

skriver att fördelar med inspelning och transkribering är att intervjuaren hör vad och hur 

intervjupersonerna svarar (a.a.). Vid transkriberingen av elevsvaren kunde olika mönster 

urskiljas, vilket gjorde det möjligt att kategorisera respondenternas svar.  

                                                 
3 En diagnos av läsförståelse – se beskrivning i kapitel 4.2.2.  
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4.4 Interventionens genomförande 

Interventionen omfattade totalt 12 elever från två skolor i samma kommun. Eleverna 

arbetade under sex veckor vid tre tillfällen per vecka med upprepad läsning i par. Vi 

som speciallärare har själva genomfört interventionerna med eleverna. Interventionerna 

ägde rum i angränsande grupprum till elevernas respektive klassrum. Eleverna parades 

ihop efter hur långt de kommit i sin läsutveckling enligt testet H4 (Lindahl 1954), vilket 

gjorde det möjligt att välja texter på passande nivå. Lästillfällena varade 10-15 minuter 

med varje par och var i huvudsak förlagda måndagar, tisdagar och onsdagar. Eleverna 

försäkrades om 18 lästillfällen, vilket innebar att då en elev var frånvarande 

genomfördes interventionen vid ett annan tillfälle. Valet av texter gjordes utifrån att 

både helordsmetoden och ljudningsstrategin kunde användas och samtidigt ge eleverna 

meningsfull läsning.  Texter som använts är från serien Läshoppet (Natur & Kultur, 

2012), som är en samling skönlitterära böcker indelade i fyra olika nivåer. I 

interventionen användes nivå 2-4 (se bilaga 2). Val av texter gjordes med utgångspunkt 

i  testresultatet, för att passa in i elevens proximala utvecklingszon. Under lästillfällena 

gavs utrymme för eleverna att reflektera över läsningen och innehållet i texten. Røkenes 

och Hanssen (2016) framhåller vikten av att bemöta den andra som ett subjekt, en 

medmänniska, för att kommunikationen ska fungera samt förhålla sig till den andras 

önskemål och vilja. Ingestad (2009) skriver om det Vygotskij kallar ”kollektivt 

meningsskapande”. Det innebär att då elever tillsammans uttrycker tankar och idéer 

skapas mening och delaktighet, vilket är grunden för motivation (a.a.). Även Fälth 

(2013) betonar motivationens betydelse i allt lärande, så även i läsning. Flera studier 

påvisar vikten av att läsinterventionen upplevs lustfylld, då det påverkar elevens 

läsutveckling positivt.            

För att åskådliggöra elevens läsutveckling lästes samma text vid tre tillfällen per vecka. 

Vid interventionstillfällena lästes varje sida två gånger per elev. Under läsningen 

betonades korrekthet, vilket innebar att eleverna vid felläsning korrigerades av pedagog. 

Därefter lästes hela texten en gång av var och en. Då eleven vid sista tillfället varje dag 

läste hela texten i följd, togs tiden och antal fel dokumenterades. Tid och felläsningar 

fördes in i två olika stapeldiagram, ett för tid och ett för antal fel, för att på så sätt 

synliggöra hur läsningen framskred (se bilaga 3). I denna intervention menas med 

felläsning att eleven läste fel ändelse, hoppade över ord eller bokstav i ord, lade till 

bokstav i ord, kastade om ord i meningar, ändrade tempus på ord eller bytte 

bokstavsljud. Då eleverna läst samma text vid tre tillfällen och diagrammen fyllts i gavs 

tid för reflektion över resultatet.  

4.5 Databearbetning 

Data från studien har bearbetats på olika sätt beroende på insamlingsmetod. Jämförelse- 

och interventionsgruppens resultat på för- och eftertester med H4 och ”Vilken bild är 

rätt?” har sammanställts och ordnats i tabellform, där medelvärdet och 

standardavvikelsen redovisas på gruppnivå. Därefter beräknades resultaten på för- och 

eftertest från H4 och ”Vilken bild är rätt?” för interventionsgruppen respektive 

jämförelsegruppen, vilket presenteras på individnivå i diagramform. För att 

åskådliggöra för- och efterresultat hos eleverna i interventionsgruppen respektive 

jämförelsegruppen, redovisas dessa i stapeldiagram. Även signifikans åskådliggörs i 

tabellform. De semistrukturerade intervjuerna spelades in på privata mobiltelefoner. 

Efter det sparades ljudfilerna både på mobiltelefon och dator, för att sedan transkriberas. 

Elevsvaren sammanställdes i en tabell, för att eventuella mönster i svaren skulle kunna 

urskiljas. Vissa elevsvar redovisas som citat och visas under resultatdelen i studien.  
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4.6 Reliabilitet och validitet 

Enligt Bryman (2011) hänger begreppen validitet och reliabilitet ihop, dock innehåller 

de flera skilda innebörder. Reliabilitet innebär i stort hur tillförlitlig en studie är, medan 

validitet undersöker huruvida studien prövar det tänkta. Vidare menar han att det är 

svårt att använda uttrycken reliabilitet och validitet tillsammans med kvalitativ 

forskning och föreslår andra termer som till exempel tillförlitlighet, pålitlighet, 

överförbarhet samt möjligheten att konfirmera och styrka (a.a.). I den kvalitativa delen, 

vilken utgörs av intervjuer, har brister gällande reliabilitet och validitet försökt undvikas 

genom att intervjuerna spelats in och transkriberats. Inspelningarna har gjort det möjligt 

att kunna lyssna tillsammans och även gå tillbaka i intervjuerna. Interventionens resultat 

har mätts med hjälp av läsförståelsetestet ”Vilken bild är rätt?” och avkodningstestet 

H4, vilka genomförts både före och efter interventionen. Valet av tester har gjorts 

utifrån att de är normerade, vilket gör att testresultatets validitet ökar.  

Påverkan angående studiens resultat i form av egna värderingar och teoretiska 

förkunskaper har försökt minimeras. Bryman (2011) framhåller emellertid svårigheten 

med att styrka och konfirmera en kvalitativ studie.  

4.7 Etiska överväganden 

Då interventionens syfte är att påverka elever krävdes en etikprövning 

(Vetenskapsrådet, 2017). Etikkommittén sydost Dnr 490-2018 behandlade 

etikprövningen och vissa ändringar gjordes utefter deras rekommendationer. Bland 

annat byttes några ord ut till mer värdeneutrala ord. Överväganden i enlighet med de 

forskningsetiska principerna; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet gjordes (Vetenskapsrådet, 2017). För att 

uppfylla informationskravet skickades missivbrev ut till vårdnadshavare för elever i 

interventionsgruppen (se bilaga 4) och till vårdnadshavare för elever i 

jämförelsegruppen (se bilaga 5). Missivbreven översattes till vårdnadshavares 

modersmål (se bilaga 6). I jämförelsegruppens missivbrev informerades om att 

upprepad läsning kommer erbjudas även elever i jämförelsegruppen, vid uppvisande av 

positiv effekt gällande läsning hos interventionsgruppen. För att informera eleverna i 

interventionsgruppen skrevs ett särskilt brev till dem (se bilaga 7). Även rektorerna på 

respektive skola erhöll information om studien och gav sitt godkännande (se bilaga 8). I 

samtliga missivbrev informerades om studiens frivillighet, att deltagarna när som helst 

kunde avbryta sin medverkan samt tillvägagångssätt för studien. Vårdnadshavarna fick 

även ge sitt samtycke och godkänna om deras barn skulle medverka i studien eller inte. 

Dahmström (2011) skriver att då forskaren vet att en insats kan vara till fördel jämfört 

med ingen insats alls kan det förefalla oetiskt att inte erbjuda den till samtliga. Vid en 

interventionsstudie blir eventuellt elever som hamnar i jämförelsegruppen eller inte 

kommer med i någon av grupperna utan åtgärd. Visar studiens resultat på att 

interventionsgruppen nått ett högre resultat, kommer även elever i jämförelsegruppen att 

erbjudas lästräning med metoden upprepad läsning. Erbjudandet innefattar även de nio 

elever som vid lottningen hamnade utanför interventionsgruppen och 

jämförelsegruppen.  

4.8 Pilotstudie 

Bryman (2011) uttrycker att det är av betydelse att metoder prövats i förväg för att 

forskaren ska få vetskap om hur de planerade metoderna fungerar i praktiken. Inför den 

verkliga studien genomfördes en pilotstudie, där två elever lästränade utifrån metoden 

upprepad läsning. Lästräningen med eleverna skedde vid tre tillfällen under en vecka. 
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Detta bidrog till förtrogenhet med metoden och erfarenhet av hur lästräningen fungerar i 

praktiken. En korrigering gjordes utifrån mängden text för att passa elevgruppen. 

Samuels (1997) skriver om betydelsen av att anpassa antal ord utefter elevens 

läsförmåga. Efter genomförd pilotstudie gjordes även en pilotintervju med eleverna. 

Genom pilotintervjuerna framkom viktig information om hur träningen upplevts, samt 

hur frågorna tolkats, vilket ledde till förtydligande av fråga tre (se bilaga 1). 

Fördelaktigt är att pedagogen prövar materialet innan för att få en bild av hur det 

fungerar i praktiken (Ahrne & Svensson, 2015). 

4.9 Metodkritik  

Interventionsstudien genomfördes med elever i par tillsammans med oss som 

speciallärare. Läsning med eleverna parvis medförde att fler elever fick möjlighet att 

delta i studien än om undervisningen skett en-till-en. En fördel med att sedan tidigare 

varit kända för eleverna kan bidragit till en avslappnad testsituation och intervention. 

Dock kan det även varit en nackdel då medvetet eller omedvetet ytterligare aspekter 

lagts in, till exempel olika förväntningar. Jenner (2004) menar att höga förväntningar 

kan påverka en persons resultat positivt, medan låga förväntningar ger motsatt effekt.   

Vidare användes samma test både som för- och eftertest. Tidsperioden där emellan var 

sju veckor, vilket innebar att eleverna möjligen kom ihåg ord och meningar som de läste 

vid första testtillfället. Dock fick inte eleverna veta sina resultat från förtesten innan 

eftertesten genomfördes.  

Angående intervju som metod framhåller Bryman (2011) att personlighet hos 

intervjuaren kan påverka respondenterna, vilket skulle kunna leda till lägre reliabilitet. 

Fangen och Sellerberg (2011) skriver om intervjuer som beskrivningar av hur 

respondenterna tagit till sig något som hänt. Därför blir intervjun en spegling av den 

intervjuades subjektiva upplevelser. I intervju som kvalitativ metod kan en svårighet 

vara att elevernas svar eventuellt påverkats av interaktionen, speciallärare - elev. 

Således kan samspelet mellan elev och lärare har lett till lägre reliabilitet gällande 

intervjusvaren. Önskvärt hade varit att studien kunnat genomföras på en för oss okänd 

skola, emellertid saknades tid och förutsättningar. Eriksson och Ahrne (2015) betonar 

vikten av att vara medveten om att det inte alltid är den egentliga verkligheten som 

kommer fram utan en önskad sanning.  
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5 RESULTAT 
5.1 Resultat på för- och eftertest 

Resultatet från för- och eftertester på H4 och ”Vilken bild är rätt?” redovisas nedan i 

tabellform och diagram. I tabellform presenteras resultaten på gruppnivå med 

medelvärde och standardavvikelse för interventionsgrupp och jämförelsegrupp. 

Diagrammen visar dels gruppernas resultat, dels elevernas enskilda för- och efterresultat 

på H4 och ”Vilken bild är rätt?”. Intervjusvaren redovisas utifrån de mönster som 

kunnat urskiljas av elevsvaren före och efter interventionen. Svaren presenteras i 

diagramform och elevcitat finns med i texten.  

5.1.1 Interventionsgruppens och jämförelsegruppens resultat på H4 

Tabell 5.1 

Resultat på H4 

 

Medelvärdet för interventionsgruppen före interventionen visar 47 ord och efter 

interventionen 61 ord, vilket är en ökning på 14 ord. Jämförelsegruppens medelvärde 

ökar med 6 ord, från 47 ord till 53 ord. Standardavvikelsen för interventionsgruppen 

före interventionen var 10,468 och efter interventionen 15,139. Gällande 

jämförelsegruppen är standardavvikelsen före 12,181 och efter 17,400 (se tabell 5.1). 

 

Figur 5.1 Medelvärde antal lästa ord H4. 

Både interventionsgruppens och jämförelsegruppens medelvärde ökar, men 

interventionsgruppen står för störst ökning. Standardavvikelsen är högst i 

jämförelsegruppen (se figur 5.1).  

 Interventionsgrupp Jämförelsegrupp 

 Medel SD Medel SD 

Före 47 10,468 47 12,181 

Efter 61 15,139 53 17,400 

Ökning 14  6  
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Tabell 5.2 

Medelvärde och signifikans H4 

 

Source H4 Tid 

Type III 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Tid Linear 1220.083 1 1220.083 30.776 .000 

Tid * 

GRUPP 

Linear 
126.750 1 126.750 3.197 .044 

Error(Tid) Linear 872.167 22 39.644   

 

ANOVA analysen visar signifikant skillnad för båda grupperna beträffande resultatet av 

H4-testet före och efter interventionen. Medelvärdet efter interventionen är signifikant 

högre (medelvärde 57,13) än tidigare (medelvärde 47,04) (F (1,22) = 30,77 p <0,001) – 

vilket innebär att det är mindre än 0,1% chans att ökningen beror på en tillfällighet. 

Även en signifikant interaktion mellan interventionsgrupp och jämförelsegrupp finns, 

vilket betyder att skillnaden mellan för- och eftertest inte är lika i förhållande till 

varandra (F (1,22) = 3,197 p<0,05) (se tabell 5.2).  

5.1.2 Interventionsgruppens och jämförelsegruppens resultat på individnivå – H4 

 

Figur 5.2 Resultat på individnivå för interventionsgruppen, H4. 

Samtliga elever i interventionsgruppen visar ökat resultat efter interventionen. Fyra av 

de tolv eleverna uppvisar efter interventionen en avkodningsförmåga som ligger över 

minimigränsen för sin årskurs. Tre av dessa når även nästa termins årskursgräns. Enligt 

Lindahl (1954) är gränsvärdet för flickor i årskurs 2 på vårterminen 50 ord/minut och 

för pojkar 34 ord/minut. Motsvarande i årskurs 3 på vårterminen är för flickor 70 

ord/minut och för pojkar 64 ord/minut (se figur 5.2).  
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Figur 5.3 Resultat på individnivå för jämförelsegruppen, H4. 

I jämförelsegruppen visar nio av tolv elever ett ökat resultat på H4, medan tre elever 

läser några ord färre per minut. Två av tolv elever når över gränsvärdet för sin årskurs, 

varav den ena även når nästa termins gränsvärde (se figur 5.3).  

5.1.3 Interventionsgruppens och jämförelsegruppens resultat på ”Vilken bild är 
rätt?” 

Tabell 5.3 

Resultat på ”Vilken bild är rätt?” 

 

I interventionsgruppen är medelvärdet före interventionen 11 poäng och efter 

interventionen 17 poäng. Jämförelsegruppens medelvärde ökar från 15 poäng till 19 

poäng. Störst ökning står interventionsgruppen för, där ökningen är 6 poäng i 

förhållande till jämförelsegruppens 4 poäng. Före interventionen i interventionsgruppen 

är standardavvikelsen 2,908 och efter 6,621. Motsvarande siffror i jämförelsegruppen är 

7,914 respektive 10,746. Således är standardavvikelsen störst i jämförelsegruppen efter 

interventionen (se tabell 5.3).  
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 Interventionsgrupp Jämförelsegrupp 

 Medel SD Medel SD 

Före 11 2,908 15 7,914 

Efter 17 6,621 19 10,746 

Ökning 6  4  
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Figur 5.4 Antal poäng ”Vilken bild är rätt?”. 

 

Medelvärdet för både interventionsgruppen och jämförelsegruppen gällande ”Vilken 

bild är rätt?” visar på ett ökat resultat. Efter interventionen är standardavvikelsen störst i 

jämförelsegruppen (se figur 5.4).  

Tabell 5.4 

Medelvärde och signifikans ”Vilken bild är rätt?” 

 

Source 

Vilken bild 

är rätt? Tid 

Type III 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Tid Linear 305.021 1 305.021 32.982 .000 

Tid * 

GRUPP 

Linear 
6.021 1 6.021 .651 .428 

Error(Tid) Linear 203.458 22 9.248   

 

ANOVA analysen visar signifikanta skillnader i resultatet på ”Vilken bild är rätt?” för 

båda grupperna. Interventionsgruppens och jämförelsegruppens medelvärde före 

interventionen är 13,46 och efter 18,5. Sannolikheten att skillnaden beror på chans är 

mindre än 0,1% (F (1,22) = 32,9 p<0,001). Medelvärdet för båda grupperna visar att en 

ökning har skett. Interventionsgruppen står för störst ökning, dock finns ingen 

signifikant skillnad mellan grupperna då både interventions- och jämförelsegruppens 

resultat förbättrades (se tabell 5.4). 
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5.1.4 Interventionsgruppens och jämförelsegruppens resultat på individnivå – 
”Vilken bild är rätt?” 

 

Figur 5.5 Resultat på individnivå för interventionsgruppen, ”Vilken bild är rätt?” 

I interventionsgruppen förbättrar elva av tolv elever sitt resultat på testet ”Vilken bild är 

rätt?” från förtest till eftertest. En elev i interventionsgruppen har samma resultat på för- 

och eftertest. Den vanligaste ökningen bland eleverna i interventionsgruppen är 3-4 rätt 

markerade bilder. Tre av tolv elever ökar med 10 eller fler bilder som markeras rätt (se 

figur 5.5). 

 

Figur 5.6 Resultat på individnåvå för jämförelsegruppen, ”Vilken bild är rätt?” 

I jämförelsegruppen visar elva av tolv elever ett förbättrat resultat vid eftertestet av 

”Vilken bild är rätt”. En elev får lika många antal rätt på eftertestet ”Vilken bild är rätt” 

som på förtestet. Elevresultaten i jämförelsegruppen uppvisar stor spridning, där 

ökningen av antal rätt varierar från ingen ökning alls till elva fler rätt (se figur 5.6). 
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5.2 Resultat intervjuer 
5.2.1 Varför är det viktigt att kunna läsa? 

 

Figur 5.7 Varför är det viktigt att kunna läsa? 

Överlag är elevsvaren före och efter interventionen i stort lika beträffande varför det är 

viktigt att kunna läsa. Fyra till fem elever uttrycker både före och efter interventionen 

att läsa  är viktigt för att kunna ”Lära sig saker”. Att lära sig saker för eleverna är till 

exempel att ”Lära sig hur en maskin fungerar på sitt jobb” och ”Att man ska kunna ta 

körkort”. Fem elever anser att det är viktigt att läsa för att ”Kunna ta del av 

information”. Några elever framför att det är bra att ”Kunna läsa om saker i tidningar” 

och ”Kunna läsa inbjudan till födelsedagskalas, så man kan vara med”. Någon elev ”Vet 

ej” varför läsning är viktigt medan en till två svarar ”För att det är roligt”. Elev som ger 

uttryck för att det är roligt säger ”Det blir kul om man kan läsa och kan läsa en liten 

rolig bok” (se figur 5.7).  

5.2.2 Tycker du om att läsa? 

 

Figur 5.8 Tycker du om att läsa? 
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Alla elever i interventionsgruppen svarar antingen ”Ja” eller ”Sådär” på frågan om de 

tycker om att läsa. En elev säger ”Lite sådär. Ibland kan det vara spännande, men inte 

när det är läxor”. Elever som svarar att de tycker om att läsa uttrycker sig till exempel 

som ”Jag tycker det är kul att läsa spännande och läskiga böcker” eller ”Ja, för att lära 

mig saker, typ jag kan skriva på iPaden och lära mig saker när fröken säger det”. Ingen 

elev svarar nej. Vid jämförelse före och efter interventionen ändrar en elev sig från att 

före interventionen svara ”Sådär” till att efter svara ”Ja” (se figur 5.8). 

5.2.3 Vad läser du? 

 

Figur 5.9 Vad läser du? 

Även beträffande vad eleverna läser finns stora likheter i svaren före och efter 

interventionen. Före interventionen svarar fem elever att de läser ”Läxor” varav en 

uttrycker ”Jag läser läsläxan i Diamantjakten”. Tio elever läser skönlitterära böcker och 

ger som exempel Rolf, LasseMajaböcker och Noa. En elev läser via ”Internet”. Även 

efter interventionen svarar fem elever att de läser ”Läxor” medan siffran ökar från tio 

till tolv elever som läser någon form av ”Skönlitterära böcker” (se figur 5.9).  
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5.2.4 Händer det att du inte förstår vad du läser? 

 

Figur 5.10 Händer det att du inte förstår vad du läser? 

Ingen av eleverna svarar ”Nej” varken före eller efter intervenionen på frågan om det 

händer att de inte förstår vad de läser. Före interventionen svarar sju elever att det 

händer att de inte förstår vad de läser och fem elever att det händer ”Ibland”. En elev 

säger ”Ibland om det är ett konstigt ord jag typ aldrig har läst eller så”. Efter 

interventionen svarar nio elever ”Ja” på frågan och tre elever ”Ibland” (se figur 5.10). 

5.2.5 Om ja, vad gör du då? 

 

Figur 5.11 Om ja, vad gör du då? 

Elva av tolv elever svarar före interventionen att de ”Frågar någon” när de inte förstår 

medan sex elever ”Läser om”. En av dessa säger ”Jag backar tillbaka och läser om”. En 

elev ”Hoppar över” när den inte förstår och uttrycker det ”Jag bara hoppar över och 

läser på, sen brukar jag förstå”. Liknande svar ges efter interventionen där tio elever 
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uttalar att de ”Frågar någon” och säger att ”Jag frågar någon vuxen, typ mamma eller 

min lärare”, ”Jag frågar min lärare” eller ”Jag frågar min storasyster” (se figur 5.4).  

5.2.6 Läser någon vuxen för dig? 

 

Figur 5.12 Läser någon vuxen för dig? 

Både före och efter interventionen finns elever som svarar att inte någon vuxen läser för 

dem. På frågan före interventionen svarar sju elever ”Ja”, två elever ”Ibland” och tre 

elever ”Nej”. En elev säger: ”Inte nu längre, nu läser jag själv”. På samma fråga efter 

interventionen svarar fem elever ”Ja”, två elever ”Ibland” och fem elever ”Nej”. Några 

av de som svarar ”Ja” beskriver att ”På fruktstunden läser vår lärare” eller ”När jag ska 

sova” (se figur 5.12).  

5.2.7 Hur har det känts för dig att gå iväg från klassen för att läsa med mig och en 
kompis? 

 

Figur 5.13 Hur har det känts för dig att gå iväg från klassen för att läsa med mig och en 

kompis? 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Ja Ibland Nej

Före interventionen

Efter interventionen

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Toppen Bra/Kul Sådär

Elevsvar efter interventionen



  
 

26 
 

Övervägande delen av eleverna svarar att det har känts ”Bra/Kul” att gå iväg från 

klassen för att läsa. Två elever svarar ”Toppen” medan två svarar ”Sådär”. En elev 

svarar ”Ibland kul, för då gör vi något jättetråkigt i klassen och då tänker jag…när ska 

jag gå till dig? Yes, yes du kommer och jag slipper det här tråkiga, men ibland är det 

tråkigt för då är vi inne på något jätteroligt med vår lärare”. En annan elev uttrycker 

”Toppen, för jag hatar lektionerna” (se figur 5.13).  

5.2.8 Hur har det varit att lästräna med upprepad läsning i par? 

 

Figur 5.14 Hur har det varit att lästräna med upprepad läsning i par? 

Överlag är eleverna positiva till träning med upprepad läsning i par. Åtta elever svarar 

”Bra” och två elever ”Kul/Roligt”. En elev som tycker det varit roligt säger ”Jag kunde 

ju läsa bra, men nu kan jag läsa bättre och så är det så att jag kan läsa fort, men nu kan 

jag läsa i rätt takt och det är roligt”. En annan elev säger ”Det har varit bra men man blir 

ju så himla nyfiken på hur det går i boken”. En elev svarar ”Sådär” och en anser att det 

var ”Jobbigt att läsa om och om och om igen” (se figur 5.14).  
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6  ANALYS OCH DISKUSSION 
Definitionen av läsning enligt  ”The Simple View of Reading”, innebär att läsfärdighet 

är produkten av avkodning (A) multiplicerat med förståelse (F) (Gough & Tunmer, 

1986). Teorin i studien utgår från denna formel (L = A x F), samt kompletteras med 

faktorn motivation (M), vilken Lundberg och Herrlin (2005) anser spelar en viktig roll 

för läsfärdigheten. Då kraven på god läs- och skrivförmåga ökar i samhället  innebär det 

att människor i läs- och skrivsvårigheter hamnar i en utsatt situation (Høien & Lundberg 

2013). Studiens syfte är att undersöka möjlig utveckling hos elever gällande 

avkodningsförmåga, läsförståelse och motivation till läsning vid upprepad läsning i par 

utifrån skönlitterära texter. I interventionen har eleverna fått möjlighet att träna på 

avkodning genom upprepad läsning, vilket inneburit ökad tid för läsning. Elbro (2004) 

och Lundberg och Herrlin (2003) framhåller att det tar tid att bli en god läsare. Jacobson 

(2010) skriver om begreppet ”Time on task”, vilket innebär att tidsaspekten är viktig för 

att nå god läsförmåga. Høien och Lundberg  (2013) menar att elever i läs- och 

skrivsvårigheter inte ges möjlighet till överinlärning i klassrumssituationen. Analys och 

diskussion utgår från studiens tre frågeställningar och delas upp i två delar. I första 

delen analyseras och diskuteras interventionen med upprepad läsning i par och därefter 

sker analys och diskussion av elevintervjuerna. Efter diskuteras använd metod, samt 

pedagogiska konsekvenser. Avslutningsvis presenteras fortsatt forskning.  

6.1 Analys och diskussion av intervention 

Analys av resultaten visar att interventionen med sex veckors upprepad läsning i par 

utifrån skönlitterära texter har positiva effekter på elevernas avkodningsförmåga i 

förhållande till jämförelsegruppen som fick ordinarie undervisning. Jämförelse- och 

interventionsgruppens medelvärde på H4-testet visar på en tydlig ökning i 

interventionsgruppen, medan jämförelsegruppens ökning inte är lika märkbar. 

Interventionsgruppens resultat på H4-testet har signifikant värde på 0,044, vilket visar 

att resultatet är statistiskt säkerställt och tillförlitligt. Med utgångspunkt i resultaten kan 

konstateras att interventionsgruppen står för störst ökning. Beträffande ”Vilken bild är 

rätt?” är det emellertid svårt att dra slutsatser utifrån resultatet, eftersom gruppernas 

resultat på förtestet skilde sig. Även stor skillnad mellan grupperna på eftertestet ökar 

osäkerheten kring vad som bidragit till resultatet. Standardavvikelsen visar en större 

spridning på eftertestet än förtestet gällande både H4-testet och ”Vilken bild är rätt?”, 

vilket visar att alla elever inte gjort lika stora framsteg. Vid närmare analys tolkas 

resultaten som att metoden upprepad läsning i par gynnar vissa elever mer än andra.  

Interventionsgruppens elever har kommit olika långt i sin avkodningsutveckling. 

Övervägande delen av eleverna befinner sig i det alfabetisk-fonologiska stadiet, där 

flera till viss del är påväg mot sista stadiet, det ortografisk-morfemiska. Ord som 

eleverna läser med flyt är de som sedan tidigare är kända för eleven. Høien & Lundberg 

(2013) betonar att den erfarne läsaren använder sig av den direkta ortografiska vägen, 

det vill säga läsaren får en visuell bild och kännedom om ords struktur, samt kopplar det 

till långtidsminnet. Ehri (2005) skriver att barnen i fas tre, ”Full alphabetic phase”, 

avkodar okända ord som lagras i det ortografiska minnet ”Sight Words”.    

På H4-testet uppvisar tre elever i interventionsgruppen stor ökning i jämförelse mellan 

för- och eftertest, då de även når gränsvärdet för nästa termins årskurs. Möjlig orsak kan 

vara att eleverna i interaktion blev medvetna om tidsaspekten vid läsning, vilket 

möjliggjordes då interventionen genomfördes i par. Vid lästillfällena gavs eleverna 

utrymme att fundera och samtala om läsningen. I samtal skapas meningsfullhet och 

delaktighet, det Vygotskij kallar ”kollektivt meningsskapande”, vilket leder till ökad 
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motivation (Ingestad, 2009). Vid eftertestet uppvisar två av eleverna i 

jämförelsegruppen något lägre resultat än tidigare på H4-testet. Eventuell orsak kan vara 

att eleverna blivit störda och för en kort stund tappat koncentrationen, vilket inverkat på 

resultatet då testtiden är begränsad till en minut. Även elevernas egenskaper såsom till 

exempel stresstålighet och målmedvetenhet kan spela in. Ytterligare kan testledarens 

insats påverka då felaktigheter kan uppstå vid tidtagningen. Høien och Lundberg (2013) 

uttrycker att den statistiska effekten regression kan leda till en tillbakagång från ett 

testtillfälle till ett annat. Likaså kan det faktum att dessa elever inte tagit del av 

interventionen haft verkan på deras resultat. Alatalo (2011) skriver om 

”Matteuseffekten”, med betydelsen i läs- och skrivsammanhang att starka läsare läser 

mer och svaga läsare väljer att läsa mindre. Måhända har dessa elever valt att inte läsa 

så mycket.  

Analysen av interventionsgruppens resultat på individnivå gällande ”Vilken bild är 

rätt?” visar att tre av tolv elever ökade med tio eller fler rätt. Eventuell orsak till 

ökningen kan vara att eleverna givits möjlighet att läsa mer, vilket bidragit till säkrare 

avkodning. Säker avkodning leder i sin tur till ökat läsflyt, som gör att fokus flyttas från 

avkodning till förståelse. Ehri (2005) menar att i fas 4, ”consolidated alphabetic 

phase”, automatiseras avkodningen och fokus kan läggas på innehållet i texten. En elev 

i interventionsgruppen har samma resultat vid för- och eftertest, vilket visar att 

interventionen med upprepad läsning i par inte påverkat elevens läsförståelse. Måhända 

är metoden inte lika gynnsam för att utveckla läsförståelseförmågan. ”Vilken bild är 

rätt?” förutsätter att eleven kan urskilja ord, se hur textens grammatik är uppbyggd samt 

förstå den språkliga informationen (Lundberg 2001). Vidare uppvisar eleven resultat på 

H4 som ligger tolv ord under gränsvärdet. Lundberg (2001) beskriver flera 

undersökningar som visar att långsamma läsare har bekymmer med att tolka texter. 

Høien & Lundberg (2013) uttrycker att för flera elever i läs- och skrivsvårigheter kan 

avkodningen ta kraft från intellektuella resurser, vilket krävs för förståelsen. Vid analys 

av jämförelsegruppens resultat konstateras att alla elever ökar i antal rätt, dock uppvisar 

tre elever något större ökning.  

Användandet av stapeldiagram vid interventionen där elevernas tid och eventuella 

felläsningar fördes in synliggjorde deras läsning tydligt. I samtliga elevers diagram 

visades varje vecka en klar förbättring i både tid och antal felläsningar. 

Stapeldiagrammen gav eleverna visuell feedback på framstegen, vilket kan ha betydelse 

för självbild och motivation. Svensson (2005) skriver att elevers inlärningssvårigheter 

kan påverka självbilden negativt. Druid Glentow (2006) menar att misslyckanden i 

skolan leder till låg självbild, medan känslan av att lyckas leder till god självbild. 

Samuels (1997) anser att protokoll inte är nödvändigt, men kan fungera 

motivationshöjande. Felläsningar som noterades är till exempel fel ändelse, 

överhoppande av ord eller bokstäver, tillägg av bokstäver, omkastning av ord i 

meningar samt ändring av ords tempus. Stapeldiagrammen bidrog till att eleverna 

motiverades till att läsa mer noggrant, för att få färre felläsningar. I och med att 

noggrannheten ökade började eleverna även mer frekvent läsa med inlevelse och 

intonation. Vid närmare analys är en tänkbar orsak till utvecklingen att eleverna läste i 

par, vilket gav en medvetenhet om sitt eget lärande, så kallad metakognition. 

Metakognition är av stor betydelse för läsutvecklingen (Carlström, 2010; Høien & 

Lundberg, 2013; Westlund, 2009). 

Kritik har riktats mot kvantitativa metoder, då mätinstrumenten får för stor inverkan. Ett 

ontologiskt ställningstagande är objektivism, vilket innebär att sociala händelser sker 

oberoende av andra personer (Bryman 2011). Utifrån resonemanget kan en svårighet 
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vara att veta om elevernas ökade resultat beror på pedagogens undervisningsskicklighet, 

interaktion mellan eleverna, själva metoden upprepad läsning eller samverkan mellan 

dessa.   

6.2 Analys och diskussion av intervjuer 

Syftet var att ta reda på eventuella skillnader i elevers motivation till läsning i 

interventionsgruppen före respektive efter interventionen. Efter avslutad intervention 

noteras generellt inga tydliga förändringar i elevsvaren. Övervägande delen av eleverna 

har både före och efter interventionen tankar kring varför det är viktigt att kunna 

läsa  och svarar för att lära sig saker eller kunna ta del av information. Jenner (2004) 

beskriver inre och yttre motivation, där den yttre motivationen drivs av belöningar 

medan den inre motivationen mer styrs av individens egen önskan att utvecklas. I 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) skrivs att 

elevernas intresse för att läsa och skriva ska stimuleras i undervisningen, vilket möjligen 

har gjorts i klasserna. Frågan är om stimuleringen leder till inre eller yttre motivation 

hos eleverna. Jenner (2004) skriver om uppnåeliga mål och möjlighet att lyckas eller 

misslyckas med att nå målen, vilket utmärker motivationsprocessen. Genom att 

elevernas framsteg synliggjordes gällande tid och antal felläsningar, upplevdes eleverna 

motiverade. 

På frågan om eleverna tycker om att läsa svarar ingen nej varken före eller efter 

interventionen, vilket tyder på att läsintresse finns hos eleverna. Efter interventionen har 

en elev ändrat sitt svar från sådär till ja. En anledning kan vara att metoden upprepad 

läsning i par har väckt elevens läsintresse ytterligare. Att läsningen har skett i par kan 

också vara en bidragande orsak till höjd motivation. Måhända har även diagrammen 

stimulerat elevens yttre motivation. Enligt Vygotskij främjas inlärningen i samspel med 

andra, då individer lär av varandra (Phillips & Soltis, 2014), vilket  eventuellt även 

gynnat elevens motivation.  

Efter interventionen framkommer att alla elever läser skönlitterära böcker. 

Interventionen innehöll för eleverna intressanta och anpassade texter, vilket kan ha 

bidragit till ökad läslust hos eleverna. Slutsatsen är därför att insatsen med upprepad 

läsning utifrån skönlitterära texter kan ha ökat elevernas avkodningsförmåga och 

därmed påverkat deras läsintresse positivt, vilket genererar ökad läsfärdighet. Med 

utgångspunkt i begreppet ”The Simple View of Reading” är faktorerna avkodning (A) 

och förståelse (F) förutsättningar för läsfärdighet (L) (Gough & Tunmer, 1986). 

Grunden för god läsförståelse är enligt Alatalo (2011) läsflyt. 

Flera av eleverna upplever ibland att de inte förstår vad de läser. Antalet elever som 

svarar att de inte förstår ökar efter genomförd intervention. Möjligen kan detta vara en 

indikation på att eleverna i större utsträckning uppmärksammar sina felläsningar. Efter 

interventionen väljer fler elever att läsa om orden de inte förstår och ingen hoppar över. 

Måhända kan en anledning vara att eleverna känner större tilltro till sin egen förmåga, 

vilket interventionen kan ha bidragit till. Eventuellt har elevernas förmåga till 

inferensläsning utvecklats, vilket Carlström (2010) anser är en grundläggande 

förutsättning för god läsförståelse. Druid  Glentow (2006) menar att känslan av att 

lyckas leder till positiv självbild. 

Övervägande delen av eleverna i interventionsgruppen har haft en positiv inställning till 

att gå iväg från klassen tillsammans med en kamrat för att läsa. Eventuell slutsats kan 

vara att eleverna känt sig inkluderade. Nilholm (2007) skriver om inkludering i 
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betydelse att elevens behov i möjligaste mån ska tillgodoses inom klassens ram. Dock 

är reflektionen att elevparen upplevt att de tillsammans med pedagog utgjort en grupp. 

Aspelin och Persson (2011) framhåller relationsskapandets betydelse för lärande. Två 

elever upplevde att det var sådär att gå iväg från klassen för att läsa. Nilholm (2007) 

skriver om dilemmaperspektivet, det vill säga att dilemman uppstår då elever med olika 

förutsättningar har rätt till likvärdig utbildning.  

Metoden upprepad läsning i par har upplevts positiv av eleverna. En aspekt kan vara att 

de fått läsa tillsammans, vilket vi upplever de tyckt varit roligt. Lustfyllda interventioner 

leder enligt Fälth (2013) till god läsutveckling. Resultatet visar att en elev upplever 

upprepad läsning som jobbigt, då hen uttalar att det var besvärligt att läsa samma text 

om och om igen. Enligt Frost (2002) är upprepning något som spontant finns hos barn 

och ger barnet en känsla av att behärska situationen, emellertid uttrycker Alatalo (2013) 

vikten av att skräddarsy undervisningen efter elevens individuella behov.  

6.3 Metoddiskussion 

Fördelar med studien är att alla elever i både interventionsgrupp och jämförelsegrupp 

deltog i för- och eftertester. Alla elever i interventionsgruppen läste vid 18 tillfällen. 

Detsamma gäller vid båda intervjutillfällena, där inte heller något bortfall finns. Tiden 

som fanns till förfogande i studien har bidragit till begränsningar beträffande storlek på 

urval och tid för intervention. Då urvalets storlek är relativt litet kan eventuellt slumpen 

ha inverkat på resultatet. De 24 elever som ingår i studien, lottades in i respektive 

grupp. Lottningen kan bidragit till att grupperna inte blev exakt lika, vilket de bör vara i 

klassisk experimentell design. Fangen och Sellerberg (2011) skriver om statistisk 

osäkerhet, vilket innebär att trots slumpmässigt urval kan skevheter förekomma i 

urvalsgrupper (a.a.). Systematiska fel kan uppstå vid randomisering då arbetsgången 

inte sker enligt ett förutbestämt tillvägagångssätt, som till exempel kan leda till att flera 

elever i inlärningssvårigheter hamnar i ena gruppen (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström, 2013). Urvalet skedde endast utifrån resultatet på H4, vilket gör att flera av 

eleverna som valdes ut i jämförelsegruppen uppvisar ett bättre resultat än eleverna i 

interventionsgruppen på ”Vilken bild är rätt?”.  

Testerna i studien användes för att undersöka om sex veckors upprepad läsning i par 

utifrån skönlitterära texter påverkar elevers avkodningsförmåga, förståelse och 

motivation. Jacobson (2010) skriver om testers olika syften, där screeningtester ofta 

används för att få en snabb och övergripande bild av en grupp elevers resultat. I studien 

användes därför de normerade screeningtesten H4 och ”Vilken bild är rätt?”. Jacobson 

(2010) menar att elever som identifierats bör kartläggas vidare för fördjupad kunskap 

kring elevers svårigheter. Fördjupad kartläggning har inte kunnat genomföras på grund 

av studiens tidsbegränsning. Inledningsvis mättes genom H4-testet elevernas 

avkodningsförmåga och elever som uppvisade svag avkodningsförmåga, stanine 1-3, 

lottades in i interventionsgrupp respektive jämförelsegrupp. Resultatet på H4-testet, som 

genomförts enskilt, kan påverkats av elevens personlighet. En elev som är 

tävlingsinriktad läser fort medan en elev som inte har denna egenskap tar det lugnt och 

läser således inte lika många ord. Ytterligare en aspekt är den korta testtiden, vilken kan 

leda till ett missvisande resultat för elever som tappar fokus. Vidare är det av betydelse 

att vara medveten om att vissa elever kan uppfatta tidtagning i sig som stressande. 

”Vilken bild är rätt?” genomfördes före och efter tiden för interventionen med båda 

grupperna. Även detta test är tidsbegränsat, vilket kan påverka resultatet då störande 

moment som till exempel plötsliga ljud eller samtal utanför rummet kan leda till att 

eleverna tappar fokus. Ytterligare en påverkansfaktor är tidtagningen, då felaktigheter 
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kan uppstå när testledaren ska se till att alla elever startar och slutar vid exakt samma 

tidpunkt.   

Eleverna intervjuades enskilt för att ta reda på deras motivation till läsning vid upprepad 

läsning i par. En annan möjlighet hade varit att genom en enkätundersökning låta 

eleverna besvara frågor om motivation. Nackdelar med enkäter kan vara svårigheter i att 

få fördjupade svar, samt att ingen finns tillgänglig som kan vara behjälplig om frågor 

uppstår (Bryman, 2011; Dahmström, 2011). Då önskan fanns att ställa följdfrågor för att 

kunna få mer utförliga svar och vid behov kunna förtydliga frågorna för respondenterna, 

valdes enkäter bort. Bryman (2011) skriver om ”social desirability”, det vill säga social 

önskvärdhet, vilket innebär att respondentens svar speglas av att denne vill ge en 

fördelaktig bild av sig själv. Medvetenhet finns att eleverna vid intervjuerna eventuellt 

svarade det de uppfattade som önskvärt.  

Det har varit svårt att veta vilken inverkan den vanliga undervisningen haft på elevernas 

avkodningsförmåga, läsförståelse och motivation. Elbro (2004) och Høien och 

Lundberg (2013) understryker att det i studier inom området undervisning är svårt att 

avgöra vad som bidragit till elevens inlärning. Då samma för- och eftertest användes i 

studien finns risk att eleverna kom ihåg orden och frågorna. Dock fick inte eleverna ta 

del av sina resultat mellan testtillfällena. Høien och Lundberg (2013) beskriver den så 

kallade ”Hawthorne-effekten”, vilken innebär att eleverna i interventionsgruppen ges 

annan uppmärksamhet än eleverna i jämförelsegruppen. Då pedagogen möjligen tilltalas 

av metoden, kan det i sin tur avspegla sig positivt på eleven. Även den statistiska 

effekten regression kan leda till att en elevs resultat blir missvisande, då en elev vid ett 

tillfälle kan få ett högt resultat för att vid nästa få ett betydligt lägre (Høien & Lundberg, 

2013). Då flera olika faktorer påverkar ett tests resultat valdes två test ut gällande 

avkodning, H4 och ”Vilken bild är rätt?”. Möjligen hade användande av fler tester 

resulterat i ett mer tillförlitligt resultat. Fler tester hade även bidragit till att testtillfällena 

fördelats över en längre tidsperiod, vilket möjligen hade eliminerat påverkan av 

elevernas dagsform. Frågan är i vilken omfattning ”Hawthorne-effekter” eller 

regressionseffekter har påverkat resultatet i denna studie. Pygmalioneffekten, vilken  

tidigare nämnts innebär att höga förväntningar på eleven kan påverka ett resultat positivt 

(Jenner, 2004). Således kan förhoppning om ökat resultat genom metoden upprepad 

läsning påverkat elevresultaten, då interventionen genomförts av oss.  

Sannolikt finns flera möjliga orsaker till studiens resultat. Interventionerna genomfördes 

med samma elevpar, vid tre tillfällen i veckan under sex veckor. Även platsen för 

interventionen var den samma liksom pedagogen som genomförde lästräningen. 

Ytterligare kan studiens resultat påverkats av att pedagogen vid lästillfällena korrigerat 

eleven vid felläsning. Torgesen (2001) menar att en systematiskt upplagd intervention 

är en förutsättning för att den ska lyckas. Alatalo (2011) uttrycker betydelsen av 

varierad lästräning, samt att undervisningen läggs upp efter elevens individuella behov. 

Detta är av betydelse för all läsinlärning och i synnerhet för elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Vidare skriver Alatalo (2011) att en fördel kan vara att jämnåriga 

stöttar varandra vid högläsning, vilket kan vara en möjlig anledning till att eleverna som 

läst i par uppvisar förbättrad avkodningsförmåga. Valet av att använda skönlittära texter 

kan även ha bidragit till resultatet då texter som fångar elevernas intressen har försökt 

användas. Frost (2002)  framhåller betydelsen av texter som intresserar läsaren. Vidare 

sattes elevparen ihop utifrån resultaten på H4, vilket möjliggjorde att de skönlitterära 

texterna kunde anpassas till elevparen. Anpassning av texters svårighetsgrad anses 

också vara av betydelse för elevers läsutveckling (Alatalo, 2011; Lundberg, 2010; 

Samuels, 1997). Enligt Vygotskij främjas elevens lärande då denne befinner sig i 
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proximala utvecklingszonen, i vilken elevens kunskap och utmaning ryms (Stensmo, 

2007). Bryman (2011) betonar emellertid att elevers förbättrade resultat kan bero på 

mognadsprocessen, vilket innebär att människor utvecklas oavsett. Dock kan en 

jämförelsegrupp möjligen medföra att risken för detta minimeras (a.a.).  

6.4 Pedagogiska konsekvenser 

Utifrån studiens resultat är möjligen upprepad läsning i par en undervisningsform som 

med fördel kan tillämpas i skolan. Metoden där varje elevpar tränar tillsammans med 

pedagog kan anses resurskrävande. Dock krävs inga extra inköp av material, då 

skönlitterära böcker vanligtvis finns att tillgå. Fördelen med att använda skönlitterära 

texter är att hänsyn kan tas till elevernas intresse och ålder. Som alternativ kan metoden 

upprepad läsning i par även genomföras i klass, där flera elevpar samtidigt handleds av 

pedagog. Eventuellt finns en risk att eleverna då gissningsläser, vilket i större 

utsträckning motverkas med pedagog närvarande som korrigerar vid felläsning.  

En pedagogisk konsekvens med att träffa eleverna parvis är att fler elever får ta del av 

lästräningen jämfört med en-till-en undervisning. Pedagogiska vinster som vi upptäckte 

i samspelet mellan eleverna under interventionens genomförande var att de började 

reflektera kring sitt eget och även kamratens lärande, metakognition. Ytterligare en 

vinst i elevernas interaktion var att de uppmärksammade varandras framsteg, vilket 

fungerade motivationshöjande. Att läsa parvis kan även ses som mindre exkluderande.  

Läsning i par tillsammans med speciallärare kan möjligen upplevas som differentiering 

av elever. Om istället möjlighet finns att använda metoden i klass kringgås detta och 

eleven blir didaktiskt och rumsligt inkluderad. Det är av betydelse att pedagoger 

tydliggör varför en text ska läsas upprepade gånger. Kamhi och Catts (2011) skriver att 

ortografiska identiteter av ord växer fram då samma textstycke läses flera gånger (a.a.). 

Upprepad läsning är en enkel metod att använda både i skolan och hemma. Att läsa 

texten flera gånger är något som de allra flesta elever är väl förtrogna med inte minst i 

samband med läsläxan. Förhoppningen är att studien ska inspirera pedagoger att 

utveckla och organisera metoden upprepad läsning vidare.  

6.5 Fortsatt forskning 

En slutsats utifrån studiens resultat är att elevers avkodningsförmåga gynnas av en 

sexveckors intervention med upprepad läsning i par. Emellertid är studiens elevunderlag 

litet och tiden för interventionen begränsad, vilket gör att generella slutsatser inte är 

möjliga att dra. Därför är ett förslag till fortsatt forskning att göra en mer omfattande 

studie beträffande tid och elevunderlag. I en longitudinell studie ges möjlighet att följa 

upp elevernas avkodningsförmåga över tid, samt även analysera elevers resultat på 

individnivå och se om effekten av upprepad läsning kvarstår. Likaså skulle det vara 

intressant att se hur metoden upprepad läsning gynnar elever med annat modersmål än 

svenska, med tanke på vikten av att ur ett andraspråksperspektiv lära begrepp och fraser 

genom upprepning. Ytterligare en tänkbar variant av denna studie är att jämföra 

metoden upprepad läsning i klass med upprepad läsning i par där kontinuerlig 

återkoppling ges av pedagog. 

 



  
 

33 
 

REFERENSLISTA 
Ahrne, Göran & Svensson, Peter (red.) (2015). Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: 

Liber. 

Alatalo, Tarja (2011). Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3: om lärares 

möjligheter och hinder. Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2011 

Tillgänglig på Internet: http://hdl.handle.net/2077/25658 [2018-06-03] 

Antonovsky, Aaron (1991) Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och Kultur. 

Aspelin, Jonas & Persson, Sven (2011). Om relationell pedagogik. 1. Uppl. Malmö: 

Gleerup.  

Bibeln. (1999). Örebro: Libris.   

Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber. 

Carlström, Margareta i Ericson, Britta (2010). Utredning av läs- och skrivsvårigheter. 

Lund: Studentlitteratur. 

Coltheart, M. (2005). Modeling reading: The dual-route approach. I: M.J Snowling & 

C. Humle. (red.), The sience of reading. A handbook. Oxford: Blackwell.  

Dahmström, Karin (2011). Från datainsamling till rapport: att göra en statistisk 

undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

Druid Glentow, Birgit (2006). Förebygg och åtgärda läs- och skrivsvårigheter. 

Stockholm: Natur och Kultur.  

Ehri, Linnéa (2005). Development of Sight Word Reading: Phases and findings.  

Ehri, Linnea & McCormick, Sandra (1998). Phases of learning. Implications for 

instruction with delayed and disabled readers. Reading & Writing Quaterly. Vol. 14. 

Ehri, Linnea C.; Nunes, Simone R.; Willows, Dale M.; Schuster, Barbara Valeska; 

Yaghoub-Zadeh, Zohreh & Shanahan, Timothy. (2001) Phonemic awareness instruction 

helps children learn to read; Evidence from the National Reading Panel´s meta-analysis. 

I: Reading Research Quaterly, 36, 250-287. 

Ehri, Linnea & Rosenthal, Julie (2008). The Mnemonic Value of Orthography for 

Vocabulary Learning. Journal of Educational Psychology, v100 nl p. 175-191 Feb 2008. 

17pp.    

Elbro, Carsten (2004). Läsning och läsundervisning. Stockholm: Liber AB. 

Elwér, Åsa (2014). Early Predictors of Reading Comprehension Difficulties. Diss. 

Department of Behavioural Sciences and Learning Linköping University, Linköping: 

LiU-tryck. 

Ericson, Britta (2010). Utredning av läs- och skrivsvårigheter. Lund: Studentlitteratur. 

http://hdl.handle.net/2077/25658


  
 

34 
 

Eriksson Barajas, Katarina, Forsberg, Christina & Wengström, Yvonne (2013). 

Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap: vägledning vid examensarbeten 

och vetenskapliga artiklar. Stockholm: Natur och Kultur. 

Fangen, Katrine & Sellerberg, Ann-Mari (red.). (2011). Många möjliga metoder. 1. 

uppl. Lund: Studentlitteratur.  

Fouganthine, Anna (2012). Dyslexi genom livet: Ett utvecklingsperspektiv på läs- och 

skrivsvårigheter. Diss. Stockholm: Stockholms universitet.  

Frisk, Max i Ericson, Britta (2010). Utredning av läs- och skrivsvårigheter. Lund: 

Studentlitteratur. 

Frost, Jørgen (2002).  Läsundervisning. Praktik och teorier. Stockholm: Natur och 

Kultur. 

Fälth, Linda (2013). The use of intervention for promoting reading development among 

struggling readers. Diss., Linnéuniversitetet Växjö.  

Gough, P . B & Tunmer W . E (1986). Decoding, Reading and Reading Disability. 

Remidial and Special Education. 

Gustafson, S., Fält, L., Svensson, I., Tjus, T. & Heimann, M. (2011). Effects of Three 

Interventions on Skills of Children With Reading Disabilities in Grade 2. Journal of 

Learning Disabilities. Vol. 44 nr 2, 123 –135.  

Gustafson, S., Samuelsson, C., Johansson, E. & Wallmann, J. (2013). How Simple is 

the Simple View of Reading?” Scandinavian Journal of Educational Research, 57:3, 

292-308.  

Hedenborg, Susanna & Kvarnström, Lars (red.) (2006). Det svenska samhället 1720-

2000: böndernas och arbetarnas tid. 2., uppdaterade och utök. uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

Hjälme, Anita (1999). Kan man bli klok på läsdebatten? Doktorsavhandling, Uppsala: 

Ekelunds Förlag AB. 

Hoover, W. A. & Gough, P. B. (1990). The Simple View of Reading. I:Reading and 

Writing: An Interdisciplinary Journal, 2, 127-160. 

Høien, Torleiv & Lundberg, Ingvar (2013). Dyslexi. Från teori till praktik. Andra 

utgåvan. Stockholm: Natur och Kultur. 

Ingestad, Gunilla i Bjar, Louise & Frylmark, Astrid (2009). Barn läser och skriver. 

Lund: Studentlitteratur. 

Jacobson, Christer (2006). Hur kan vi se på läs- och skrivsvårigheter? I: Dyslexi – 

aktuellt om läs- och skrivsvårigheter nr 4/2006. Svenska Dyslexiföreningens och 

Svenska Dyslexistiftelsens tidskrift.  

Jacobson, Christer i Ericson, Britta (2010). Utredning av läs- och skrivsvårigheter. 

Lund: Studentlitteratur. 

Jacobson, Christer & Svensson, Idor (2005). LUK´s bok. Dyslexi och Läsutveckling. 



  
 

35 
 

Jenner, Håkan (2004).  Motivation och motivationsarbete i skola och behandling. 

Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. 

Johnsen, Birgitta i Ericson, Britta (2010). Utredning av läs- och skrivsvårigheter. Lund: 

Studentlitteratur. 

Kamhi, Alan (Ed.) & Catts, Hugh (2011). Language and Reading Disabilities. Third 

Edition. Boston. Pearson. 

Lindahl, Rikard (1954). H4 ordavkodning – Lindahls högläsningsprov 1954 H5 

ordavkodning – Lindahls högläsningsprov 1954. (Okänd utgivningsort och tryckeri). 

Lundberg, Ingvar (2001). Vilken bild är rätt? Stockholm: Natur och Kultur. 

Lundberg, Ingvar (2010). Läsningens psykologi och pedagogik. 1. utg. Stockholm: 

Natur och Kultur. 

Lundberg, Ingvar & Herrlin, Katarina (2005). God läsutveckling. Kartläggning och 

övningar. 2. utök. uppl. Stockholm: Natur och Kultur. 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad 2017) 

[Elektronisk resurs] . (2017). Skolverket 

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=3813 [2018-06-12] 
  

Melin, Lars i Bjar, Louise & Frylmark, Astrid (2009). Barn läser och skriver. Lund: 

Studentlitteratur. 

Morgan, P. & Fuchs, D. (2009). Is there a bidirectional relationship between children's 

reading skills and reading motivation? Exceptional Children, 73, (2), s. 165-183.  

Myrberg, Mats (2007). Dyslexi- En kunskapsöversikt. Vetenskapsrådets rapportserie, 

2:2007. 

Myrberg, Mats i Samuelsson, Stefan (2009). Dyslexi och andra svårigheter med 

skriftspråket. 1. utg. Stockholm: Natur och Kultur. 

Myrberg, Mats & Lange, Anna-Lena (red.) (2006). Identifiering, diagnostik samt 

specialpedagogiska insatser för elever med läs- och skrivsvårigheter: 

Konsensusprojektet. Härnösand: Specialpedagogiska institutet 

Tillgänglig på Internet: http://www.skoldatatek.se/dmd/konsensusprojektet2006.pdf 

[2018-07-02] 
 

Natur och Kultur (2012). Läshoppet. 1. Uppl. Stockholm: Natur och Kultur. 

Nilholm, Claes (2007). Perspektiv på specialpedagogik. Lund: Studentlitteratur. 

Persson, Bengt (2013). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Stockholm: 

Liber. 

Phillips, D. C. & Soltis, Jonas F. (2014). Perspektiv på lärande. Lund: Studentlitteratur. 

Rashotte, C. & Torgesen, J. K. (1985). Repeated reading and reading fluency in learning 

disabel children. Reading research quarterly, 20, 180-188. Newark, Del.: The Assoc. 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=3813
http://www.skoldatatek.se/dmd/konsensusprojektet2006.pdf


  
 

36 
 

Ripoll Salceda, J. C., Aguado, G., & Castilla-Earls, A. P. (2013). The simple view of 

reading in elementary school: A systematic review, Revista de Logopedia, Foniatria y 

Audiologia.  

Http://dx.doi.org/10.1016/j.rlfa.2013.04.006. [2018-07-02] 

Røkenes, Odd Harald & Hanssen, Per-Halvard (2016). Bära eller brista: 

kommunikation och relationer i arbetet med människor. Malmö: Gleerups Utbildning 

AB. 

Salameh, Eva-Kristina (2012). Flerspråkighet i skolan: språklig utveckling och 

undervisning. 1. uppl. Stockholm: Natur & Kultur. 

Samuels, Jay S (1997). The method of repeated readings. I The reading 

teacher.[Elektronisk resurs].Vol.50.Nr:5. [Newark, DE]: International Reading 

Association [2018-08-15] 

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

Stockholm: Fritzess. 

Stanovich, Keith (1986). Matthew Effects in Reading: Some Consequences of 

Individual Differences in the Acquisition of Literacy. I: Reading Research Quarterly. 

21 (4), s. 360-407.    

Stensmo, Christer (2007). Pedagogisk filosofi. Lund: Studentlitteratur. 

Stensmo, Christer (2008). Ledarskap i klassrummet. Studentlitteratur: Lund. 

Svensson, I. & Jacobson, C. (2007). How Persistent are Phonological Difficulties? A 

longitudinal study of reading retarded children. Dyslexia, 12, s. 3–20. 

Swalander, Lena i Samuelsson, Stefan (2009). Dyslexi och andra svårigheter med 

skriftspråket. 1. utg. Stockholm: Natur och Kultur. 

Taube, Karin (2007). Barns tidiga läsning. Stockholm: Norstedts akademiska förlag. 

Taube, Karin i Bjar, Louise & Frylmark, Astrid (2009). Barn läser och skriver. Lund: 

Studentlitteratur. 

Therrien, William J.  (2004). Fluency and comprehension gains as a result of repeated 

reading. Remedial and Special Education, 25(4) 252-261. 

Torgesen, Joseph K. (2001). The Theory and Practice of Intervention: Comparing 

Outcomes from Prevention and Remediation Studies. I : Dyslexia: Theory and Good 

Practice (Ed A. Fawcett), 185-202, London : Whurr Publishers. 

Vetenskapsrådet (2015). Kunskapsöversikt om läs- och skrivundervisning för yngre 

elever. 

Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Westlund, Barbro (2009). Att undervisa i läsförståelse. Stockholm: Natur och Kultur. 

Wolff, U. (2009). Subgrouping of readers based on performance measures: A latent 

profile analysis. Reading and Writing: an Interdisciplinary Journal, 23 (2), s. 209-238. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.rlfa.2013.04.006


  
 

37 
 

Wolff, Ulrika (2010). RAFT – En interventionsstudie för nioåringar med läs- och 

skrivsvårigheter. I: Dyslexi, aktuellt om läs- och skrivsvårigheter. 2010-01-01 s. 15-18.  

Wolff, Ulrika (2011). Effects of a Randomized Reading Intervention Study: An 

Application of Structural Equation Modelling. Dyslexia. 17: 295–311.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

38 
 

6.6 Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 

Intervjufrågor till eleverna i interventionsgruppen och jämförelsegruppen 

angående motivation 

 

1. Varför är det viktigt att kunna läsa? 

2. Tycker du om att läsa? 

3. Vad läser du? 

4. Händer det att du inte förstår vad du läser? Om ja, vad gör du då? (hoppar över, 

frågar, läser om) 

5. Läser någon vuxen för dig? 

 

 

Intervjufrågor till eleverna i interventionsgruppen efter interventionen angående 

motivation 

1. Varför är det viktigt att kunna läsa? 

2. Tycker du om att läsa? 

3. Vad läser du? 

4. Händer det att du inte förstår vad du läser? Om ja, vad gör du då? (hoppar över, 

frågar, läser om) 

5. Läser någon vuxen för dig? 

6. Hur har det känts för dig att gå iväg från klassen för att läsa med mig och en 

kompis? 

7. Hur har det varit att lästräna med upprepad läsning i par? 
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6.7 Bilaga 2 

 

Exempel på texter ur Läshoppet 
Nivå 2   Nivå 3 

Bok: Max jagar en bov  Bok: Knut räddar Kanin 

-Var är min dator?  Det är höst. 

ryter pappa.   Knut är ute och leker. 

Pappa, mamma och   Karin är ute hon med, 

Max rusar och letar.  men hon ser inte Knut. 

-Var är den?   Han är ju så liten. 

- Pappa, där är en påse.  Efter en stund ropar pappa på Karin. 

Men det är bara en bok.  - Kom! Vi ska äta, säger han. 

-Se, där ålar en man  Det blir korv. 

med luva! Ropar Max.  Karin slutar hoppa. 

En bov!   Hon tycker mycket om korv. 

Boven rusar ut.   Karin går fort mot huset, 

Max jagar boven.  men det är halt i leran. 

Max får tag i honom.  Oj! Hon halkar. 

Pappa dyker ner på boven.  Foten sitter fast. 

En polis burar in boven  Knut ser att Karin har ont. 

i sin bil.   - Aj, säger hon och gråter. 

Tut-tut! Tut-tut!   Sedan ropar hon på pappa. 

Där åker de iväg.  Men han hör inte. 

Fläkten är på. 

   Knut måste hämta Karins pappa. 

   Han rusar in. 

   Hur ska han få av fläkten, 

   så att pappa hör? 

   Bredvid spisen finns en rad 

   med lådor. 

   Knut hoppar från låda till låda. 

   Till sist är han uppe. 

   Han kasar ut på magen, 

   så att han når knappen. 

   Och nu, när fläkten är av, 

   hör pappa att Karin ropar. 

   Pappa bär in Karin i huset. 

   Han tittar på foten. 

   -Jag ska linda om den, säger han 

   och klappar henne.  

   Knut ler. 

   Han passar på att hämta lite av 

   korven. 

   Sedan smiter han hem. 

(Denna bok innehåller 75 ord)                          (Denna bok innehåller 183 ord) 

 

Nivå 4 

Bok: Lillen på semester 

Lillen och hans familj är på semester. 

De bor på hotell med pool. 

Lillen trivs bäst i skuggan där det är 

svalt.  

Det gör inte pappa. 
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-Här ska stekas, säger pappa och sliter 

av sig tröjan. 

Pappa är med på allt, till och med 

gympan i poolen. 

En massa tanter hoppar upp och ner 

i vattnet. 

-Sträck på armarna och boxas, 

ropar ledaren. 

Pappas armar flaxar åt alla håll. 

Sedan sjunker pappa som en sten. 

På kvällen är det disco för alla barn. 

Lillen hittar en kamrat. Hon heter Tone 

och är från Norge.  

Pappa dansar mest av alla. 

-Kom igen, Lillen! Dansa! skriker pappa. 

-Är det där din pappa? undrar Tone. 

-Ja, tyvärr, svarar Lillen och skäms. 

Efter discot blir det teater. 

Ledarna på hotellet sjunger och dansar. 

Alla klappar händerna och jublar.  

-Jag vill också sjunga! ropar en tant och 

kliver fram.  

-Åh nej! stönar Tone. Det där är min 

mamma. 

-Jag vet hur det känns, säger Lillen.   

Sista dagen är det tävling i poolen. 

”Simma med krokodilen”, heter leken. 

-Först till andra sidan vinner ett fint 

pris, säger ledarna.  

-Oroa dig inte, Lillen. Det här vinner 

jag, säger pappa. 

Lillen önskar att krokodilen åt upp 

pappa. 

-Tävlingen är nog bara för barn, säger 

mamma. 

-Alla som vill får vara med, säger 

pappa. Jag vill! 

Sedan går starten. 

Tone vinner överlägset. 

Pappas krokodil vill hellre simma 

baklänges.  

-Otur och fusk! klagar pappa när han 

kommer i mål. 

-Men Tone var bäst, säger mamma. 

-Ja, Tone var bäst, säger pappa och ler. 

Men nu bjuder jag alla på glass. Det ska 

man göra om man kommer sist.  

-Vilken bra semester det blev, säger 

Lillen och skrattar. 

 

(Denna bok innehåller 281 ord) 

 

 



  
 

41 
 

6.8 Bilaga 3 

Stapeldiagram över tid- och felläsningar 
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80
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90
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100
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Dag 1 Dag 2 Dag 3
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Tid

0

0,5

1

1,5

2
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6.9 Bilaga 4 

Missivbrev till interventionsgruppen 

 

Missivbrev till interventionsgrupp gällande upprepad läsning 

Hej! 

Vi är två blivande speciallärare inom språk-, läs- och skrivutveckling, som arbetar i Nässjö kommun. Nu 

studerar vi på speciallärarprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö och skriver vårt examensarbete. Då 

vi i vår utbildning har läst och fördjupat oss i litteratur och forskning kring elevers språk-, läs- och 

skrivutveckling har vi för avsikt att i examensarbetet göra en studie kring insatser som främjar läsning. 

Studien genomförs med elever från åk 2 och 3 vid två olika skolor i Nässjö kommun. Arbetet kommer ske 

under elevens skoldag och vår ambition är att den ordinarie undervisningen påverkas i minsta möjliga 

grad. Eleverna får under sex veckor vid tre tillfällen/vecka, ca 15 minuter lästräning i form av upprepad 

läsning. Lästräningen innebär att eleverna i par läser skönlitterära texter upprepade gånger högt för mig 

som speciallärare. Syftet är att undersöka insatsens eventuella påverkan gällande avkodning, läsförståelse 

och motivation till läsning. 

Då vi i vår studie ämnar undersöka skillnader beträffande avkodning utifrån modellen upprepad läsning, 

behöver vi kunna göra en jämförelse med en grupp som får ordinarie undervisning under samma 

tidsperiod. Interventionsgrupp och jämförelsegrupp har tagits ut genom ett H4-test och består av elever vi 

tänker möjligen kan vara hjälpta av metoden upprepad läsning. Utifrån testresultatet delas eleverna 

slumpmässigt in i en interventionsgrupp och en jämförelsegrupp med ca tio elever i varje. Ditt barn har 

kommit med i interventionsgruppen. I grupperna kommer vi genomföra två tester, både före och efter 

interventionerna. Det ena testet är H4 och mäter avkodning och det andra är läsförståelsetestet “Vilken 

bild är rätt”. Vi ämnar även intervjua eleverna i interventionsgruppen och jämförelsegruppen angående 

motivation till läsning. Visar studiens resultat på att interventionsgruppen nått ett högre resultat, kommer 

även jämförelsegruppen erbjudas lästräning med metoden upprepad läsning. 

I studien kommer hänsyn tas till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket innebär att 

deltagandet är frivilligt och eleven när som helst kan avbryta deltagandet. Resultatet kommer enbart 

användas i vårt examensarbete och ert barns deltagande och resultat behandlas konfidentiellt, vilket 

betyder att ditt barns namn, klass och skola inte kommer synas. 

Vänligen fyll i talongen och lämna till klassläraren senast fredagen den 27/4 2018. 

Om ni har några funderingar går det bra att kontakta oss:  

Anna-Carin Olsson ao222uc@student.lnu.se eller via telefon 073 220 33 39  

Maud Jansohn mj223mb@student.lnu.se eller via telefon 072 450 34 15  

Handledare för arbetet är: John Rack, universitetslektor vid Linnéuniversitetet john.rack@lnu.se  

Med vänlig hälsning, Anna-Carin och Maud 

__________________________________________________________________________ 

Jag godkänner att mitt barn deltar i interventionsgruppen  

Nej, jag godkänner inte att mitt barn deltar i interventionsgruppen 

Barnets namn: ______________________________________________________________ 

Vårdnadshavares namnteckning:________________________________________________ 

mailto:ao222uc@student.lnu.se
mailto:mj223mb@student.lnu.se
mailto:john.rack@lnu.se
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6.10 Bilaga 5 

Missivbrev till jämförelsegruppen 

 
 

 

 

 

 

Missivbrev till jämförelsegrupp gällande upprepad läsning 
 

Hej! 

Vi är två blivande speciallärare inom språk-, läs- och skrivutveckling, som arbetar i Nässjö kommun. Nu 

studerar vi på speciallärarprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö och skriver vårt examensarbete. Då 

vi i vår utbildning har läst och fördjupat oss i litteratur och forskning kring elevers språk-, läs- och 

skrivutveckling har vi för avsikt att i examensarbetet göra en studie kring insatser som främjar läsning. 

Studien genomförs med elever från åk 2 och 3 vid två olika skolor i Nässjö kommun. Arbetet kommer ske 

under elevens skoltid och vår ambition är att den ordinarie undervisningen påverkas i minsta möjliga 

grad. Syftet är att undersöka insatsens eventuella påverkan gällande avkodning, läsförståelse och 

motivation till läsning. 

Då vi i vår studie ämnar undersöka skillnader beträffande avkodning utifrån modellen upprepad läsning, 

behöver vi kunna göra en jämförelse med en grupp som får ordinarie undervisning under samma 

tidsperiod. Interventionsgrupp och jämförelsegrupp har tagits ut genom ett H4-test och består av elever vi 

tänker kan vara hjälpta av metoden upprepad läsning. Utifrån testresultatet delas eleverna slumpmässigt 

in i en interventionsgrupp och en jämförelsegrupp med ca tio elever i varje. Ditt barn har kommit med i 

jämförelsegruppen. I grupperna kommer vi genomföra två tester, både före och efter interventionerna. Det 

ena testet är H4 och mäter avkodning och det andra är läsförståelsetestet “Vilken bild är rätt”.  Vi ämnar 

även intervjua eleverna i interventionsgruppen och jämförelsegruppen angående motivation till läsning. 

Visar studiens resultat på att interventionsgruppen nått ett högre resultat, kommer även jämförelsegruppen 

erbjudas lästräning med metoden upprepad läsning. 

I studien kommer hänsyn tas till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket innebär att 

deltagandet är frivilligt och eleven när som helst kan avbryta deltagandet. Resultatet kommer enbart 

användas i vårt examensarbete och ert barns deltagande och resultat behandlas konfidentiellt, vilket 

betyder att ditt barns namn, klass och skola inte kommer synas. 

Vänligen fyll i talongen och lämna till klassläraren senast fredagen den 27/4 2018. 

Om ni har några funderingar går det bra att kontakta oss. 

Om ni har några funderingar går det bra att kontakta oss:  

Anna-Carin Olsson ao222uc@student.lnu.se eller via telefon 073 220 33 39  

Maud Jansohn mj223mb@student.lnu.se eller via telefon 072 450 34 15  

Handledare för arbetet är: John Rack, universitetslektor vid Linnéuniversitetet john.rack@lnu.se  

 

Med vänlig hälsning, Anna-Carin och Maud 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Jag godkänner att mitt barn deltar i jämförelsegruppen  

  

Nej, jag godkänner inte att mitt barn deltar i jämförelsegruppen                 

Barnets namn: ______________________________________________________________ 

 

Vårdnadshavares namnteckning:________________________________________________ 

 

 

 

 

 

mailto:ao222uc@student.lnu.se
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mailto:john.rack@lnu.se
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6.11 Bilaga 6 

Översättning av missivbrev  
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6.12 Bilaga 7 

Missivbrev till elev 

 

 

 

 

 

 

Missivbrev till elev gällande upprepad läsning 
Hej! 

Våra namn är Anna-Carin och Maud och vi läser till speciallärare vid Linnéuniversitetet 

i Växjö. Vi ska göra en undersökning i läsning och undrar om du vill vara med.  

I undervisningen ska vi träna läsning tillsammans med dig och en kompis. Vi kommer 

använda oss av något som kallas upprepad läsning. Det betyder att du och kompisen 

kommer att få läsa samma text flera gånger. Undersökningen gör vi för att ta reda på om 

det är en bra metod att träna läsning på. Det är flera elever i din klass som får möjlighet 

att träna läsning på samma sätt.  

Om du undrar över något kan du fråga din lärare eller prata med någon av oss. Det är 

inget tvång att vara med och du väljer själv hur du vill göra. Du kan när som helst ångra 

dig och avbryta om du inte vill vara med längre. Efter undersökningen kommer vi att 

skriva om den i en uppsats, men vi kommer inte nämna ditt namn, skola eller kommun.  

Med vänliga hälsningar 

Anna-Carin och Maud 
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6.13 Bilaga 8 

Brev – Förfrågan till rektorer om tillstånd för studien 

 

 
 

 

Förfrågan till rektorer ang. tillstånd att genomföra interventionsstudier med  

upprepad läsning i åk 2 och 3. 

 

Då vi arbetar som speciallärare är vi intresserade av att studera metoden upprepad 

läsning utifrån skönlitterära texter. Upprepad läsning innebär att eleven läser samma 

textstycken 3-5 gånger i syfte att öka läsflytet, vilket kan ge effekt även på 

läsförståelsen. 

  

I vår studie ämnar vi undersöka skillnader beträffande avkodning utifrån modellen 

upprepad läsning, vilket gör att vi behöver göra en jämförelse med en grupp som får 

ordinarie undervisning under samma tidsperiod. Interventionsgrupp och 

jämförelsegrupp har tagits ut genom ett H4-test och består av elever vi tänker kan vara 

hjälpta av metoden upprepad läsning. Utifrån testresultatet delas eleverna slumpmässigt 

in i en interventionsgrupp och en jämförelsegrupp med ca tio elever i varje. I grupperna 

kommer vi genomföra två tester, både före och efter interventionen. Det ena testet är H4 

och mäter avkodning och det andra är läsförståelsetestet “Vilken bild är rätt”. Vi ämnar 

även intervjua eleverna i interventionsgruppen och jämförelsegruppen angående 

motivation till läsning. Visar studiens resultat på att interventionsgruppen nått ett högre 

resultat, kommer även jämförelsegruppen erbjudas lästräning med metoden upprepad 

läsning. 

I studien kommer hänsyn tas till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket 

innebär att deltagandet är frivilligt och eleven när som helst kan avbryta deltagandet. 

Resultatet kommer enbart användas i vårt examensarbete och elevens deltagande och 

resultat behandlas konfidentiellt, vilket betyder att elevens namn, klass och skola inte 

kommer synas. 

Tacksamma för svar snarast! 

Maud Jansohn, speciallärare på Handskerydsskolan 

Anna-Carin Olsson, speciallärare på Runnerydsskolan 

Handledare: John Rack 

John.rack@lnu.se  
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