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SAMMANFATTNING 
 

Syftet med denna studie är att se om metoden upprepad läsning kan ha någon effekt 

på elevers läsbeteende, attityd och motivation till läsning. Studien består av en 

teoretisk del och en empirisk del där elever deltagit i en fyra veckor lång intervention 

och där elever, föräldrar och lärare intervjuats genom semistrukturerade intervjuer.  

 

Elevers attityd, motivation och läsbeteende kan påverkas i positiv riktning vid 

användandet av lästräningsmetoden upprepad läsning. Detta sammanfattar kort 

resultatet av denna studie. I litteraturen framhålls flera beståndsdelar som kan 

påverka en elevs attityd och motivation till läsning. Inre och yttre motivation är två 

beståndsdelar som styr till exempel varför och av vilken anledning som en elev läser. 

Läser eleven för att han/hon tycker att det är roligt och intressant drivs eleven av inre 

motivation. Läser eleven för att få beröm eller någon slags belöning är det yttre 

motivation som är drivkraften. En elev som drivs av den inre känner att han/hon har 

kontroll över om en uppgift lyckas. Drivs eleven istället av den yttre upplever 

han/hon sig inte ha någon kontroll utan ser sig själv som ett offer för 

omständigheterna. Det är eftersträvansvärt att eleven drivs av inre motivation till 

läsning. 

 

Många barn börjar skolan med en positiv inställning till att läsa. Undersökningar 

visar att denna minskar när barnen blir äldre. Inställningen är kopplad till en elevs 

förmåga, i denna studie läsförmågan. Barn som upplever att de kan och att de 

utvecklar sin läsförmåga förblir positiva medan den positiva attityden minskar hos 

barn som upplever svårigheter. Vår studie har visat att en förbättring av elevers 

läsförmåga, som i sin tur stärker elevens självförtroende och tilltro till sin förmåga, 

skapar en ökad positiv attityd till läsning.  

 

Nyckelord: attityd, läsbeteende, läsning, motivation, självförtroende, upprepad 

läsning 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this study was to see if the method of repeated reading may have an 

effect on pupils' reading behavior, attitude and motivation towards reading. The 

study consists of a theoretical part and an empirical part where pupils participated in 

a four-week intervention, and where pupils, parents and teachers were interviewed 

by semi-structured interviews. 

 

Pupil´s attitudes, motivation and reading behavior can be positively influenced by 

using the repeated reading method. This is a brief summary of this study. The 

literature highlights several factors that may affect a pupil's attitude and motivation 

towards reading. Internal and external motivation are two factors that control, for 

example, why and what reason that a pupil reads. If the pupil reads because they 

think it is fun and interesting, they are driven by internal motivation. If the pupil 

reads to receive praise or any kind of reward they are driven by external motivation. 

A pupil who is driven by internal motivation feels that they have control over 

whether a task succeeds. If the pupil is driven by external motivation they experience 

that they do not have any control, but see themselves as a victim of circumstances. It 

is desirable that the pupil is driven by internal motivation for reading. 

 

Many children start school with a positive attitude towards reading. Studies show 

that this decreases as children get older. The attitude is related to a pupil's ability; in 

this study the levels of literacy. Children who feel that they are able to read and 

develop their reading, retain their positive attitude compared to those children who 

experience difficulties. Children with a negative attitude towards reading, read less 

than children with a positive attitude towards reading.  

 

Our study has shown that by improving pupils' reading skills, which in turn 

strengthens the pupil's self-esteem and confidence in their ability, creates a more 

positive attitude towards reading. 

 

Keywords: attitude, motivation, reading, reading behavior, repeated reading, self-

esteem. 
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1. INTRODUKTION 

 

 

En ständigt återkommande fråga i skolans värld är hur skolan kan få eleverna 

motiverade till skolarbetet. Hur stimuleras elevernas inre drivkraft? Ständigt provas 

nya arbetssätt, material och metoder för att få eleverna engagerade och motiverade. 

Elevens motivation är avgörande för elevens läsutveckling. Taube (2007) poängterar 

motivationens betydelse då hon definierar läsning som avkodning x förståelse x 

motivation, L = A x F x M. I läsdebatten (Westlund, 2009; Taube, 2007) talas det om 

elevers inre och yttre motivation. Med inre menas att eleven känner en drivkraft och 

nyfikenhet inför läsandet. Dessa elever är många gånger så kallade bokslukare. Yttre 

däremot innebär att eleven läser för att få någon slags belöning. Önskvärt är att alla 

elever i så hög grad som möjligt drivs av en inre motivation eftersom det är den som 

skapar lust till ett livslångt lärande. Hur är det då för de elever som saknar den inre 

drivkraften och trots lärares ständiga försök och uppmuntran ändå inte får en inre 

motivation till läsning? Ofta handlar detta om elever med läs- och skrivsvårigheter 

och som genom hela sin skoltid mött svårigheter med att läsa och skriva. För dessa 

elever kanske vägen till inre motivation måste gå via den yttre, i form av 

tävlingsmoment och belöningar etcetera. Vägen genom yttre motivation kan hjälpa 

eleven med sina läs- och skrivsvårigheter så att fokus riktas om från det tekniska 

läsandet till textens innehåll och på så sätt aktualisera elevens inre drivkraft till 

läsning.  

 

Det finns många sätt att stimulera elevers läsning. I denna uppsats sätts fokus på ett 

sätt närmare bestämt upprepad läsning. Upprepad läsning är en enkel metod som kan 

användas av många i skolan. Vår erfarenhet säger oss att den trots detta sällan 

används. Varför är det så? Både Elbro (2004) och Myrberg (2007) beskriver metoden 

som effektiv då det gäller elevers lästräning. Den övar elevens avkodning, intonation 

och förståelse. Vi tror att metoden eventuellt kan uppfattas som långtråkig, för både 

elever och lärare, med tanke på att samma korta textavsnitt läses flera gånger efter 

vart annat. Finns det något med metoden som trots detta gör att elever och lärare 

håller fast vid den? Elbro (2004) menar att elever redan efter andra eller tredje 

läsningen av en text uppnår bättre flyt och förståelse av texten. Detta snabba resultat 

borde göra att upprepad läsning vann mer mark i skolan. Vi ställer oss i detta 

sammanhang frågan om dessa snabba resultat påverkar elevernas motivation till 

läsning på något sätt.  

 

Det finns en hel del skrivet om metoden upprepad läsning och den effekt som 

metoden har på läsflyt och läsförståelse (Elbro, 2004; Myrberg, 2007). I denna studie 

ligger fokus på hur eller om elevens attityd och motivation samt läsbeteende 

förändras efter en genomförd intervention med upprepad läsning. Upprepad läsning 

är en enkel metod och om studien kan påvisa att även elevens attityd och motivation 

och/eller läsbeteende förändras genom en intervention med metoden ökar effekten av 

den. Eftersom den är enkel att följa är det möjligt att lära ut den till både kollegor och 

föräldrar. Sett ur ett specialpedagogiskt perspektiv kan metoden dessutom fungera 

som ett effektivt verktyg för de elever som kämpat länge med sin läsning. 
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2. BAKGRUND 

 

2.1  Definitioner av centrala begrepp 

Motivation definieras enligt Nationalencyklopedin (2010) som en term som används 

inom psykologin för de processer som sätter igång, upprätthåller och riktar beteende. 

Motivationsteorier förklarar varför vi agerar som vi gör och prioriterar vissa saker 

framför andra. Motivationen kan enligt teorierna komma inifrån en människa som i 

instinkts- eller drivkraftsteorier eller från omvärlden som i incentivteorin 

(Nationalencyklopedin, 2010). Enligt Jenner (2004) består motivation av tre olika 

faktorer som samverkar. Det är den inre faktorn eller drivkraften som sätter igång ett 

beteende eller en handling. Den andra faktorn är strävan efter att uppnå ett inre eller 

yttre mål som till exempel glädje eller ett högt betyg. Den tredje faktorn är en 

växelverkan mellan den inre och yttre. 

 

Attityd betyder, enligt nationalencyklopedin, inställning eller förhållningssätt. 

Begreppet står för beteenden som syns utanpå. Inom socialpsykologin och andra 

vetenskaper används termen attityd idag vanligen för en varaktig inställning som 

byggts upp genom erfarenheter och kommer till uttryck i att man är för eller emot 

något (Nationalencyklopedin, 2010). Det förekommer många olika definitioner av 

begreppet attityd. McKenna (2001) anser dock att det förekommer konsensus för 

vissa fundamentala delar av begreppet. Dessa är: 

 Hos individen finns en beredskap, formad utifrån individens tidigare 

erfarenheter, vilken påverkar hur individen förhåller sig till ett objekt och 

situationer som det är relaterat med.  

 Huvudsakligen ett sätt att vara gentemot specifika objekt.  

 En relativt stabil känslomässig respons till ett objekt.  

 En relativt bestående inställning till ett objekt eller situation gör att man är 

benägen att reagera på ett speciellt sätt.  

 En inlärd benägenhet att respondera på ett konsekvent fördelaktigt eller icke 

fördelaktigt sätt gentemot ett specifikt objekt.  

En läs- och skrivrelaterad definition som nämns av McKenna (2001) är: A system of 

feelings related to reading which causes the learner to approach or avoid a reading 

situation (McKenna, 2001:136). McKenna drar tre slutsatser utifrån ovan nämnda 

definitioner. Attityder är ofta kopplade till känslor. De är ett förstadium till hur en 

person uppträder och de uppstår utifrån en persons erfarenheter. Han skriver även att 

attityder kan variera i ett spektrum från negativ till positiv.  

2.1.1  Historian bakom upprepad läsning 
Historiskt sett har människor långt tillbaka repeterat det de läst i syfte att förstå och 

komma ihåg det bättre. Ett exempel är katekesen som användes på 1400-talet i 

Europa för att bland annat lära människor läsa. Upprepad läsning som en modern 
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lästräningsmetod har sin upprinnelse från 1970-talet då Samuels forskade i ämnet. 

Vid samma tidpunkt som han forskade om upprepad läsning gjorde även Carol 

Chomsky liknande forskning med samma resultat. Sedan dess har metoden spridits 

över världen och även gett inspiration till andra lästräningsmetoder (Samuels, 1997). 

 

Huvudmålet med upprepad läsning är att läsa flytande. För att definiera vad detta 

innebär delar Samuels (1997) upp det i två delar, korrekthet och läshastighet. I 

metoden läggs tonvikten på läshastigheten. Samuels menar att om tonvikten i stället 

ligger på korrektheten kan det leda till att eleven blir rädd för att läsa fel vilket i sin 

tur kan påverka tempot. I stället kan ett mål i form av en tid sättas för den enskilda 

eleven. Denna form av lästräning är endast ett komplement till det ordinarie 

läsutvecklingsarbetet. Metoden passar dock lika väl för elever med lässvårigheter 

som för normalläsare. Upprepad läsning kan jämföras med den träning som 

idrottsmän gör för att nå toppresultat (Samuels, 1997).  

 

2.2 Läsning och läsutveckling 

Denna studie lägger fokus på lästräning. Nedan följer en genomgång av 

beståndsdelar som är avgörande för läsutvecklingen såsom läshastighet, läsförståelse, 

metakognition, självförtroende och den litterära hemmiljön. Definition av vad 

läsning är och läsutvecklingsstadierna presenteras. Det är ur specialpedagogiskt 

perspektiv och enligt Lpo 94 viktigt att:  

 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov. Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande 

och kunskapsutveckling. Hänsyn skall tas till elevernas olika 

förutsättningar och behov. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever 

som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 

utbildningen (Skolverket, 2006:4).  

 

Anpassad undervisning som utgår från eleven och dess eventuella svårigheter är 

viktigt för en elevs läsinlärning. Upprepad läsning ger eleven feedback med hjälp av 

diagrammen där eleven kan följa sina framsteg. Lpo 94 skriver att Varje elev har rätt 

att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse 

som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter (Skolverket, 2006:7). 

 

Internationellt används termen literacy, i vars definition både läsning och skrivning 

av skriftspråket ingår. Det innebär att i denna definition ingår även användandet av 

färdigheten (Taube, 2007). Literacy kan enligt andra författare (Westlund, 2009) 

definieras som en förmåga att kunna använda tryckt eller handskriven text för att 

fungera i samhället, kunna tillgodose sina behov och personliga mål och för att 

kunna utveckla sig själv. Enlighet råder till stor del bland forskar om att innebörden 

av begreppet literacy förändras med samhällets förändringar (Westlund, 2009). 

 

Nationalencyklopedin (2010) definierar läsning: som konsten att läsa. Läsning är en 

komplicerad färdighet som kräver lång tid och omfattande övning för att kunna 
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utvecklas. Man kan urskilja två huvudmoment: avkodning och förståelse. Avkodning 

innebär att man kan identifiera eller känna igen skrivna ord. Förståelse är resultatet 

av tolkningen av språkliga meddelanden. God läsfärdighet innebär att både 

avkodning och förståelse fungerar väl (Nationalencyklopedin). Läsforskning bedrivs 

internationellt och frågan är vad är läsning? I den så kallade Simple View of 

Reading, läsning = avkodning x förståelse av språk, (Gough & Tunmer, 1986) 

poängteras både avkodningen och förståelsen som två viktiga delar i läsningen. 

Senare har denna definition utökats med ett tillägg, Dalby, Elbro, Jansen och Krogh 

(1992) kompletterade definitionen med att lägga till motivation. Enligt dem är 

läsning = avkodning x förståelse av språk x motivation. 

Elbro (2004) beskriver vidare avkodningen som den process där läsaren översätter 

tecknen till språkljud och kan uttala och förstå betydelsen av ordet. Läsaren inser vad 

ordet står för, till exempel byxor och kan koppla samman det med det plagg man bär. 

Ordavkodningen är unik för läsningen. Språkförståelsen används däremot även i 

samtal eller när man lyssnar på andra språkliga meddelanden. Förståelsen bygger på 

läsarens tidigare erfarenheter. Elbro skriver att här ingår även kunskap om 

meningarnas uppbyggnad, språkliga bilder, underförstådda betydelser, kännedom 

om texttyper (genrer), om författaren och dennes åsikter osv. (Elbro, 2004:27). För 

att läsningen ska fungera krävs det att läsaren klarar båda komponenterna, avkodning 

och förståelse. 

Höien och Lundberg (1999) redogör för de olika stadierna i samband med 

läsinlärningen. Det första stadiet är pseudoläsning, som är en form av låtsasläsning 

där små barn härmar vuxnas läsbeteende eller ”läser” välkända logotyp som 

”McDonalds” eller ordet mjölk på mjölkkartongen. Andra stadiet är det logografiskt–

visuella stadiet. Här kan barnet läsa hela ordbilder som de mött, till exempel sitt 

namn, mamma, pappa och företagslogotyper. Tredje stadiet i läsutvecklingen heter 

alfabetisk-fonologiska stadiet. Nu kan barnet koppla samman bokstavstecknet med 

rätt språkljud och ljuda samman dem till ett ord. Barnet har nu knäckt den alfabetiska 

koden. Det sista stadiet är det ortografiskt-morfemiska stadiet. Nu läses orddelarna 

direkt utan någon ljudning. Läsaren känner igen orden visuellt och läser hela 

morfem, det vill säga den minsta betydelsebärande enheten. Ordavkodningen eller 

ordigenkänningen sker automatiskt och det innebär att läsaren läser med flyt utan 

kontextuellt stöd. Det är det fjärde stadiet som är målet vid upprepad läsning. 

Förutom de fyra stadierna som Höien och Lundberg (1999) beskriver menar Ehri och 

McCormick (1998) att för att läsflytet ska öka krävs det att eleven läser med 

automatik, ortografiskt- morfemiskt. De ser läsning med flyt som ett eget stadie som 

följer efter det sista stadiet i läsutvecklingen när det gäller ordigenkänning. I det 

stadiet kan läsaren avkoda både välkända ord och nya okända ord med flyt.  

Läshastigheten styrs av hur väl läsaren förstår texten. En text som är informationstät 

tar längre tid att läsa. Om texten inte består av så mycket ny information ökar 

läshastigheten. Förståelsehastigheten är någorlunda konstant det vill säga att det 

finns en gräns för hur fort man kan läsa och samtidigt förstå innehållet i en text. 

Läshastigheten styrs alltså av vad man läser och hur stor behållning man ska få av 

texten (Elbro, 2004). Taube (2007) redogör för en studie i Nya Zeeland som påvisar 

att läshastigheten har betydelse för läsförståelsen. Taube framhåller dock att det inte 



9 

 

är tillräckligt att läshastigheten är hög för att läsförståelsen ska vara god. Sett ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv beskriver Höien och Lundberg (1999) lässvaga läsare 

som passiva. De anpassar inte hastigheten efter vilken typ av text de får utan läser 

alla texter med samma hastighet. Aktiva läsare anpassar hastigheten till texten så att 

de förstår innehållet. Läshastigheten påverkar läsförståelsen som nämnts tidigare. 

Det finns även fler beståndsdelar som påverkar läsförståelsen. Westlund (2009) tar 

upp följande: Förmågan att göra inferenser, schemateori, genrekunskap, lässtrategier, 

studieteknik, metakognition och kvalitetssäkring. Läsaren som har förmåga att göra 

inferenser kan använda sig av sin egen bakgrundkunskap och samtidigt förhålla sig 

till informationen i texten och ha ett kritiskt förhållningssätt till texten. Schemateorin 

grundar sig i läsarens egen kulturella bakgrund och erfarenheter av livet. 

Genrekunskap handlar om att läsaren har kunskap om att texter ingår i olika genrer 

och att texternas uppbyggnad är olika. Kunskapen om texters olika uppbyggnad 

påverkar läsförståelsen. De lässtrategier och den studieteknik som används bör vara 

flexibla och kunna anpassas så att den passar den text som läses. Metakognition är 

förmågan att vara medveten om sina tankeprocesser och att exempelvis kunna inse 

när man valt fel lässtrategi. Med kvalitetssäkring menas det ansvar som skolan har att 

se till att alla elever får den undervisning och den utveckling av sina kunskaper som 

krävs av samhället (Westlund, 2009). Barns förmåga att förstå texter ökar då de blir 

mer vana vid vissa strukturer eller olika genrer (Catts & Kamhi, 2005). I skolan ökar 

eleverna sin förmåga då de gradvis möter olika sorters texter. 

Elevens metakognitiva förmåga är av betydelse då det gäller hans/hennes 

läsutveckling (Myrberg, 2003; Westlund, 2009). Denna förmåga kan i sin tur leda till 

att eleven lär sig vilka tankestrategier som leder till framgång respektive 

misslyckande i hans/hennes läsutveckling. Ett väl utvecklat metakognitivt tänkande 

gör att eleven kan förändra och förbättra sitt tillvägagångssätt för att bli en bättre 

läsare. Läraren har en viktig uppgift i att stimulera elevernas metakognition genom 

att uppmuntra dem till att fråga sig själva hur de tänkt och vad de kan göra 

annorlunda för att få ett bättre och effektivare resultat. Utmärkande för en elev som 

läser bra är inte att hon eller han alltid förstår, utan hon/han själv kan avgöra när 

hon/hon inte förstår (Myrberg, 2003:38). När det gäller metakognition skriver Höien 

och Lundberg (1999) att det är genom samtal och observationer som man kan få reda 

på hur eleven uppfattar sin egen läsning och i vilken grad han/hon är medveten om 

att man kan ha olika mål med läsningen och att olika mål gör att man läser på olika 

sätt. Eleverna vet ofta inte, enligt Westlund (2009), att olika texter kräver olika 

lässtrategier.  

När barn börjar lära sig att läsa lär de sig också hur bra de är på att läsa. Denna läs-

självbild påverkar barnets motivation till läsning och uthållighet i barnets fortsatta 

läsutveckling. Självbilden är inte medfödd utan inlärd. Många elever kommer till 

skolan med en positiv attityd och de är motiverade till att lära. Andra elever kommer 

med en negativ inställning. De är oroliga inför de krav som skolan kommer att ställa 

och de har låg tillit till sin egen förmåga. Det är inte ovanligt att några av de barn 

som kommer till skolan med en positiv inställning redan efter första året mist sin lust 

att lära och fått sämre självförtroende (Taube, 1997, 2007). Jacobson och Svensson 

(2006) poängterar att emotionella omständigheter kan påverka läs- och 

skrivinlärningen. Dåligt självförtroende har ofta sitt ursprung i barnets sociala miljö. 
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Om barnet inte får kärlek och uppskattning påverkar det barnets självförtroende och 

självbild. Den självbild som barnet har sägs ibland vara viktigare än den begåvning 

han/hon har i den första läsinlärningen. Taube (1997) skriver att hur väl en elev 

lyckas med sina prestationer i skolan påverkar barnets självbild och förväntningar på 

kommande uppgifter. Hon skriver att svaga läsare lättare förlorar tillit till sin egen 

förmåga och att de är mindre effektiva när det gäller att möta motgångar (Taube, 

1997:82). De svaga läsarna anger ofta att det är tur eller otur att de klarat eller 

misslyckats med en uppgift. Starka och medelstarka läsare uppger att de inte 

ansträngt sig tillräckligt om de har misslyckats. De svaga läsarna tar inte ett eget 

ansvar för om de lyckas eller misslyckas. Det bildar en negativ cirkel för eleven och 

han/hon utvecklar en passiv inlärningsstil. För att bryta den negativa cirkeln blir 

pedagogens uppgift att lära eleven att han kan lyckas. Nothing succeeds like success! 

(Taube, 1997:98). Detta skapar ett antal pedagogiska konsekvenser som poängterar 

vikten av till exempel en positiv, förstående, accepterande, stödjande, uppmuntrande 

klassrumsatmosfär där man respekterar varandra. Utöver detta är individualisering, 

undvikande av jämförelser av elevers prestationer och att eleven sätter upp egna 

rimliga mål samt goda relationer med hemmet av vikt (Taube, 1997).   

Barnets läsutveckling påverkas av den litterära miljön i hemmet och uppväxtmiljön. 

Om ett barn redan från det att det är väldigt litet vänjer sig vid att samtala om det 

han/hon läst utifrån frågor av karaktären: Vad? Varför? Vilka känslor väcks? är 

han/hon väl förberedd för en skolsituation där man diskuterar texter och böckers 

innehåll. Barnet lär sig tänka om innehållet på olika sätt och lär sig även att ställa 

frågor kring det lästa (Catts & Kahmi, 2005). Elbro (2004) skriver att föräldrarnas 

höga förväntningar på barnets läsutveckling påverkar hur mycket tid som ägnas åt 

läsutveckling i hemmet. Det påverkar också undervisningen i skolan om många av 

föräldrarna förväntar sig att eleverna snabbt ska bli självständiga läsare. Även 

tillgången till litteratur och föräldrarnas inställning till läsning kan påverka barnens 

intresse för böcker och läsning. Föräldrarnas påverkan på barnets läsfärdighet är ofta 

sammanknutna med föräldrarnas läsfärdigheter. Jacobson och Svensson (2006) lyfter 

upp beståndsdelar i arv och miljö som är av betydelse för läsfärdigheten. 

Fonologiska brister är ett exempel på en ärftlig faktor. Miljöfaktorer kan vara skolk, 

bråk i familjen eller bristande omsorg. Om barnet växer upp i en miljö som är 

språkligt torftig och allmänt besvärlig löper barnet större risk att få läs- och 

skrivsvårigheter. 

Det finns flera metoder som ökar läsflytet hos en elev. Upprepad läsning är en 

välbeprövad, enkel och effektiv metod som ökar ordigenkänning, läsflyt och 

läsförståelse (Myrberg, 2007; Samuels, 1997; Torgensen, 2005). Upprepad läsning 

av en text och ökat läsflyt har visat sig påverka nästa text som eleven läser. I nya 

texter minskar lästiden och antal fel redan första gången jämfört med föregående 

text. Resultatet av lästräningen av en specifik text skapar på så sätt en transfer till 

andra texter. Det är dessutom viktigt att eleverna är insatta i varför lästräningen går 

till på detta sätt (Samuels, 1997). Enskild högläsning (eleven läser för läraren) och 

olika former av upprepad läsning, är en viktig ingrediens i bra pedagogik. En-till-en-

situationer är nödvändiga (Myrberg, 2003:37).  
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Druid Glentow (2006) menar att morfologisk träning är bra för att uppnå en 

automatiserad läsning. Morfologi kommer från ordet morfem som innebär den 

minsta betydelsebärande enheten i ett ord, till exempel bil-barn-stol. Morfologisk 

träning kan bestå av att man övar förstavelser (onset) och rim (rime). Hon poängterar 

också att det är viktigt att motivera för eleven varför man tränar en viss sak, så att 

eleven förstår syftet med att öva till exempel onset/rime. Genom att relatera det man 

gör till en helhet förstår man meningen med det man gör för stunden (Druid 

Glentow, 2006:144). Enligt Tornéus (2002) har morfologisk medvetenhet betydelse 

för både avkodning och läsförståelse. Han menar att det är först i 10-12 års ålder som 

barn har samma ordbegrepp som vuxna. Morfologisk medvetenhet kan tränas genom 

till exempel korsord, ordkunskap, ordflätor och stavningsregler. Torgensen (2005) 

har genomfört en studie som visar att explicit undervisning i till exempel inlärning av 

högfrekventa sight-words, leder till att de flesta elever gör stora framsteg och ökar 

sitt läsflyt. Med sight-words menas ord som läses direkt med hjälp av det 

ortografiska lexikonet. Läsning av listor med ord är ett exempel på sådan explicit 

träning. Enligt Catts och Kamhi (2005) är läsningen automatiserad när ett ord läses 

som ett sight-word. Eleven behöver känna igen många ord som sight-words för att 

läsningen ska bli automatiserad. Undervisningen behöver vara tydlig, direkt, 

intensiv, stödjande och positiv (Ehri, 2005).  

 

2.3 Motivation  

2.3.1 Motivationsteorier 
Ett syfte med vår studie är att studera förhållandet mellan motivation och läsning. 

För elever med läs- och skrivsvårigheter och en långsam läsutveckling finns det en 

risk att deras motivation till läsning påverkas negativt. Ur ett specialpedagogiskt 

perspektiv är det viktigt att arbeta medvetet för att öka dessa elevers inre motivation 

till läsning, då detta främjar lusten att lära och elevernas egen drivkraft. Här följer en 

närmre presentation av några motivationsteorier, inre och yttre motivation samt hur 

motivation kan skapas i undervisningen. När en sökning på motivationsteorier 

gjordes var det några som återkom. Dessa teorier kommer att presenteras i denna 

studie. De är behovsteori, instinktsteori, drivkraftsteori, incentivteori, 

attributionsteori, kognitiv motivationsteori och teorier om inre och yttre motivation. 

 

En känd behovsteori är Maslows behovshierarki, vilken har fått ett starkt fäste bland 

pedagoger. Maslow var en av de centrala teoretikerna inom humanismen. De fem 

behov som Maslow tar upp i sin behovshieraki är av grundläggande karaktär och är 

ordnade i en hierarki. De är: 1. Fysiologiska behov, 2. Behov av trygghet och 

säkerhet, 3. Behov av kärlek och social anknytning, 4. Behov av uppskattning och 

positiv självuppfattning, 5. Behov av självförverkligande (Imsen, 1991:61).  

 

Instinktsteorier handlar om att människan styrs av nedärvda instinkter eller drifter. 

Flockinstinkten och aggressionsinstinkten är inspirerade av Darwin medan Freud 

lade vikten på livsinstinkten och dödsinstinkten. Gemensamt för instinktteorierna är 

att människan gör det som är livsnödvändigt (Imsen, 1991). Enligt Jenner (2004) 

blev instinktsteorierna ifrågasatta av psykologer som menade att det mesta som 
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människan gör är ett inlärt beteende. Detta kom att bli grunden för 

drivkraftsteorierna. Jenner redogör för den formel som Clark Hull presenterade i 

början av 1940-talet: Ansträngning = Drivkraft x Vanan (Jenner, 2004:39).  Denna 

formel användes för att förklara styrkan i en levande varelses beteende. Vanan och 

drivkraftens styrka bestämmer hur stor ansträngningen blir. Hull reviderade sin första 

teori och förutom att det endast är vanan, tidigare erfarenheter, som styr beteendet 

lade han till förväntan mot ett framtida mål (Jenner, 2004). 

 

Schunk, Pintrich och Meece (2008) redogör för hur drivkraftsteorierna modifierades 

till att inkludera incentivemotivation, det vill säga motivation för att uppnå ett mål. 

Det handlar om en prestationsförmåga snarare än en inlärningsvariabel. Här 

poängteras också att stora belöningar leder till bättre lärande än små belöningar. 

Dessutom utvecklas starka vanor när stora belöningar ges i direkt anslutning till att 

målet uppnåtts. Idén att belöning influerade på beteendet men inte nödvändigtvis på 

lärandet har varit avgörande för flera kognitiva motivationsteorier. Schunk et al. 

skriver om Atkinson´s modell som visar på att de två viktigaste omständigheterna för 

en människas prestationer är förväntan och vilket värde uppgiften har. Människans 

bild av sin förmåga att klara en uppgift är avgörande för utgången. Bedömningen av 

sin kompetens och självbilden samt uppfattningen om uppgiftens svårighetsgrad 

skapar förväntningarna. Vikten av en uppgift bedöms utifrån tidigare känslomässiga 

minnen. Dessa spelar in på de val en person gör, hur uthålligheten påverkas, vilken 

ansträngning personen lägger ner, vilket kognitivt engagemang som skapas och det 

påverkar det aktuella utförandet av en uppgift (Schunk et al., 2008).  

 

Attributionsteorier antar att människan är motiverad till att förstå och hantera sin 

egen värld och har en önskan att utröna orsakerna bakom en händelse. I en kontext 

där det förväntas en prestation till exempel i en skolsituation är den viktigaste faktorn 

om i fall prestationen får framgång eller om den misslyckas. Attributionsteorierna 

menar att en individs orsaksförklaringar till framgången eller misslyckandet får en 

betydande konsekvens. Attributionsteorin innehåller ett antal slutsatser som är 

aktuella för lärare. Teorin kan hjälpa lärare att förstå varför vissa elever ser sig som 

delaktiga i en händelse medan andra ser sig som ett offer. Genom en bättre förståelse 

för elevernas beteende kan lärare hjälpa dem att forma ett beteende som gör att 

drivkraften ökar. Lärare behöver även bli medvetna om sitt eget sätt att tänka om 

eleverna och hur detta påverkar eleverna (Schunk et al., 2008).  

 

Enligt den kognitiva motivationsteorin styrs mänskliga handlingar av tankar, 

förväntningar och aningar om framtida handlingar. Beteendet styrs av de mål 

människan sätter upp. Jenner (2004) tar upp den sats som Lewis formulerade. Målets 

värde är lika med uppnåendets värde gånger uppnåendets sannolikhet minus 

misslyckandets sannolikhet (Jenner, 2004:40). De kognitiva teorierna menar att 

människans inre drivkraft strävar efter att uppnå en kognitiv balans. Då konflikter 

uppstår kan människan välja att fortsätta mot sitt uppsatta mål eller inte. Detta för att 

till slut nå kognitiv balans (Jenner, 2004).  

2.3.2 Inre och yttre motivation 
Enligt Imsen (1991) kan inre motivation kopplas till humanistisk teori medan yttre 

kan kopplas till behavioristisk teori. I en humanistisk teori är ett centralt begrepp 
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vilja medan belöning är en viktig del i behavioristiskt orienterade motivationsteorier. 

Schunk et al. (2008) skriver att när man drivs av en inre motivation arbetar man med 

en uppgift för att det är roligt och känns meningsfullt för individen. Aktiviteten, 

inlärningen eller arbetsprocessen hålls vid liv genom intresse för aktiviteten i sig 

själv. Att få arbeta med uppgiften är själva belöningen och det krävs ingen yttre 

belöning. Om man drivs av den yttre är det själva målet som motiverar till att arbeta 

med uppgiften. Målet kan vara en belöning, beröm från läraren eller att undvika 

bestraffning. Inre och yttre motivation är inte två motsatta variabler. Det är mer rätt 

att se dem som två separata variabler som var och en kan vara hög eller låg. Det 

betyder att bara för att den inre är hög behöver inte den yttre vara låg, den kan också 

vara hög eller medel. Det vill säga den inre och yttre motivationen är oberoende av 

varandra. De är tids- och kontextbundna. De karaktäriserar personer vid en given 

tidpunkt i relation till en specifik aktivitet. Samma aktivitet kan vara inre eller yttre 

motiverade hos olika personer. Eftersom inre motivation påverkas av kontexten kan 

den förändras över tid. Snabba och plötsliga förändringar i nivån på den inre 

drivkraften är inte ovanlig. Till exempel kan en person lära sig att spela ett 

instrument för att man vill, men detta kan övergå till att man övar för att man måste 

eller behöver. Centralt för många teorier, till exempel attributionsteorierna, om inre 

motivation är i vilken grad personen upplever sig ha kontroll över resultatet. Detta 

påverkar lärandet, motivationen och beteendet. Elever som tror att de har kontroll 

över om de kommer lyckas eller misslyckas är mer motiverade att delta i akademiska 

uppgifter, att anstränga sig ytterligare och att fortsätta även om de stöter på problem. 

Schunk et al.(2008) skriver att: utmaningar ska vara möjliga att uppnå för eleverna. 

Om de är för lätta söker eleverna efter svårare och om de är för svåra kanske de 

överger dem. Den inre motivationen blir lidande om eleven inte har något eget 

inflytande. I skolan styr lärarna oftast de uppgifter som eleverna ska arbeta med och 

detta begränsar elevernas kontroll. Självbestämmandeteorier förutsäger att den inre 

motivationen minskar när eleverna tror att deras handlande är förutbestämt. De 

skriver om tre troliga faktorer som kan bidra till egen kontroll och som är viktiga i 

skolan. Tilltro till sin egen förmåga, tilltro till en strategi, tilltro till självkontroll 

(Schunk et al., 2008).  

 

Flera bestående delar rörande inre motivation har definierats och omfattar: företräde 

för svåra och utmanande uppgifter, inlärning som drivs av intresse och nyfikenhet 

och en strävan efter kompetens och skicklighet (Guthrie & Knowles, 2001). 

Forskning har visat att en hög nivå av inre motivation underlättar positiva 

känslomässiga erfarenheter, stärker självkänslan, hjälper eleven att klara av 

misslyckanden på ett bra sätt och nå bra studieresultat. Elever med hög nivå av yttre 

motivation å andra sidan utför uppgifter mekaniskt eller därför att de får en belöning 

av något slag, inte på grund av deras intresse eller nyfikenhet att lära. Det finns, 

enligt Guthrie och Knowles, en skillnad mellan personligt och situationsbundet 

intresse. Ett personligt intresse är bestående och finns redan innan en text i ämnet 

läses. Ett situationsbundet intresse å andra sidan är kortvarigt och framkallas i ett 

speciellt sammanhang. Många forskare har visat på ett samband mellan personligt 

intresse och läsförståelse (Guthrie & Knowles, 2001). Westlund (2009) påtalar att 

om en elev är uppgiftsorienterad är det ett tecken på att eleven är motiverad. En 

definition av begreppet uppgiftsorienterad visar att det handlar om elevens förmåga 

till uppmärksamhet, koncentration och uthållighet (Lundberg & Herrlin, 2003).  
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Den så kallade Matteuseffekten är en teori som innebär att en elev som snabbt blir 

vän med läsningen läser allt mer och blir till följd av det en allt bättre läsare. En elev 

som däremot tidigt har svårigheter med läsningen läser allt mindre, vilket leder till 

sämre utvecklad läsförmåga. Kunskap om Matteuseffekten kan hjälpa pedagoger att 

inse hur viktig den första läsinlärningen är för elevens motivation och syn på läsning 

så att detta första möte blir en positiv upplevelse för eleven (Taube, 2007; Westlund, 

2009). Verhoeven och Snow (2001) skriver att för elever som har svårigheter med 

läsningen är det viktigt att de förstår att de kan kontrollera sin läsutveckling genom 

att träna. Eleven måste i detta fall lära sig strategier för att klara läs- och 

skrivuppgifter och på samma gång förstå att deras framgång eller misslyckande beror 

på deras ansträngning att tillämpa dessa strategier. De skriver vidare att endast med 

hundratals timmar av läsning och endast efter att ha identifierat miljontals skrivna 

ord kan en avkodning utan ansträngning nås. Tid till träning kombinerat med 

läsarens förståelse för de principer som ligger till grund för en ortografisk 

medvetenhet krävs för att nå en snabb avkodning. Samtidigt menar de att motivation 

för läsning är lika viktigt som ortografisk medvetenhet och läsförståelse. Utan den 

kan varken ortografisk medvetenhet eller strategier för läsförståelse bemästras 

(Verhoeven & Snow, 2001).  

2.3.3 Skapa motivation till läsning 
Motivation och motivationsarbete är en fråga om bemötande (Jenner, 2004:15). Det 

är med andra ord inte fråga om vilja eller personliga egenskaper. Det är viktigt att 

pedagogen har en positiv inställning till eleverna och att pedagogen lyssnar och är 

öppen i sin hållning mot eleverna. Motivationen består, som tidigare beskrivits, av en 

inre, en yttre faktor och en tredje som är en växelverkan mellan personens drivkraft 

och de mål som är uppställda. Motivationen påverkas också av faktorer inom 

individen som tidigare upplevelser, värderingar och personlighetsdrag och av sociala 

omständigheter (Jenner, 2004).  

 

Schunk et al.(2008) menar att både inre och yttre motivation kan leda till lärande. 

Frågan är om man lär bättre om man är inre motiverad än om man behöver yttre 

motivation? Att arbeta med en uppgift av inre skäl är inte bara mer njutbart och 

roligt. Det finns dessutom bevis på att inre motivation är positivt i relation till 

lärande, resultat och uppfattning av kompetens och att den motverkar oro och 

ängslan inför uppgiften (Gottfried, 1985, 1990; Lepper et al., 2005 se Schunk et al., 

2008). Dessa fördelar uppstår troligtvis eftersom elever som har en inre drivkraft 

engagerar sig i aktiviteter som ökar lärandet. De lyssnar på instruktioner, repeterar ny 

information, organiserar kunskapen och relaterar den till tidigare kunskaper. De 

upplever inte heller oro vid inlärningssituationer. Elever med inre motivation kan 

uppleva ett flyt och ett intensivt engagemang i en uppgift om utmaningen hos en 

uppgift är lika med färdigheterna och kunskaperna hos eleven. Flytet inkluderar 

positiva effekter och känslor så väl som ett djupt kognitivt engagemang. Detta leder 

till mer engagemang, större inre drivkraft och en generellt bättre prestation framöver. 

Schunk et al. (2008) menar att elevers inre motivation kan påverkas av utmaningar, 

nyfikenhet, kontroll och fantasi. Aktiviteter är inre motiverande när de utmanar 

elevens färdigheter, presenterar kunskap, upplevs överraskande eller orimliga, ger 

elever en känsla av kontroll över resultatet eller involverar deras fantasi. Vidare har 

Schunk, et al. redogjort för forskning som undersökt om yttre belöning påverkar den 
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inre motivationen. De kunde konstatera att alla belöningar har kontrollerande och 

informella aspekter. Kontrollerande belöningar leder till att styra sitt beteende utifrån 

yttre påverkan och självbestämmandet går förlorat. Informella belöningar är 

kopplade till olika nivåer på elevens prestation eller framsteg. Detta minskar också 

den inre motivationen (Schunk et al., 2008).  

 

Litteratur har kraften att skapa inre motivation för läsning tack vare elevers naturliga 

nyfikenhet. Sådan inre motivation hjälper eleverna att aktivera sin begreppsförståelse 

likväl som sina kognitiva tankestrategier. Kognitiv begåvning såsom ökat ordförråd, 

ökad avkodning av komplexa syntaxer, ökad läshastighet och förbättrad läsförståelse 

är naturliga följder av ett ökat litterärt meningsfullt engagemang i undervisningen 

(Verhoeven & Snow, 2001; Guthrie & Knowles, 2001). Westlund (2009) lyfter fram 

motivationens betydelse för läsningen och läsförståelsen. Hon nämner David 

McCleland som på 1940- talet forskade om motivationens roll för lärandet. Han 

skilde på elever som oftast hade god framgång i skolan, vilka upplevde en hög 

tillfredställelse över sina prestationer, från elever som fick sin motivation från 

omgivningen genom till exempel beröm. Motivationen påverkas också av elevens 

tidigare erfarenheter av till exempel läsning. En tillämpningsmodell som visat sig ha 

positiv effekt på elevers inre drivkraft för läsning är CORI (Concept Oriented 

Reading Instruction, begreppsorienterad läsundervisning). I modellen är engagemang 

ett bärande begrepp där motivation, begreppskunskap, strategianvändning och social 

interaktion ska samverka (Westlund, 2009).   

 

För att skapa meningsfull undervisning och på så sätt motivera eleverna, bör 

eleverna, enligt Verhoeven och Snow (2001), ges tillfälle att reflektera, att träna 

relevanta strategier och nå djup i mening och förståelse. Eleverna måste få tillfälle att 

koppla sin tidigare kunskap till ny. Som det är i dag lägger läraren ofta mycket tid på 

att lyssna då eleverna läser högt, kontrollerar stavning och meningsbyggnad i stället 

för att fokusera på det som Verhoeven och Snow ser som det viktigaste, det vill säga 

hjälpa eleverna att skapa och fördjupa deras mening och förståelse. De menar att 

eleverna har en allt för passiv roll i dag. Läraren bör i stället inta rollen som en 

coach, som delar kontrollen med eleverna. Genom att på olika sätt göra eleverna till 

medaktörer och arbeta på ett sätt som känns meningsfullt för eleverna ökar även 

deras motivation för läsning och skrivning. Det är viktigt att fokusera på 

meningsfulla upplevelser, stimulera kritiskt tänkande vid läsning och kreativa 

uttryckssätt vid skrivande för att öka barns motivation (Verhoeven & Snow, 2001). 

Guthrie och Knowles (2001) menar att motivation är nödvändig för att få engagerade 

läsare. De har listat olika grundstolpar för att nå motivation för läsning. Några av de 

grundstolpar de lyfter fram är: verklighetsförankring, användandet av meningsfulla 

texter, den sociala samverkan, arbete med begreppsteman, instruktioner för kognitiva 

tankestrategier och att eleven får stöd i sin självständiga utveckling.  

 

Den litterära hemmiljön påverkar ett barns läsmotivation. Om miljön är rik på 

intressanta aktiviteter stimuleras barnets intresse att lära. Om barnet får vara delaktig 

i beslutsfattande, om barnets känslor erkänns och barnet ges valmöjligheter ökar 

också motivationen. Lärare kan påverka elevernas intresse på många sätt. 

Pygmalioneffekten (Jenner, 2004) är ett exempel på detta. Den visar att lärarens 

förväntningar påverkar elevens resultat och motivation. Det är också viktigt att 
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läraren tar tillvara på elevernas intresse när ett arbete planeras (Schunk et al., 2008; 

Jenner, 2004). Enligt Harter´s (1996) motivationsteori påverkas resultatet av om 

elevens sociala omgivning stöttar elevens önskningar. Motsatsen är när försök 

utmynnar i misslyckanden som dessutom är kopplade till en omgivning som inte 

belönar skicklighet. Detta kan leda till att barnen uppfattar sin kompetens som låg 

och att resultatet beror på yttre faktorer och det skapar en oro inför 

prestationssituationer. 

   

2.4 Attityder till läsning 

Den inställning som en elev har till läsning, har sitt ursprung i hur väl eleven har 

lyckats. Det är skolans uppdrag att se till att alla elever når målen. Måluppfyllelse 

kan vara en bekräftelse på att eleven har lyckats. Elevens attityd kan ställas i relation 

till i vilken utsträckning pedagogen hjälpt eleven att ställa upp mål som eleven kan 

uppnå. Elever i behov av särskilt stöd ska få ett åtgärdsprogram med kortsiktiga och 

långsiktiga mål. När de kortsiktiga målen nås ska elevens framsteg synliggöras för 

eleven för att hålla motivation och engagemang vid liv (Skolverket, 2008). Här 

presenteras forskning om attityder och hur dessa kan förändras. 

2.4.1 Forskning om attityder och läsning 
McKenna (2001) sammanfattar forskning som gjorts rörande personers attityder till 

läsning. Forskningen visar att läsattityder tendera att bli sämre med tiden. Efter hand 

som barnet blir äldre får läsningen tävla med allt fler aktiviteter, vilket gör att 

läsningen ofta dalar i popularitet och därmed försämras ofta även barnets inställning 

till läsning. En annan sak som forskningen sett är att inställningen till läsning 

försämras fortare för svaga läsare. En studie visade att ju äldre eleverna är desto 

större är skillnaderna i attityderna till läsning mellan goda och svaga läsare. 

Dessutom tenderar flickor att vara mer positiva än pojkar. En förklaring till detta kan 

vara att det är kulturellt betingat och att kulturen bland flickor är ett mer positivt 

förhållningssätt till läsning än bland pojkar. Till sist har det klargjorts att etnisk 

grupptillhörighet inte av sig självt är starkt relaterat till läsattityder. Ett beslut om att 

läsa kommer alltid vara en produkt av en persons attityd gentemot läsning men även 

av personens inställning gentemot alternativt agerande. Två omständigheter som 

dessutom påverkar beslutet att läsa är tillgängligheten av böcker och förmågan att 

läsa dem (McKenna, 2001). 

 

McKenna (2001) understryker att tidig framgång i elevens läsande är avgörande för 

hur elevens läsförmåga kommer att se ut då han/hon blir äldre. Även Guthrie och 

Knowles (2001) har dragit denna slutsats. De skriver att amerikansk forskning visar 

att elever som börjar årskurs 1 oftast har en positiv attityd till läsning, men att den 

sedan dalar ju äldre eleven blir. Den ökade negativa inställningen hänger tydligt ihop 

med elevens förmåga. Lågpresterande och medelpresterande elevers attityd minskar 

mest medan hos högpresterande förblir den relativt oförändrad. Forskning, som de 

beskriver, visar även att elevers läsbeteende och intresse för läsning förändras i 

negativ riktning då de blir äldre. 

 

Enligt PIRLS 2006 hade två tredjedelar av de svenska eleverna som deltog i 

undersökningen en positiv uppfattning om sin egen läsförmåga. Knappt hälften av 
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eleverna hade en positiv attityd till läsning. Jämfört med PIRLS 2001 har andelen 

elever med en positiv inställning minskat signifikant. Andelen flickor var nästan 

dubbelt så stor som andelen pojkar i gruppen som var positiv till läsning. I PIRLS 

gjordes ett antagande att om man läser ofta är man positivt inställd till läsning. De 

gick ut och frågade eleverna hur ofta de läser för att det är roligt och här blev 

resultatet detsamma som ovan. Dubbelt så många flickor som pojkar läser varje dag 

för att det är roligt. Den attityd som eleven hade till läsning påverkade resultatet på 

läsproven som genomfördes. Elever med ett positivt förhållningssätt fick ett högt 

genomsnittligt resultat på läsproven (Skolverket, 2007). 

2.4.2 Förändra attityder 
Verhoeven och Snow (2001) menar att för att skapa en förändring av engagemanget 

till läsning krävs lika mycket interventioner riktade mot attityder och uppfattningar 

som interventioner som säkerställer kognitiva förändringar hos läsaren. Vikten av att 

skapa entusiasm för läsning är stor för att förebygga lässvårigheter senare. Tidig 

framgång i läsningen är avgörande för hur attityden kommer att se ut då eleven blir 

äldre. Taube (2007) är av samma uppfattning och skriver att om en elev haft svårt för 

att läsa under en längre period är risken stor att eleven utvecklar en passiv, 

oengagerad och undvikande hållning till läsning. För att förändra elevers 

förhållningssätt till läsning på ett framgångsrikt sätt måste målet vara de faktorer som 

påverkar dessa, menar McKenna (2001). Han skriver vidare att attityder skapas 

under en lång tid och under påverkan av följande tre faktorer;  

 

1. Den direkta påverkan av händelser kopplade till läsning. Varje möte med 

texter har en liten, men ändå betydelsefull, påverkan på läsarens inställning. 

Blir mötet positivt påverkas attityden i positiv riktning, medan den går i 

motsatt håll då mötet blir negativt. 

2. Föreställningen av läsningens resultat. Två dimensioner av ett barns 

upplevelse av läsning är särskilt relevanta. En är förväntningen av framgång 

eller misslyckande. Den andra är förväntningen av nöje eller uttråkning. 

3. Föreställningen om kulturella normer rörande läsning. Kulturella miljöer 

såsom familjen eller klassen påverkar hur eleven värdesätter läsning. Om 

läsning är lågt värderat bland de personer som en elev söker bekräftelse från 

är det inte troligt att eleven får en positiv attityd till denna aktivitet. 

McKenna (2001) har även listat en rad olika riktlinjer man kan tänka på då man vill 

förändra elevers attityd till läsning i en positiv riktning. De är: fastställa elevers 

uppfattning om läsning, arbeta för att bygga upp positiva föreställningar om läsning, 

skapa en miljö som främjar läsning, planera ett varierande arbete, försäkra ett tidigt 

lyckande, sträva efter att visa läsningens värde, erbjuda elever och vuxna positiva 

förebilder, eftersöka föräldraengagemang, högläsning för eleverna, underlätta 

inlärning genom användning av texter och rekommendera böcker baserat på vad 

eleverna tycker om och är intresserade av. 

 

För att förändra attityder hos eleverna kan olika metoder eller tillvägagångssätt 

användas. I litteraturen talas det om stimuleringsprojekt - så kallade incentivprogram. 
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De nämnda är: kamratinteraktion, åldersmässiga tvärgrupper, biblioterapi och 

elektroniska texter (McKenna, 2001). När det gäller kamratinteraktion lyfter 

McKenna fram en viss risk med arbetssättet i och med att eleverna tillsammans kan 

förstärka negativa attityder till läsning. Han presenterar även forskning som dock 

antyder att ett genomtänkt utnyttjande av kamratinteraktion leder till förbättrade 

attityder. Exempel på olika aktiviteter är boksamtal, studiegrupper och studiecirklar. 

Föreställningar om läsning kan även utmanas i åldersmässiga tvärgrupper. Tanken är 

att äldre personer påverkar yngre personer och deras synsätt på och inställning till 

läsning. Med biblioterapi menas att böcker används för att påverka eleven mentalt. 

Böcker kan på så sätt hjälpa eleven att lösa problem etcetera i verkliga livet. Om 

eleven inser att böcker kan vara till hjälp för honom/henne personligen kan även 

inställningen till läsning förändras. Elektroniska texter, eller digitaliserade texter, 

medför viktiga fördelar jämfört med tryckta texter. De kan vara interaktiva och 

hjälpa svaga läsare. Läsningen blir på så sätt mer flytande, vilket underlättar för 

förståelsen. Digitaliserad text kan på så sätt leda till att elever tidigt når framgång. 

(McKenna, 2001). 

 

När det gäller incentivprogram ställer sig McKenna frågan om en ökad kvantitet av 

läsning leder till en mer positiv attityd. Han diskuterar det hela utifrån tre aspekter:  

 

 Då eleven når flyt i läsningen, vilket är en följd av den ökade träningen, kan 

han/hon mer och mer se läsningen som något som han/hon kan bemästra. 

Förväntningen att lyckas är nödvändig men inte tillräcklig för att skapa den 

positiva attityd till läsning som skolan förväntar sig från eleverna. 

 Har den ökade läsningen inneburit att eleven mött texter som han/hon finner 

meningsfulla och intressanta? Val av bok görs lika mycket utifrån bokens 

tjocklek och svårighetsgrad som dess innehåll. Då relationen mellan en elev 

och en bok ”klickar” finns chansen att elevens attityd till böcker och läsning 

förändras i en positiv riktning. Om läraren inte hjälper eleven att hitta böcker 

som de klickar med finns risken att de endast ser läsningen som något 

besvärligt och nödvändigt ont. 

 Ju mer stimulans eleven får, via ett incentivprogram, där eleven upplever 

positiva lästillfällen desto mindre troligt är det att eleven omvärderar en 

positiv attityd angående läsning till en negativ efter avslutat incentivprogram 

 

 

Sammanfattning 
I detta avsnitt har vi kort redogjort för läsutvecklingen. Vi har fokuserat på elevernas 

läsförmåga utifrån några kriterier som anses vara avgörande för en elevs 

läsutveckling. Kriterierna är avkodningsförmåga, läsförståelse, läshastighet, 

metakognition, självförtroende och litterär hemmiljö. De beskrivna 

motivationsteorierna lyfter fram vikten av att eleven får uppskattning, har ett mål och 

att de har kontroll över om de lyckas eller misslyckas med en uppgift. Inre och yttre 

motivation lyfts fram i denna uppsats och även de konsekvenser som det får om en 

elev drivs av det ena eller det andra i sin läsning. Matteuseffektens betydelse för en 

elevs läsutveckling lyfts också upp. En aspekt som är värd att lyfta fram då det gäller 
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attityder till läsning är att tidig framgång påverkar elevens läsförmåga då han/hon 

blir äldre. Ett sätt att nå tidig framgång är att satsa på att entusiasmera eleverna och 

tänka på att varje lästillfälle påverkar elevernas inställning till läsning. När det gäller 

motivation och attityder så är förhållandet svårt att reda ut på ett tydligt sätt eftersom 

det går in i varandra på många sätt. Vi kommer att återkomma till detta i 

diskussionen.  
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3. SYFTE OCH PROBLEMFORMULERINGAR 

 

 

Syftet med denna studie är att se om metoden upprepad läsning kan förändra elevers 

motivation, attityd och läsbeteende i en positiv riktning.  

 

Våra problemformuleringar i denna studie är: 

 

 Hur påverkar regelbunden och intensiv lästräning i form av upprepad läsning, 

elevens motivation och attityd till läsning? 

 

 Vilken förändring kan elev, föräldrar och klasslärare se på elevens motivation 

och attityd till läsning, efter genomförd intervention?  

 

 På vilket sätt påverkas elevens läsbeteende, efter genomförd intervention och 

kan elev, föräldrar och klasslärare se någon skillnad? 
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4. METOD 

 

4.1  Val av metod 

Vi har valt att använda oss av en empirisk studie, vilket i vårt fall resulterade i 

intervjuer med lärare, elever och föräldrar. Den empiriska delen omfattar även en 

intervention där sex elever medverkat. Vi har valt en kvalitativ ansats i detta arbete 

där vi genom ett hermeneutiskt förhållningssätt vill bygga upp en förståelse för 

elevers motivation och attityd till läsning. Detta sker genom tolkning av de semi-

strukturerade intervjuer som ingår i arbetet. Hermeneutik definieras enligt Molander 

(2003) och Thurén (2007) som en tolkningslära och den innefattar den 

hermeneutiska cirkeln som innebär att all förståelse bygger på en förståelse av 

helheten och förförståelse. Thurén förklarar hermeneutiken på följande sätt. Den 

utgår från en viktig kunskapskälla vid sidan av de fem sinnenas iakttagelser och den 

logiska analysen. Det är igenkännandet eller empatin. Hermeneutiken går ut på att 

förstå och inte bara begripa intellektuellt (Thurén, 2007:94). 

 

Den kanske traditionellt sett kvantitativa mätning av elevernas läsförståelse och 

avkodning genom testning, som gjorts i samband med denna studie, ser vi inte som 

ett hinder för vår kvalitativa ansats. Den kvantitativa mätningen har endast fungerat 

som en referenspunkt för att se om elevernas läsförmåga förändrats efter avslutad 

intervention. Testresultaten ställs mot elevernas eventuella förändrade attityd och 

motivation till läsning, vilket är vad denna studie fokuserar. Enligt Åsberg (2001), 

docent och forskare i utvecklingsfrågor vid Göteborgs universitet, finns det inga 

kvalitativa respektive kvantitativa metoder. Han menar att metoder inte kan vara 

kvalitativa eller kvantitativa, men att däremot kan insamlad data ha dessa egenskaper 

då dessa representerar eller speglar kvalitativa eller kvantitativa egenskaper hos 

fenomen. Han menar med andra ord att förfaringssättet att få fram data kan variera 

och kan inte kategoriseras mellan kvalitativ och kvantitativt på det strikta vis som är 

vanligt i dag (Åsberg, 2001).  

4.1.1  Reliabilitet och validitet 
Enligt Bryman (2002) är det komplicerat att använda termerna reliabilitet och 

validitet i samband med en kvalitativ forskning. Han ger förslag på andra termer som 

därför kommer användas i denna uppsats; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 

och möjlighet att styrka och konfirmera. 

Resultatet från interventionen har mätts genom att ett läsförståelstest (SL40) och ett 

avkodningstest (H4), som genomförts före och efter interventionen. För att öka 

testutfallets validitet har valet av tester styrts av att de är normerade. Testen mäter i 

vilken utsträckning elevernas läsning påverkats under interventionen då det gäller 

avkodning och läsförståelse. Uppsatsens syfte är att ta reda på om denna intervention 

kan förändra elevens attityd och motivation till läsning samt elevens läsbeteende. För 

att mäta dessa förändringar använde vi oss av intervjuer. De spelades in och 

transkriberades för att nå mesta möjliga tillförlitlighet. För att begränsa eventuella 

feltolkningar har citat av intervjupersonerna skickats till respektive person för 

bekräftelse på att de överensstämmer med den utfrågades uppfattning. Resultatet av 
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interventionen har ställts emot resultatet av intervjuerna för att genom dessa 

mätinstrument kunna söka svar på problemformuleringarna i uppsatsen. 

Genomförandet av denna studie och den kontext den genomförs i har beskrivits 

detaljerat för att öka överförbarheten till och möjligheten att genomföra en liknande 

studie.  

 

Studiens pålitlighet har ökats genom en noggrann beskrivning av genomförandet och 

kontinuerlig kontakt med handledaren som gett respons på genomförandet. 

Interventionen har följts upp, förutom på ovan beskrivet sätt, genom att vi fört 

loggbok efter varje träff med eleverna. Här har vi beskrivit elevens inställning, 

tidsåtgång för träffen samt kontexten. Studien har endast granskats av handledaren. 

Bryman (2002) talar om att för att styrka pålitligheten bör textens alla faser granskas 

av kollegor eller annan granskare. Detta är en omfattande process som sällan 

används då en kvalitativ studie genererar en stor mängd data. Möjlighet att styrka 

och konfirmera en kvalitativ studie är en svår uppgift, men vi har i största mån 

försökt att inte låta våra personliga värderingar eller våra teoretiska förkunskaper 

påverka utförandet och slutsatserna av studien (Bryman, 2002).  

4.1.2  Analysmetod 
Analysen av denna studie har genomförts med inspiration av grounded theory som är 

en analytisk metod som används vid analys av kvalitativ data. Grounded theory är en 

metod som utmärks av att data som samlas in under arbetets gång kodas för att sedan 

jämföras kontinuerligt och analyseras systematiskt (Bryman, 2002). Löpande 

analyser kan ge vägledning i det fortsatta arbetet. Ju mer tid som passerar sedan till 

exempel en intervju genomförs tills dess att analysen görs desto svårare är det att 

göra analysen. Det är genom den så kallade hermeneutiska cirkeln, då arbetets olika 

delar tolkas, utvecklas och växer efter hand, som vi till slut når en slutprodukt (Patel 

& Davidson, 1994).  

Sammanställningen av resultatet har skett i tre steg. I första steget samlades data in 

via de intervjuer som genomfördes före interventionen. I andra steget kodades data 

för att förenkla analysen, det vill säga att data bröts ner och benämndes som olika 

kategorier (Bryman, 2002). I det tredje steget förenades kategoriseringen till en 

sammanhängande text för varje enskild elev. I denna text ingår intervjuresultat för 

både elev, lärare och förälder och den redovisas under resultatet. Detta användes 

sedan som underlag för utformandet av de intervjuer som genomfördes efter det att 

interventionen var avslutad. Även dessa bearbetades enligt de tre beskrivna stegen 

ovan. Interventionen med upprepad läsning analyserades efter genomförandet och 

ställdes mot resultatet av den första och andra omgången av intervjuer. Till sist 

gjordes en sammanfattande analys av de resultat som studien gav. 

Enligt Bryman (2002) har kritik framförts mot grounded theory där det påpekas att 

metoden har sina begränsningar, till exempel när det gäller forskarens möjligheter att 

samla in data utan att den påverkas av forskarens tidigare kunskaper. Det är inte 

heller alltid som metoden leder fram till en teori. Det finns även en risk att kodningen 

av data kan leda till att sammanhanget och känslan av verkligheten går förlorat. 
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4.2  Metoddesign 

4.2.1  Urval av elever 
Interventionen, som genomförts inom ramen för studien, riktades mot elever som har 

kommit igång med läsningen men som inte riktigt uppnått en läsning med flyt. Vid 

kontakt med lärarna på de valda skolorna visade det sig att eleverna i klass 3 och 5 

inte hade möjlighet att delta i arbetet eftersom de höll på att genomföra de nationella 

proven. Valet av klasser för studien föll därför på klass 4. För att få ett elevunderlag 

som passade studiens syfte genomfördes ett läsförståelsetest (SL40) i de två 

klasserna och utifrån det valdes tre elever ut i varje klass, fyra flickor och två pojkar. 

Eleverna valdes ut på grund av att de enligt testet läste långsamt och med en del fel. 

Det var dessutom elever som inte hade någon specialundervisning. Till viss del 

gjordes ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2002) då eleverna går i lokala skolor. 

Bekvämlighetsurvalet motiveras med att kontakten med eleverna och lärarna 

underlättas om de finns på nära avstånd då interventionen ska genomföras. Skola A 

ligger i ett litet samhälle och är en F-6 skola. På skolan går det i dagsläget cirka 150 

elever. Läraren som deltar i studien har en grundskollärarutbildning 1-7 sv/so. Hon 

arbetade i klassen i år tre och tog över som klasslärare i år 4. Skola B ligger i en 

medelstor stad och är en F-6 skola med cirka 300 elever. Den lärare på skolan, som 

deltar i studien, har en grundskollärarexamen i ma/no/eng och har arbetet som lärare 

i 5 år. 

4.2.2  Testbatteri 

SL 40 
Testet är ett läsförståelsetest med 40 uppgifter. Varje uppgift består i att eleven ska 

para ihop en mening med en av fem bilder. Eleven har 15 minuter på sig att göra 

uppgifterna. För att få syn på om eleverna har olika tempo genom testet får de byta 

färg på pennan var femte minut. På så sätt kan man se om en elev gör tydliga 

tempoförändringar, olika antal fel eller överhoppningar i de olika 5-

minutersintervallen. Resultaten av testet placerar in eleverna i sex kategorier från A 

till F. Kategori A: läsningen är säker och större delen av meningarna läses flytande. 

Testresultatet är oproblematiskt. Kategori B: övervägande delen av meningarna läses 

flytande men det förekommer avbrott, då eleven använder ljudning. Kategori C: 

större delen av meningarna läses med avbrott. Elevens avkodningsstrategier är 

omständiga och bristfälliga. Läsningen är något osäker och bör uppmärksammas. 

Kategori D: meningarna läses till största delen flytande men det förekommer också 

att meningarna läses utan flyt. Elever vars resultat placeras i denna kategori saknar 

tillräcklig medvetenhet om innehållet och exakthet vid tolkning av meningarna. 

Läsningen bör uppmärksammas men det stora flertalet som hamnar i denna kategori 

har avancerat till kategori A eller B inom ett år.  Kategori E: meningarna läses 

övervägande med avbrott. Avkodningen är inte säker och eleven kan inte utnyttja 

sina färdigheter flexibelt. Läsningen är osäker och bör uppmärksammas. Kategori F: 

meningarna läses med avbrott och på ett mer ostrukturerat sätt. Eleven läser inte 

igenom hela meningarna. Läsningen bör uppmärksammas. Vilken kategori de 

hamnar i beror på hur lång tid eleven använt och andelen procent rätta svar. Testet 

rekommenderas från början av årskurs 3 till slutet av årskurs 5 (Magnusson & 

Nauclér, 1997). 
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H4 
Testet är främst ett avkodningstest, men används ofta för att kontrollera elevers 

läshastighet på fristående ord. Eleven ska läsa så många ord han/hon hinner på en 

minut. Det gäller att läsa fort men samtidigt noga eftersom antal korrekt lästa ord 

räknas. Enligt normeringar gjorda för testet bör en flicka i årskurs 4 inte läsa färre än 

79 ord/minut. Motsvarande siffra för pojkar är 67 ord/minut. De elever som läser 

färre ord/minut än ovan nämnda bör enligt testet uppmärksammas för vidare 

kartläggning av sin läsning. Normeringen gäller för tester utförda i oktober årskurs 4 

(Franzén, 1999). 

 

Kontrolltext 
Vid två tillfällen i samband med interventionen får eleverna läsa en så kallad 

kontrolltext. De två tillfällena är innan interventionen startar och direkt efter avslutad 

intervention. Texten är cirka 200 ord lång och i samma genre och svårighetsgrad som 

övriga texter som används i interventionen (Bilaga 5). Då eleven läser texten mäts tid 

och antal fel. 

4.2.3  Interventionen  
Interventionen omfattade totalt sex elever, på två skolor, som under fyra veckor fått 

arbeta med upprepad läsning. Varje vecka genomfördes tre träffar (måndag, tisdag 

och onsdag) med varje elev. Varje träff varade cirka 20 minuter och genomfördes i 

enskilda grupprum (Bilaga 5). Varje elev garanterades 12 träffar, vilket betyder att 

om en elev var sjuk eller borta av annan anledning så förlängdes interventionstiden 

för denna elev tills det att han/hon fått 12 träffar. 

 

Upprepad läsning är en lästräningsmetod där eleven får läsa en text upprepade 

gånger. Det finns olika uppfattningar om hur många gånger texten ska läsas. Det kan 

skilja från 3-10 gånger. I vår studie lästes varje text sex gånger. Läsningen tränar 

främst elevens avkodning och läsförståelse, men även intonation. Målet med 

upprepad läsning är att eleven ska nå flyt i sin läsning och få en känsla av hur det 

känns att läsa med flyt (Elbro, 2004; Myrberg, 2007; Samuels, 1997). Texten är på 

cirka 200 ord och är, i denna intervention, anpassad för årskurs 4. Då eleven läste 

texten mättes tiden och även antal felläsningar. Detta fördes sedan in i två olika 

stapeldiagram, ett för tiden och ett för antal fel, för att på så vis åskådliggöra hur 

läsningen fortskridit från gång till gång (Bilaga 5). Med felläsningar menades i denna 

intervention om eleven läste fel i till exempel ändelser eller på andra ställen i ordet, 

bytte ut ett ord mot ett annat, ändrade tempus på ord, omkastning av ord eller 

hoppade över ord. Vid varje träff läste eleven texten två gånger. Därefter bearbetades 

texten något genom samtal om textens innehåll, svåra ord och vilka felläsningar som 

gjordes. Dessutom fick eleven tillfälle att reflektera över resultaten i diagrammen och 

läraren gav positiv feedback. De texter som användes kommer från boken Tro det om 

du vill, (Swahn & Lindell & Lindell, 2002), Hundklubben (Kallenberg, 2001) och 

Djur som bär och drar (Strömsten, 2003). Varje elevträff följdes av att vi skrev 

loggbok över hur mötet upplevdes, elevens reaktioner och tidsåtgång för träffen 

etcetera. 
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4.2.4  Pilotstudie  
I studiens inledningsskede genomförde vi en pilotstudie där vi testade hållbarheten 

av vår första intervjuguide. Vi intervjuade både elever, lärare och föräldrar för att se 

om våra frågor var relevanta och förståeliga. Resultatet av pilotstudien blev att vi la 

till och utvecklade flera av frågorna. Det var främst i form av följdfrågor, men även 

helt nya frågor. Detta gjorde att intervjuerna fick ett fylligare resultat. För elevernas 

del utmynnade pilotstudien i att vi tog fram ett självskattningsblad som eleverna fick 

fylla i samband med intervjuerna. Detta för att få tydligare nyanser i deras svar.  

4.2.5  Intervjuguider 
I denna studie har två olika intervjuguider använts. De är indelade i tre delar för att 

passa respektive målgrupp, elever, föräldrar och klasslärare. Frågorna är språkligt 

anpassade till intervjupersonen men intervjuerna bygger på samma tema. De teman 

som ligger till grund för frågeställningarna i guiderna är elevens attityd och 

motivation till läsning samt elevens läsbeteende. Syftet med intervjuerna är att skapa 

en bild av dessa tre teman utifrån de intervjuades olika perspektiv. I 

pilotundersökningen genomfördes intervjuerna för att säkerställa att 

frågeställningarna ger de svar som efterfrågas i uppsatsens syfte.  Guiderna finns 

bifogade som bilagor (Bilaga 2 och 3). 

 

Arbetet inleddes med intervjuer av elever, lärare och föräldrar. När interventionen 

var slutförd efter fyra veckor genomfördes ytterligare en intervju med ovan nämnda 

personer. Intervjuerna har spelats in i den utsträckning som det har varit möjligt, det 

vill säga om personen accepterat att bli inspelade och att den tekniska utrustningen 

fungerat. Intervjuerna har varit värdefulla för uppsatsen, eftersom de kunnat visa på 

eventuella förändringar i elevernas attityd och motivation till läsning samt i deras 

läsbeteende.  

 

Elevintervjuerna har kompletterats med en självskattning (Bilaga 4). Eleverna fick 

skatta sin läsning utifrån en sexgradig skala. Detta användes som ett hjälpmedel för 

eleverna att precisera hur de upplevde sin läsning. I pilotstudierna framkom det att 

eleven kan svara på frågan Hur tycker du att du läser? med ett enda ord, till exempel 

bra. För att få ett mer precist svar har ett självskattningsblad lagts till, där eleven fick 

ytterligare en möjlighet att fundera över sitt svar och med hjälp av detta kunde 

förändringar i elevens attityd och motivation samt beteende åskådliggöras. Eleven 

har fyllt i självskattningen i samband med de två olika intervjutillfällena.  

 

Intervjuerna som har genomförts var semi-strukturerade. Denna intervjuform har en 

frågeguide men den behöver inte följas slaviskt när det gäller ordning och ordval. 

Den som ställer frågorna har dessutom friheten att lägga till följdfrågor. Det är en 

flexibel process och fokus ligger på hur intervjupersonen uppfattar frågorna. De 

teman som finns i intervjuerna är tydliga och enligt Bryman (2002) passar då semi-

strukturerade intervjuer bra. Det är möjligt i en semi-strukturerad intervju att välja 

specifika frågeställningar som ska ingå. Det underlättar också om intervjuerna har en 

tydlig struktur när man intervjuar flera personer och ska jämföra resultaten. Det är 

brukligt att spela in intervjuer i kvalitativa studier för att kunna följa personens svar 

och hur personen säger svaren (Bryman, 2002).  
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4.3  Etiskt förhållningssätt 

Inom den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningsvärlden talas det om 

fyra etiska principer; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Bryman, 2002; Vetenskapsrådet, 1991). I denna uppsats har vi 

förhållit oss på följande sätt till dessa: 

Informationskravet. Alla inblandade i den empiriska delen av uppsatsen har noga 

informerats om arbetets upplägg och syfte innan arbetet startade. Föräldrarna 

informerades via ett brev där interventionen beskrevs kortfattat (Bilaga 1). I brevet 

framgick även syfte och kontaktuppgifter. När det gäller eleverna informerades de 

sex aktuella eleverna ingående efter det att urvalet gjorts. De fick då även chansen att 

ställa eventuella frågor de hade. De uppmuntrades sedan att gå hem och fundera på 

om de ville delta i arbetet eller inte. De två berörda lärarna fick även de utförlig 

information om hur arbetet skulle gå till och vad det syftade till och frågan om de 

kunde tänka sig att ställa upp.  

 

Kvalitativa undersökningar, där till exempel frågeställningarna är öppna, kan göra 

det svårt att ge en fullständig förklaring av intervjuns syfte till den som intervjuas 

(Bryman, 2002). I en semi-strukturerad intervjuform, finns möjligheten att komma in 

på frågor som inte finns formulerade i guiden, men som under intervjuns gång känns 

angelägna att ställa. I de fall det blir aktuellt att citera en av de intervjuade 

personerna kommer personen i fråga att bli tillfrågad om citatet är korrekt uppfattat i 

det sammanhang det kommer att ingå.  

 

Samtyckeskravet. De personer som deltog blev alla informerade om att medverkan 

var frivillig. Även i det brev som skickades hem till eleverna framgick att medverkan 

var frivillig. För att vara säkra på att informationen gått fram till föräldrarna togs en 

kontakt med hemmet antingen via telefon eller via mail.  

 

Konfidentialitetskravet. Deltagarna fick information om att det inte kommer att gå att 

identifiera undersökningspersonerna i den publicerade texten. De fick även ta 

ställning till om de ville låta intervjuerna bli inspelade eller inte. Det framgick noga 

att de inspelade intervjuerna endast skulle lyssnas på av intervjuaren själv, som i sin 

tur skulle transkribera dem till skriven text. PuL, personuppgiftslagen, har tagits i 

beaktning för att skydda de inblandade. 

 

Nyttjandekravet. Data som samlas in i samband med denna uppsats kommer endast 

användas i uppsatsens syfte. 
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5. RESULTAT 

 

Resultaten som presenteras har sitt ursprung ur de intervjuer som genomförts i 

studien. Empirin har kodats efter vad vi ansett framträdande och viktig fakta som till 

exempel läsförståelse och läsattityd. Därefter har koderna samlats under de 

kategorier som representeras av rubrikerna i resultatet. Tre av eleverna kommer att 

presenteras mer utförligt. De övriga presenteras i form av en sammanfattning av de 

förändringar vi uppmärksammat. 

 

5.1 Resultat Benny 

Resultat efter första intervjuomgången 
 

Attityd till läsning 
Bennys läsförmåga innan interventionen. Benny sa att han läste ganska bra men att 

det var svårt att lära sig läsa. Han berättade att han läste ganska sakta så att jag är 

med på vad jag förstår. På frågan om han tycker att det är kul att läsa svarade han det 

är väl lite kul så där. Bennys mamma berättade att Benny tyckte att det var roligt att 

läsa. Det hade hon märkt eftersom att han gärna lånade böcker och han låg gärna och 

läste hemma. Vidare berättade Bennys mamma att hon tycker att han läser bra. Hon 

sa att han läser men han kan staka sig och han kan inte läsa riktigt flytande. Läraren 

menade att Benny är positiv till läsning men han blir snabbt trött. Hon hade 

uppmärksammat att hans läshastighet minskade och att han blev drömmande när han 

läst en stund. Enligt läraren läste Benny gärna bokserier eller böcker på samma tema.  

Hon sa att han läser knackigt, ljudar och stannar upp i texten.  

 

Läsbeteende 
Benny läste skönlitteratur som till exempel Lasse- Maja. Han valde oftast lättlästa 

böcker, faktaböcker om djur och Guinness rekordbok. Han hade böcker hemma som 

han kunde läsa på egen hand, några Guinness rekordböcker och en Lasse-Maja bok. 

Benny berättade att han läste i skolan när han var klar med sina uppgifter om han 

hade tid över. Hemma läste han inte så mycket just då men det varierade. Benny 

tyckte att han förstod innehållet i texter som han läste. Som svar på frågan hur han 

vet det sa han för jag ser vad det står och då vet jag vad det är jag läser om. Bennys 

mamma visste inte om han förstod vad han läste. Läraren sa att han hade en bra 

läsförståelse men att det tog väldigt lång tid för honom. Han hade nästan alltid alla 

rätt på uppgifter i skolan. Bennys mamma berättade att han läste hemma. Hon 

berättade att någon gång har han ju läst för sin lillasyster. Annars läser han ju oftast 

tyst. Han har nog läst två böcker nu den sista månaden. Det är innan han går och 

lägger sig som han läser. På helgen när han är ledig kan han gå och sätta sig en 

liten stund.  

 

När det gällde tillgången till litteratur så hade de böcker hemma som han kunde läsa, 

men de lånade för att det skulle bli ett större urval och en större variation. Det hände 

att de köpte någon bok ibland. Bennys lärare berättade att i skolan läser Benny om 

det finns tid men eftersom han arbetar långsamt så blir det inte så ofta. Han lånar 
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gärna hem böcker från biblioteket och läser hemma. Benny hade börjat läsa högt 

tillsammans med sin mamma den sista tiden. De läste varannan mening. Bennys 

mamma berättade att hon tänkt mer på läsningen efter att de fått förfrågan om att 

Benny skulle delta i denna studie. Det hade lett till att de börjat läsa högt ihop. 

Bennys föräldrar läste mycket för honom tills han fick ett syskon vid två och ett halvt 

års ålder, sedan har det blivit lite mer sporadiskt. Läraren berättade att när klassen 

har högläsning i skolan läser varje elev bara en mening var. Detta beror delvis på att 

Benny inte ska behöva läsa ett helt stycke utan bara en mening åt gången. Benny fick 

ibland hjälp med läsningen i år 3. Benny och hans mamma berättade att han alltid har 

haft svårt med läsningen. Hans mamma upplevde att det tog lång tid för honom att 

knäcka läskoden.  

 

Motivation till läsning 
Mamman berättade att hon oftast måste påminna Benny om att läsa men att det 

kunde hända att han läste på eget initiativ ibland. Läraren berättade att han hade en 

positiv grundinställning till läsning. På frågan om varför det är bra att kunna läsa 

svarade Benny: När man är vuxen måste man väl kunna läsa. Så att man kan läsa 

tidningen och sådana saker… böcker… typ vad det innehåller i ett paket ris eller nåt 

 
Resultat efter andra intervjuomgången 

 

Attityd till läsning 
Benny berättade om läsningen: jag tycker att det är roligt och man lär sig lite mer. 

Hans mamma har märkt en förändring i Bennys inställning till läsningen. Hon sa: ja 

lite mer positiv tror jag att han är. Jag tror det jag får ju den känslan eftersom att 

han kan sätta sig någon mer gång själv nu än vad han gjorde innan om man säger. 

Han väljer det lite mer själv. Det känns så i alla fall. Läraren hade inte märkt någon 

skillnad i Bennys attityd eftersom hon ansåg att han var positiv redan innan 

interventionen. 

 

Efter lästräningen berättade Benny om förändringar i sin läsförmåga.  Jag har fått 

bättre tid på att kunna läsa. Läsa snabbare och lite annat. Hans mamma berättade: 

alltså han läser nog alltså några sidor extra eller kanske lite mer än vad han har 

gjort innan per tillfälle. Hon berättade också att Benny hade sagt till henne att 

läshastigheten hade ökat. Läraren har märkt stor skillnad på Bennys läsförmåga och 

främst sa hon att jag tycker Benny har fått bättre flyt när han läser. Dessutom säger 

hon att han känns mer trygg när han läser. Hon konstaterade att hans självförtroende 

när det gäller läsningen har ökat.  

 

Läsbeteende 
Benny berättar att han läser inte så ofta men lite någon gång ibland. Det är inte 

någon större skillnad mot innan lästräningen enligt Benny. Bennys mamma sa att det 

är ungefär det samma. Han har ju inte läst lite heller innan, utan han har ju läst lite 

nästan lite varje dag eller så. Och det är ungefär samma nu. Läraren ansåg att det 

var som innan, han läste när han fick tid över men eftersom han arbetade långsamt 

var det inte så ofta. 
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Motivation till läsning 
Benny tyckte att det var roligt att läsa innan lästräningen och det var fortfarande 

oförändrat. Läraren sa: alltså han har varit motiverad tidigare också. Han har valt 

böcker och han har visat sina böcker och pratat om dem. Så att det kan jag inte 

säga. Benny berättade att det var han själv som tog initiativet till att läsa. Bennys 

mamma berättade att han kan nog sitta och läsa själv eller så. Hon hade 

uppmärksammat att nu valde han att läsa på eget initiativ ibland och hon behövde 

inte alltid säga till honom. Läraren berättade att han läser gärna själv, om han får tid 

så väljer han gärna att läsa 

 

Reflektion över lästräningen 
Benny tyckte att lästräningen varit ganska bra. Att resultaten skrevs upp i diagram 

tyckte Benny var väldigt bra. Benny berättade att diagrammen var bra för jag har 

fått bättre tid på att kunna läsa. Diagrammet över antal felläsningar var också bra 

enligt Benny och han berättade att jag tycker det har gått jättebra. Bennys mamma 

sa: det har inte varit något negativt utan det verkar ha varit mer positivt att … att 

både känna liksom att det går att träna upp att han kan läsa fortare om han läser 

den fler gånger eller så … jag tror att han har nog upplevt den bra, att det är en bra 

grej.  

 

Självskattningen 
Då Benny skattade sig själv på en skala från 1-6 angående sin läsning svarade han 

enligt följande (Bilaga 4): 

 Före Efter 

Hur tycker du det är att läsa? 5 6 

Hur tycker du själv att du läser? 4 6 

Förstår du vad texten handlar om när du läser i din bänkbok? 6 5 

Hur viktigt tycker du det är att man kan läsa? 6 6 

Hur ofta läser du i skolan? 4 5 

Hur ofta läser du på fritiden? 3 4 

Hur ofta läser du högt för en vuxen i skolan? 2 2 

Hur ofta läser du högt för en vuxen hemma? 5 5 

 

Interventionen 
Texterna som använts under interventionen har varit på rätt nivå för Benny. Hans 

lästid har minskat med cirka 3 minuter på samtliga texter efter sex läsningar. Benny 

läste fel på tre till fem ord vid första läsningen av texterna. Felläsningarna minskade 

till ett eller inga under träningen. Anmärkningsvärt var det dock att vid läsning av 

text nummer tre läste han endast fel på tre ord i första läsningen och sedan sjönk det 

till 1. Vid fjärde läsningen ökade antal fel till fyra och vid sista ökade de till sex. 

Bedömningen är att vid dessa tillfällen var han fokuserad på att läsa snabbare och det 

resulterade i fler fel. Samma mönster visade lästiderna för sista texten. 

Loggboksanteckningarna visar att Benny var positivt inställd till att träna läsningen. 
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Han blev mer och mer nöjd med sin läsning och det visade sig i att han blev glad när 

han såg framstegen i diagrammet. Den sista texten läste han med intonation vid sista 

läsningen. Benny klarade att lösa läsförståelseuppgifterna på egen hand.  

 

Interventionsresultat 

SL 40 Före Efter 

Tid: 15 min 15 min 

Antal gjorda uppgifter: 27 34 

Antal rätt: 26 33 

Antal fel: 1 1 

Kategorier: C C 

 

Kontrolltext Före Efter 

Tid: 6 min 14 sek 3min 47 sek 

Antal felläsningar: 6 4 

 

H4 Före Efter 

Antal rätt lästa ord:  49 65 

 

5.2 Resultat Calle 

Resultat efter första intervjuomgången 

 

Attityd till läsning 
Calle tyckte inte att det var kul att läsa. I ettan var det roligt men sedan har det inte 

alltid varit kul. Hans mamma menade att han aldrig tyckt att det var kul att läsa. 

Enligt läraren slingrade Calle sig undan och undvek att läsa. Hon uppfattade att han 

tyckte läsning var tråkigt. Calle tyckte att han läste sådär. Han läste fel ibland. 

Mamman svarade: jag uppfattar den som bra fast han är nog lite långsam i sitt 

läsande. Enligt läraren läser Calle lite knackigt men med lite flyt. Han läser sakta och 

stannar upp och rättar felläsningar ibland. 

 

Läsbeteende 
Calle sa att han gillade spännande böcker. Hans mamma berättade att: Det är 

motortidningar som han är intresserad av, den här Junior bilsport. Han lånar 

faktaböcker för barn på biblioteket. De handlar om djur och dinosaurier. Läraren 

svarade: tidningar om motorsport eller Guinness rekordbok. Han väljer inte 

skönlitterära böcker själv utan med hjälp av läraren eller bibliotekarien. Han väljer 

lätta böcker men han läser sällan ut dem utan byter dem för att de är tråkiga. Calle 

läste ibland i skolan berättade han, när de hade eget arbete. Hemma läste han sina 

låneböcker men inget annat. Calles mamma berättade att han läste väldigt lite hemma 

och att han aldrig läste böcker. Det var mest biltidningar. Han kan läsa tidningen 
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ibland och han hade precis börjat läsa på tv:n, sa hon. Läraren sa att: han har ingen 

egen motivation till att läsa så han får för lite övning. Han hittar gärna en tidning 

eller en faktabok och bläddra i istället för att läsa. Han kommer med 

bortförklaringar till varför han inte ska läsa. Han går till biblioteket och lånar i 

stället för att använda tiden till att läsa. 

 

Hemma hos Calle hade de inte många böcker som han kunde läsa själv. Han nämnde 

en bok men han sa att det var länge sedan som han läste i den. Hans mamma 

bekräftade detta. Hon berättade att: han lånar böcker på biblioteket. Det gör han men 

de ligger oftast kvar i väskan och så åker de tillbaka till skolan igen. Det var ingen 

som läste högt för Calle längre men mamman läste för syskonen och Calle var med 

och lyssnade till han gick i 2-3:an, berättade mamman. Läsförståelsen beskrev 

läraren: Han läser på utan att han förstår och om jag frågar om det han inte förstått 

skojar han bara bort det. Calle menar att han vet att han förstår vad han läser 

eftersom jag har lärt mig orden. Läraren berättade att han läser bara högt om han 

måste, aldrig på eget initiativ. Han väljer aldrig att läsa. Calle har fått hjälp med 

läsningen i skolan tidigare, men det var inte mamman medveten om. 

 

Motivation till läsning 
Calle berättade att det är bra att kunna läsa när man är vuxen.  När man typ ska läsa 

på skyltar när man ska åka i bil så vet man vad det står. När man jobbar. Fall man 

inte kan läsa vet man inte vad det står. Typ i affären på matvaror. Calle hade enligt 

mamman och läraren ingen egen inre drivkraft till läsning. Han undvek att läsa.  

 

Resultat efter andra intervjuomgången 
 

Attityd till läsning  
Efter interventionen tyckte Calle att det var kul att läsa. Enligt Calles mamma var 

han lite mer positiv till läsning nu, men när det gällde läsning kopplad till skolan så 

trodde hon att han läste för att han måste. Läraren såg inte någon skillnad i hans 

attityd. Nej, det kan jag inte säga alltså jag tror han var så lite innan att han försökte 

komma undan lite och det är så nu med. 

 

Calle berättade om sin läsförmåga efter interventionen. Han sa: att jag lärde mig läsa 

bättre. Jag har lärt mig att läsa lite mer flytande. Det att jag går tillbaks och ändrar. 

Calle hade börjat rätta läsfel själv. Han sa också att han förstod mer nu när han läste 

och att han läste snabbare nu. Calles mamma hade inte lyssnat på honom under 

denna period och kunde därför inte svara på detta. Läraren berättade att hon hade 

upplevt att han har ju blivit duktigare på något sätt. Just det här med självgående. 

Hon sa också att han läste med något bättre flyt.  

 

Läsbeteende 
Han läste ibland på fritiden. Han berättade att han hade lånat en bok med 

spökhistorier och den hade han läst ut. Han läste den boken både hemma och i 

skolan. Calles mamma sa att: han har nog börjat läsa lite mer. Han läser ju böcker 

nu i alla fall och inte bara tidningar och inte bara bilderböcker heller. Skillnaden 

hade märkts även när det gällde valet av låneböcker. Det hade ändrats till en nivå 
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som passade Calle bättre. Calles mamma berättade: fast han kanske har valt lite 

lättare böcker. Han har inte valt kanske såna här jättetjocka och det har jag ju sagt 

till honom att han behöver ju inte låna sådana för han läser ju aldrig ut dem. 

Läraren berättade att han ibland fortfarande försökte slippa att läsa men att det hade 

blivit något bättre. 

 

Motivation till läsning 
Calle tyckte att det var kul att läsa men han visste inte varför. Han sa att han läste på 

eget initiativ. Det är jag som gärna läser. Calles mamma höll med om att han läste 

på eget initiativ. Läraren upplevde att han fortfarande oftast bara läste om han måste. 

Calles mamma tyckte att hans intresse hade ökat och det hade hon lagt märke till 

eftersom han hade börjat läsa böcker hemma. Läraren ser en förbättring i hans 

motivation till läsning.  

 

Reflektion över lästräningen 
Calle tyckte att träningen hade varit bra. Bäst var att jag lärde mig läsa bättre.  Calle 

sa att det var bra att man kunde se att man blev bättre med hjälp av diagrammen. Han 

sa också att man kunde se att felen förminskades. Han blev glad av att se tiden 

minska och antal fel bli färre. Calles mamma sa att han inte berättar mycket om 

skolan hemma men att jag tror att han tycker att det är kul.  

 

Självskattningen  

Då Calle skattade sig själv på en skala från 1-6 angående sin läsning svarade han 

enligt följande (Bilaga 4): 

 Före Efter 

Hur tycker du det är att läsa? 6 5 

Hur tycker du själv att du läser? 5 5 

Förstår du vad texten handlar om när du läser i din bänkbok? 5 6 

Hur viktigt tycker du det är att man kan läsa? 6 6 

Hur ofta läser du i skolan? 5 5 

Hur ofta läser du på fritiden? 2 5 

Hur ofta läser du högt för en vuxen i skolan? 1 1 

Hur ofta läser du högt för en vuxen hemma? 1 1 

 

Interventionen 
Calle klagade under första veckan på att han skulle läsa samma text varje dag. 

Loggboksanteckningarna visar att Calles inställning till läsprojektet ändrades och 

han blev mer och mer positiv under interventionen. I början ville han inte läsa mer än 

nödvändigt medan han valde att läsa slutet på historien sista veckan även att den inte 

ingick i träningen. Han uttryckte också att han tyckte att de två första texterna var 

konstiga och inte så roliga. De andra tyckte han var bra. Läsförståelseuppgifterna 

gick bra och Calle förstod huvuddelen av innehållet i texterna. Calle avkodade 

slarvigt i början av interventionen. När han upptäckte att antalet felläsningar 
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markerades blev han mer noga med avkodningen. Han strävade efter att läsa felfritt, 

vilket han också lyckades med vid några tillfällen. Calles fokus låg på att läsa felfritt 

och det ledde till att tiden inte minskade i någon större utsträckning. I till exempel 

kontrolltexten ökade lästiden vid andra läsningen medan antal fel minskade. 

 

Interventionsresultat  

SL 40 Före Efter 

Tid: 15 min 14 min 15 sek 

Antal gjorda uppgifter: 39 40 

Antal rätt: 38 39 

Antal fel: 1 1 

Kategorier: C B 

 

Kontrolltext Före Efter 

Tid: 3 min 54 sek 3min 43 sek 

Antal felläsningar: 12 3 

 

H4 Före Efter 

Antal rätt lästa ord:  73 68 

 

5.3  Resultat Ella 

Resultat efter första intervjuomgången  
 

Attityd till läsning 
Ellas mamma beskrev hennes inställning till läsning som medelroligt. Ella själv sa 

att då hon började läsa tyckte hon det var jättetråkigt och hon började skrika och 

vägra då det blev aktuellt att läsa. Föräldrarna och lärarna fick då tvinga henne att 

läsa. Sedan slutet av trean har hon jobbat mycket med sin läsning och vid 

intervjutillfället tyckte hon att det var rätt roligt att läsa. Det berodde dock på vilka 

böcker hon läste. Hon ville gärna att texten skulle vara spännande och att det hände 

något så att hon verkligen ville läsa vidare. Läraren ansåg att Ella hade en bra attityd 

till läsning. Han menade att hon insett att läsning är viktigt. Läraren tyckte inte att 

hon var negativ, men han kunde tänka sig att hon tyckte att det var lite jobbigt ibland 

när läsningen tog lång tid. I skolan syntes det sällan, enligt läraren, att Ella tyckte att 

det var kämpig.  

 

Ella tyckte att hon var duktig på att komma ihåg till exempel en berättelse. Många 

säger att jag är väldigt duktig på att komma ihåg. Hon ansåg sig även förstå många 

svåra ord. Det som hon tyckte att hon behöver träna på var att öka sin läshastighet, 

vilket även mamman höll med om. Även läraren sa att Ella stakade sig på vissa ord 

då hon läste, vilket gjorde att hennes läshastighet var relativt låg. Han sa även att den 
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litteratur som hon lånar och som passar hennes läsförmåga är enklare än texterna i 

de läroböcker som klassen använder. Detta kunde leda till att hon ibland inte förstod 

den text hon läste i läroböckerna. Läraren kontrollerade hennes läsförståelse 

kontinuerligt då han lät henne återberätta det hon läst i sin bänkbok. Ella hade 

tidigare haft speciallärarhjälp med sin läsning, men under fyran hade hon fått hjälp 

inom klassens ram, vilket hade fungerat bra enligt läraren.  

 

Läsbeteende 
Läraren upplevde att Ella läste aktivt då de till exempel läste i bänkboken i skolan. 

Han kunde se att Ella gillade sin bänkbok som hon hade för tillfället och gärna ville 

läsa i den. Han funderade dock på om detta berodde på att klassen jobbade med ett 

läsprojekt just då och att Ella kanske vid ett annat tillfälle inte spontant skulle läsa på 

samma sätt som under detta projekt. Enligt läraren hade Ella gott självförtroende och 

hade inga problem med att läsa högt inför klasskamraterna. Ella berättade att i skolan 

läste hon när någon, till exempel läraren, sa till. Hon konstaterade att vi läser nästan i 

allting. Hemma brukade Ella ibland läsa för sin lillasyster. Hon läste även en stund 

innan hon släckte lampan då hon gått och lagt sig. Hon sa samtidigt att hon behövde 

bli påmind om att hon skulle läsa annars gjorde hon ofta andra aktiviteter i stället.  

 

Ella läste helst deckare. Det är så roligt när det känns spännande. Hon tyckte själv 

att hon valde böcker som var lagom svåra för henne. Läraren såg att Ella valde enkla 

böcker då hon fick välja själv. Han tyckte att hon valde böcker efter sin förmåga. 

Ellas mamma sa att Ella varierade sig i det hon läste. Hon gillade Lasse-Maja-

böckerna ett tag men hon läste lika gärna annat. Ella gillade även faktaböcker och 

ville gärna ta reda på saker med hjälp av dem. Ella berättade att de hade många 

böcker hemma som hon kunde läsa på egen hand. Detta bekräftade hennes mamma 

som berättade att de både köpte och lånade böcker med jämna mellanrum. Familjen 

läste mycket hemma, enligt mamman. Hon läste mycket tillsammans med barnen och 

då kunde det handla om olika slags texter. Ibland undrade barnen om något nytt de 

hört talas om. Då tog familjen reda på mer om detta i faktaböcker, på internet eller i 

tidningar etcetera. På detta sätt skedde läsandet på allas initiativ. Vem som läste 

varierade.  

 

Motivation till läsning 
Då Ella började läsa hade hon låg motivation och ville inte läsa, berättade hennes 

mamma. Om det var något som skulle läsas kunde hon be mamman eller någon 

annan att läsa. Vid intervjutillfället kunde hon däremot lika gärna läsa själv. Även 

läraren trodde att Ella var motiverad till att läsa och att hon insåg vikten av att kunna 

läsa bra och förstå det hon läste. Han trodde att Ella gett sig tusan på att bli en god 

läsare. När klassen gjorde olika lästester var eleverna måna om att få bra resultat 

även om det bara gällde en läsläxa. Detta gällde även Ella, som var motiverad och 

skötte sina läxor bra. Läraren kunde samtidigt se att hon ofta blev glad då klassen 

skulle lägga ner läseböckerna för att göra något annat. Ett undantag kunde vara då 

hon fått tag på en riktigt bra bok. Ella insåg att läsning finns i allting. Alltså, det finns 

i matte, i svenska, textuppgifter. Det är väldigt bra, alltså man kan ju ha 

brevkompisar och läsa och så där. Det är så roligt, man kan ha läsgrupper och det 

är ju inte så roligt om alla andra kan läsa utom en själv.  
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Resultat efter andra intervjuomgången 
 

Attityd till läsning 
Ella uttryckte att hon tyckte det var roligare med läsning nu än tidigare. Det är 

mycket roligare än vad jag tyckte innan. Innan tyckte jag att när mamma sa att jag 

skulle sätta mig att läsa så... ”neej, jag vill titta på tv i stället.” Jag valde ofta tv 

framför läsningen. Nu väljer jag nästan läsningen framför tv:n. Så det har blivit 

mycket roligare. Mamman upplevde att Ella litade mer på sin förmåga. Detta såg hon 

bland annat då det gällde läsning av text på tv. Tidigare sa hon ofta: ”Kan du inte 

läsa för mig?” I stället för att själv försöka. Vi har propsat på att hon ska läsa själv. 

Så nu läser hon själv. 

 

Ella tyckte att hon hade ökat både sin läshastighet och läsförståelse då hon deltagit i 

projektet. Läsprojektet hade hjälpt henne genom: att man har läst berättelser om och 

om igen och att man har förbättrat det så man läser snabbare och så där. Jag vill 

nog faktiskt fortsätta med det hemma. Ellas mamma tyckte att hon hade en bra 

läsförståelse, men att läshastigheten behövde öka en aning. Hon är ingen 

snabbläsare, men hon förstår det hon läser. Detta höll läraren med om och sa även 

att hon är inte så noggrann när hon läser. Hon tittar på de första bokstäverna och 

gissar sedan på ordet. Han sa även att Ella ofta hade svårt att fokusera på sin läsning. 

Han trodde detta berodde på att hon hade lite svårt för att komma in i textens 

handling ibland.    

 

Läsbeteende 
Ellas mamma såg att hon läste mer nu än tidigare. Hon klarar av att läsa längre 

stycken mer sammanhållande. Det är en jätteskillnad. Innan sportlovet och innan jul 

var det mer att det var jobbigt att bara läsa några sidor. Nu plöjer hon tio, femton 

sidor utan problem. Mamman kontrollerade förståelsen av det hon läst genom att 

ställa frågor och samtala om texten. Även Ella tyckte att hon läste mer på fritiden än 

tidigare. En gång om dagen kanske. En lång text. Eller kanske inte riktigt en gång om 

dagen. Någon dag kanske man vill jobba på läxorna eller så. Det var ofta mamma 

som sa till henne att hon skulle läsa. Nu gjorde hon det dock utan att protestera, 

vilket hon inte gjorde tidigare. Läraren kunde se en skillnad i de texter som hon läste 

nu. De var svårare nu än tidigare. 

 

Under projektets gång hade Ella både lånat och fått böcker. Enligt Ellas mamma 

lånade hon färre, men tjockare böcker nu, vilket är en stor skillnad. Innan valde hon 

inte de tjocka böckerna utan tog de lätta, smidiga. Nu väljer hon de tjockare och det 

är ju jättekul. Sen att hon kanske inte alltid läser ut dem men hon läser i dem i alla 

fall. Innan kunde hon låna flera stycken som hon ville att jag skulle läsa också. 

Ibland kanske vi gjorde så att jag läste en och så läste hon en, men det gör hon inte 

längre. Nu är det en. 

 

Motivation till läsning 
Mamman tyckte att Ellas motivation blivit bättre och bättre. Det går i perioder. Hon 

tar inte en bok och sätter sig och läser självmant. Det gör hon aldrig, utan man får 

tjata på henne. Läraren såg även att dagsformen påverkade om Ella vill läsa eller 

inte, men han underströk dock att hon sällan protesterade då det ska läsas i klassen.  
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Det som fick Ella att läsa en bok var: att det är spännande. Det måste börja bra. Det 

kan inte vara tråkigt ändå till själva handlingen kommer och det blir spännande. Det 

måste hända lite grejer. Jag brukar läsa de första tre kapitlena och om jag inte 

tycker att boken är rolig eller om det inte har hänt någonting i den så lämnar jag 

tillbaka den och lånar en ny. Ellas mamma hade samma uppfattning om Ellas 

motivation och sa: Det måste vara en spännande bok för henne. Hon måste tycka att 

det är intressant att läsa, annars bryr hon sig inte. Det måste även vara bra från 

början. Mamma trodde även att Ella kan bli motiverad av ett tävlingsmoment såsom 

det läslopp som klassen hade. Själv sa Ella: Man får veta så mycket i böcker. Allting 

behöver ju inte vara sant, men det är ju väldigt mycket som man kan läsa som är sant 

som i faktaböcker. Det är inte så kul att läsa till exempel en hemläxa för då vet man 

att det är läxa och att man måste göra den och man måste läsa just de sidorna. 

Annars kan man liksom läsa så långt man vill i boken. 

 

Reflektion över lästräningen 
Ellas mamma upplevde att Ella tyckt om projektet.  Hon var glad över att hon fått 

vara med. Det sa hon ”O, jag har blivit vald”. Hon har tyckt det varit jätteroligt. 

Ella var nervös första gången hon kom för att läsa. Hon sa att hon inte gillade att läsa 

upp för folk. Nervositeten släppte dock ganska snart och hon tyckte i stället att det 

var roligt att komma, sa hon. Ella tyckte om diagrammen. Det var mycket bra för 

man kunde se att det gick neråt så jättemycket. Om diagrammet där antal fel 

markerades sa hon: Det var bra. Det är ju inte bra om man inte får veta felen. Då 

läser man ju fel på dem många många gånger. Man lär sig av sina fel. Hon var 

särskilt nöjd med en text: Först hade jag 23 fel och sen gick det ner till 2 på bara 

några dagar. Det var häftigt!  

 

Självskattningen 
Då Ella skattade sig själv på en skala från 1-6 angående sin läsning svarade hon 

enligt följande (Bilaga 4): 

 Före Efter 

Hur tycker du det är att läsa? 4 4 

Hur tycker du själv att du läser? 5 5 

Förstår du vad texten handlar om när du läser i din 

bänkbok? 

6 5 

Hur viktigt tycker du det är att man kan läsa? 6 6 

Hur ofta läser du i skolan? 5 5 

Hur ofta läser du på fritiden? 5 5 

Hur ofta läser du högt för en vuxen i skolan? 4 3 

Hur ofta läser du högt för en vuxen hemma? 6 5 
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Interventionen 
Ella var mycket positivt inställd till lästräningen. Då hon märkte att resultaten hela 

tiden blev bättre blev hon mycket glad och nöjd. Detta ledde till att Ellas 

självförtroende för läsning stärktes. För Ella var den första texten på en bra nivå för 

henne. Till en början hade hon svårt att koncentrera sig på läsningen så länge, vilket 

gjorde den första läsningen jobbig. Vid andra läsningen bytte hon ofta ut ord mot 

andra som betydde ungefär samma sak. När detta sedan påpekades blev hon mer 

noggrann och antalet fel minskade.  

 

Interventionsresultat 

SL 40 Före Efter 

Tid: 15 min 12 min 16 sek 

Antal gjorda uppgifter: 38 40 

Antal rätt: 35 40 

Antal fel: 3 0 

Kategorier: C B 

 

Kontrolltext Före Efter 

Tid:  3 min 52 sek 2 min 40 sek 

Antal felläsningar:  14 23 

 

H4 Före Efter 

Antal rätt lästa ord:  64 77 

 

5.4 Resultat Anna, Diana och Frida 

Anna hade, vid båda intervjutillfällena, ett positivt förhållningssätt till läsning och en 

inre motivation. Hon läste på eget initiativ. Den största förändringen som föräldern 

och läraren uppmärksammade var att Anna fått ett bättre självförtroende till läsning. 

Det visade sig genom att hon efter interventionen försökte läsa svåra ord på egen 

hand, tidigare hade hon ofta frågat när hon inte förstod. Enligt självskattningen ökade 

Annas läsförståelse efter interventionen. 

 

Diana hade en negativ attityd till läsning vid första intervjutillfället. Efter avslutad 

intervention berättade dock alla de intervjuade att Diana fått en lite mer positiv 

inställning. Hon kunde nu till och med be om att få läsa högt i klassen, vilket inte 

hänt tidigare. De tre största förändringarna hos Diana var att hennes självförtroende 

för läsning stärktes, att hennes inlevelseförmåga då hon läste förbättrades och att hon 

ökade sin läshastighet.  

 
Frida hade ingen inre motivation till läsning enligt både henne själv, mamman och 

klassläraren. Hon tycker om läsprojekt som lockar den yttre motivationen och där det 
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finns en tydlig belöning. Efter avslutad intervention tyckte Frida att det var en aning 

roligare att läsa och hon tyckte även att hennes läsförmåga förbättrats. Den största 

förändringen som läraren sett hos Frida är att hon fått ett stärkt självförtroende till 

läsning. Han såg även att hennes intresse för läsning ökat. Intresset är något som 

däremot mamman inte sett någon skillnad i. De största förändringarna som Frida 

själv upplever är att hon har ökat sin läshastighet och även sin läsförståelse. Den 

ökade läshastigheten bekräftades av det avkodningstext och den kontrolltext som 

gjordes.  

 

Interventionsresultat 

    Anna   Diana   Frida 

    Före  Efter   Före Efter   Före Efter 

SL 40                   

Tid:   15 min 10min 48s   15min 13min 10s   15min 15min 

Antal gjorda 
uppgifter:   40 40   37 40   37 37 

Antal rätt:   34 40   35 40   37 37 

Antal fel:   2 0   2 0   0 0 

Kategori:   E B   C B   C C 

                 

Kontrolltext                   

Tid:   1min 45s 1min 34s   2min 19s 1min 47s   3min 1s 2min 14s 

Antal felläsningar:   4 1   4 2   8 1 

              

H4                   

Antal rätt lästa 
ord på 1 minut:   96 112   99 104   63 76 
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6. DISKUSSION OCH ANALYS 

 

 

Efter avslutad intervention har flera förändringar hos eleverna blivit synliga. Genom 

de intervjuer som genomförts har de skillnader som har med elevens attityd och 

läsbeteende att göra varit tydligast. Eventuella skillnader i elevernas motivation till 

läsning har varit svåra att mäta. Fokus i studien låg till att börja med på motivationen 

i relation till läsning. Senare har fokus glidit över till att även titta på attityder till 

läsning då detta är något lättare att se och mäta. Studien har dessutom visat att en 

förändring i attityd är ett steg för att förändra elevens motivation till läsning.  

 

6.1  Attityden till läsning 

När det gäller elevernas attityder till läsning har vissa förändringar noterats. Flera av 

de elever som deltog i interventionen valde efter interventionen att läsa på eget 

initiativ, till skillnad från tidigare då de endast läste om någon sa till dem. Två elever 

bad nu om att få läsa högt inför klassen, vilket kan tolkas som en följd av ett stärkt 

självförtroende för läsning hos eleverna. En lärare upplevde även att det var mindre 

konfliktfyllt för sina tre elever då de skulle läsa. Tidigare hade de ofta protesterat och 

försökt komma undan läsningen. Troligen beror detta på att de antingen tyckte det 

var kämpigt eller att de var negativa till läsning och tyckte det var tråkigt. Taube 

(1997) skriver att hur väl en elev lyckas med sina prestationer i skolan påverkar 

barnets självbild. De elever i interventionen som tidigare haft det kämpigt med 

läsningen har låtit det påverka deras inställning i negativ riktning. När de nu i stället 

får positiva upplevelser av läsning påverkar det deras självförtroende positivt. Hos 

två av eleverna kunde inte någon förändring av attityden konstateras. De var positiva 

från början och studien har inte kunnat påvisa varken någon negativ eller positiv. 

Dessa två elever bekräftar det som McKenna (2001), Guthrie och Knowles (2001) 

skriver om att elever som redan har en positiv attityd till läsning tenderar att ha ett 

fortsatt positivt förhållningssätt då de blir äldre. Det talar dock till viss del emot de 

elever som gått från en negativ till en mer positiv inställning. Den forskning som 

McKenna, Guthrie och Knowles beskriver säger nämligen att elevers attityd till 

läsning blir sämre ju äldre de blir och dessutom att den försämras snabbare hos svaga 

läsare. De skriver även att den negativa attityden tydligt hänger ihop med elevens 

läsförmåga. Eventuellt kan det vara så att våra elever känner ett stärkt självförtroende 

och att de behärskar läsningen bättre och att det är anledningen till att de är mer 

positiva. De kan, precis som McKenna tar upp, lägga energin på att förstå texten i 

stället för på avkodningen. McKenna stödjer denna tanke då han skriver att varje 

möte med texter påverkar elevens attityd till läsning. Om dessa möten är positiva 

påverkas de i positiv riktning och tvärtom. En viktig fråga att diskutera i 

sammanhanget är: vad beror denna nedåtgående attitydtrend hos eleverna på och hur 

kan den motverkas? Då tidig framgång är avgörande för elevens inställning till 

läsning ser vi det som en självklarhet att tidiga specialpedagogiska åtgärder sätts in 

för de elever som har svårigheter med läsningen. I Lpo94 (2006) står det i klartext att 

skolan har ett särskilt ansvar för elever i behov av särskilt stöd och att dessa elever 

ska mötas på den nivå de befinner sig på. I vår studie har vi sett tydliga indikationer 
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på att elevers läsförmåga och deras attityder till läsning är starkt relaterade och vi 

menar därför att det är av högsta vikt att elever med läs- och skrivsvårigheter får 

hjälp tidigt. Resultatet i PIRLS 2006 (Skolverket 2007) visade att knappt hälften av 

de elever som deltog i undersökningen hade en positiv attityd till läsning. Eftersom 

attityden styr läsbeteendet, det vill säga att de som är positivt inställda till läsning 

läser mer än de som är negativt inställda, är det viktigt att arbeta för att alla elever är 

positiva till läsning.  

6.1.1  Upprepad läsning och förändringar i attityden till läsning 
Den allra största skillnaden hos de elever som ingått i vår intervention är 

förändringen i deras självförtroende då det gäller läsning. Enligt lärarna var 

självförtroendet för läsning hos dessa elever relativt lågt. Två av dem hade dessutom 

haft det kämpigt med läsningen under en längre tid. Jacobson och Svensson (2006) 

menar att den självbild och det självförtroende ett barn har påverkar den första 

läsinlärningen mer än vad barnets begåvning gör. När de nu kände att de förbättrade 

sin läsning för varje gång de läste gav det direkt en positiv signal som stärkte deras 

självförtroende. I loggboksanteckningarna kan man läsa att ju längre tiden gick desto 

fler positiva kommentarer sa eleverna om sin läsning och om hela interventionen. På 

frågan vad de trodde att det berodde på att de fick kortare tid då de läste texten igen 

sa de ofta att de kände igen texten och vågade mer. Detta tolkar vi som ett tydligt 

tecken på ett stärkt självförtroende för läsning.  

 

Precis som Samuels (1997) säger så är upprepad läsning inte en metod som endast är 

till för lässvaga elever utan passar alla elever. Det kan vara resurskrävande att 

organisera så att alla elever i en klass får lästräna med upprepad läsning. Väljer man 

ändå att göra en satsning i form av upprepad läsning i tidig ålder kan man på sikt se 

det som resurssparande då detta blir ett sätt att arbeta förebyggande med läsningen i 

klassen. Litteraturen har kraften att, med hjälp av elevens naturliga nyfikenhet, skapa 

en inre drivkraft för läsning (Verhoeven & Snow, 2001; Guthrie & Knowles, 2001). 

Verhoeven och Snow skriver vidare att vikten av att skapa entusiasm för läsning är 

stor för att förebygga lässvårigheter senare. Eftersom upprepad läsning är en metod, 

som enligt våra erfarenheter, motiverar och entusiasmerar eleven kan detta vara en 

metod för att nå detta mål. För att entusiasmera elever i sin läsning vill vi här lyfta 

fram det som McKenna (2001) skriver om incentivprogram. Han menar att en 

förutsättning för att dessa ska fungera är att texten är meningsfull och intressant för 

eleven och att elev och text ”klickar”. Sker detta finns även en chans att eleven får en 

mer positiv attityd till läsning. För att det ska ”klicka” mellan eleven och texten 

måste eleven få hjälp att hitta, för honom/henne, rätt texter. Detta är inte en helt 

enkel uppgift. Både klasslärare, bibliotekarie, föräldrar och andra personer runt 

eleven måste hjälpa honom/henne genom att bland annat presentera olika textgenrer. 

Eleven kan få erfarenhet av de olika genrerna på olika sätt till exempel genom 

högläsning, tyst läsning, boksamtal, film och ljudböcker etcetera. När det gäller tyst 

läsning vill vi dock belysa några risker. Samtidigt som det finns många elever som 

njuter av att sitta och läsa tyst på egen hand så finns det även många elever som inte 

befinner sig på den nivån så att de på egen hand kan läsa en bok och ta till sig dess 

budskap. Vad gör vi då med dessa elevers entusiasm och attityd då de tvingas läsa 

tyst på egen hand flera gånger i veckan? Vi har i litteraturen läst om forskning 

(McKenna, 2001; Guthrie & Knowles, 2001) som visar att elevers attityd till läsning 
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blir sämre ju äldre de blir och då främst för svaga läsare. Varför sätts då inget stopp 

för denna tysta ”tvångsläsning” för svaga läsare? Vad dessa elever behöver är i 

stället speciellt utformade stödinsatser för att stärka deras läsförmåga. I vårt 

teoriavsnitt presenterar vi insatser som kan vara alternativ till upprepad läsning. Där 

ibland morfologisk träning som till viss del kan genomföras i helklass (Druid 

Glentow, 2006; Tornéus, 2002; Torgensen, 2005). 

 

Det sociala arbetet med en klass för att skapa ett positivt och accepterande klimat 

bland klasskamraterna är i detta sammanhang betydelsefullt. Attityder till läsning 

skapas under lång tid och påverkas av olika faktorer. En faktor är, enligt McKenna 

(2001), vilka kulturella normer som gäller i den grupp som eleven ingår i. 

Inställningen till läsning i klassen har därför betydelse för den enskilda elevens 

attityd. Här har klassläraren självklart en nyckelroll för att skapa positiva attityder i 

klassen. Även hela skolans språk- och läsutvecklande miljö är av betydelse. Enligt 

Verhoeven och Snow (2001) krävs det lika mycket insatser riktade mot att förändra 

attityderna hos eleverna som åtgärder riktade mot själva lästräningen. De 

understryker att vikten av att skapa entusiasm för läsning är av stor betydelse för att 

förebygga lässvårigheter senare.  

6.1.2  Läshastighet och korrekthet  
Då elevernas läsförmåga innan och efter interventionen studerats har följande 

förändringar upptäckts; Samtliga elever har ökat sin läshastighet och sitt flyt i 

läsningen. Detta visar sig i avkodningstestet, H4, som gjordes före och efter 

interventionen. De flesta upplever även själva att de har en ökad läsförståelse och att 

de lärt sig flera nya ord, vilket även resultaten av SL 40 bekräftar. Ett par elever har 

dessutom upptäckt vad det innebär att läsa med inlevelse, intonation. Det ökade 

läsflytet har fått eleverna att lita mer på sin förmåga. De känner att de behärskar 

läsningen bättre. Då eleverna skattade sin läsförmåga för andra gången blev den 

generellt högre än första gången. Här kan även den feedback som eleverna fått på 

sina framsteg med hjälp av stapeldiagrammen spelat roll för deras läs-självbild och 

syn på läsförmågan. Detta är något som Samuels (1997) tar upp i sin artikel. Han 

skriver att även om det inte är nödvändigt att varje elev för protokoll över sin läsning 

så fungerar diagrammen som en utmärkt motivationsutrustning då de ger ett visuellt 

bevis på elevens framsteg. Taube (1997) menar att ett sätt att bryta en negativ cirkel 

hos en elev med negativ attityd till läsning kan vara genom att visa honom/henne att 

han/hon kan lyckas. Genom att använda diagrammen blir denna framgång mycket 

tydligt för eleven. Upprepad läsning av en text påverkar andra texter som eleven 

läser (Myrberg, 2007; Samuels, 1997; Torgensen, 2005). Vi har dock inte kunnat 

konstatera detta vid en genomgång av stapeldiagrammen över lästiden. Elevens 

första lästid för varje ny text minskade inte ju fler texter elevens läst.  

 
Ofta var de felläsningar som eleverna gjorde i form av fel ändelser. Detta berodde 

ofta på att eleverna gissade slutet på orden istället för att avkoda hela ordet. Det tyder 

på att de här eleverna avkodar alfabetiskt- fonologiskt och att de ännu inte avkodar 

ortografiskt–morfemiskt (Höien & Lundberg, 1999). Då eleverna blev 

uppmärksamma på att sådana fel gav upphov till felmarkeringar i diagrammen blev 

de mer noggranna för att undvika fel och på så vis få bättre resultat. Vid de tillfällena 

blev det tydligt att tävlingsmomentet i läsningen var motiverande för att eleverna 
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skulle läsa korrekt. Den ökade träningen för att nå korrekthet ledde till att eleverna 

utvecklade sin avkodningsförmåga. Två av eleverna i studien visade tydligt att deras 

förbättrade avkodningsförmåga gjorde att de orkade läsa längre stunder och klarade 

av att läsa fler sidor vid samma tillfälle utan paus. En annan elev hade, i två av 

texterna, fler felläsningar vid andra läsningen jämfört med den första. Detta tolkar vi 

som att vid första läsningen fick hon en uppfattning av vad texten handlade om så 

vid andra läsningen försökte hon läsa snabbare, vilket medförde att hon gissade på 

flera ord. Handlingen blev ungefär den samma, men många ord byttes ut.  

 

Då Samuels (1997) beskriver metoden upprepad läsning lyfter han fram 

läshastigheten framför korrektheten då eleverna läser. Han menar att om eleven riktar 

in sig på att läsa 100 % korrekt kan det bli på bekostnad av hastigheten eftersom 

eleven blir rädd för att läsa fel. Han lyfter därför fram läshastigheten som det 

viktigaste för att nå flyt och tycker att eleven ska nå en korrekthet på 85 % innan 

han/hon går vidare till att läsa ett nytt textstycke upprepade gånger. Ehri och 

McCormick (1998) lägger stor vikt vid förmågan att läsa välkända och nya ord med 

flyt. De ser det som det sista stadiet i läsutvecklingen. Vid en av våra intervjuer med 

en mamma tog hon upp sin syn på förhållandet mellan läshastighet, korrekthet och 

förståelse. Hon menade att skolan idag ofta är alltför fokuserad på att eleverna ska 

läsa fort i stället för att framhålla det som hon såg som viktigast nämligen att man 

förstå det man läser. Kanske är det så idag att skolan fokuserar på läshastigheten mer 

eftersom den är lätt att kontrollera och mäta. Elevernas läsförståelse däremot är 

betydligt svårare att mäta och kommer därför kanske i andra hand många gånger. 

Samuels (1997) skriver vidare att för att kontrollera elevernas läsförståelse vid 

användandet av upprepad läsning ska läraren ställa frågor på innehållet till eleven 

efter varje läsning. 

  

6.2 Läsbeteende 

En förändring hos några av eleverna är att de läser mer nu än tidigare. Dessa elever 

har en ökad koncentration i sin läsning och läser mer intresserat. Föräldrar och lärare 

upplever att flera av de aktuella eleverna är mer självgående, frågar mindre och 

försöker istället läsa på egen hand. Tidigare kunde det vara så att eleven frågade 

direkt utan att tänka själv. Att de nu försökte på egen hand istället för att fråga kan 

bero på att eleverna stärkt sitt självförtroende och litar mer på sin förmåga. Att en 

elev är uppgiftsorienterad när denne läser visar på att eleven är motiverad (Westlund, 

2009; Lundberg & Herrlin, 2003). 

 

Hos några av eleverna märktes en förändring då man tittade på deras boklån från 

biblioteket. En elev har gått från tidningar och bilderböcker till att läsa skönlitterära 

böcker. En annan lånade färre böcker nu, men lånade däremot tjockare och svårare 

böcker och läser också ut dem i högre grad. En liten ökning av lånet av böcker kunde 

noteras då en av klasserna hade ett läslopp där eleverna skulle läsa 1000 minuter på 

fyra veckor. Denna ökning höll dock inte i sig efter avslutat läslopp. Då dessa elever, 

vid den första intervjuomgången, skattade sig själva och tänkte efter hur mycket de 

läser i skolan och på fritiden blev skattningen hög. Vid det andra tillfället, då 

läsloppet var avslutade, blev skattningen betydligt lägre. Tolkningen av detta är att 
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under perioden för läsloppet fick de mer tid till läsning i skolan och eventuellt var de 

mer motiverade att läsa då det fanns en belöning i sikte.  

 

De förväntningar som läraren och föräldrarna har på eleven och dess läsning 

påverkar också resultatet. I och med träningen med upprepad läsning höjdes lärarens, 

föräldrarnas och elevens förväntningar på läsningen, vilket framkom vid de olika 

intervjuerna. Enligt Pygmalioneffekten (Jenner, 2004) är positiva förväntningar av 

mycket stor vikt för utfallet av till exempel en elevs läsutveckling. Efter träningen 

kunde det konstateras att samtliga elever gjort framsteg i sin läsning. I arbetet med 

att höja en elevs motivation är det viktigt att pedagogen är positivt inställd till eleven 

och att han/hon lyssnar och är öppen i sin hållning till eleven. 

 

Eleverna kom ifrån mycket olika litterära hemmiljöer. De elever som hade en god 

tillgång till böcker hemma, och där föräldrarna köpte eller lånade böcker till eleven 

kontinuerligt, läste mer och hade en högre grad av inre motivation och en mer positiv 

attityd till läsning än de som hade en begränsad tillgång till böcker. Elbro (2004) 

skriver att tillgången till böcker och föräldrarnas inställning till läsning kan påverka 

elevens intresse. I studien fanns det elever som aldrig läste en enda bok om de inte 

var tvungna. De hade inte heller tillgång till böcker hemma och föräldrarna till de här 

eleverna påminde inte sina barn om att läsa såvida det inte var en läxa. Innan 

interventionen läste de aldrig utöver läxläsning. Här kunde flera av föräldrarna 

berätta om en förändring som de uppmärksammat. Eleverna läste på eget initiativ vid 

fler tillfällen och några av dem läste fler sidor än de gjort innan studien. Samtliga 

elever och deras föräldrar kunde se någon form av positiv förändring i läsningen. Det 

var lite skiftande vad de uppfattade som den största förändringen.  

Läsbeteendet påverkas av elevens litterära hemmiljö (Jenner, 2004). I studien har det 

visat sig att även läsförmågan har varit av betydelse. Hur kan vi som arbetar i skolan 

öka elevernas läsande i hemmet? En av klasserna har arbetat extra med läsningen i 

skolan genom ett läslopp. Enligt eleverna har detta bara påverkat den mängd som 

eleven läser under tiden loppet pågick. Efter avslutat läslopp läste eleverna mindre 

igen. Vi har sett tendenser på att när elevens läsförmåga ökar väljer eleven att läsa 

mer på eget initiativ. Ett sätt att få elever att läsa mer kan vara att arbeta intensivt 

med läsutvecklingen och att samtidigt göra dem medvetna om sina framsteg. När 

läsningen inte kräver en lika stor ansträngning av eleven ökar chansen att eleven 

väljer att läsa. Möjligheten att hitta böcker som är anpassade till elevens läsnivå och 

intresse påverkar också läsbeteendet. Hur gör lärarna när eleverna ska låna böcker? 

Är de med och ser till att eleverna får böcker som passar deras läsutveckling eller 

väljer eleverna på egen hand. Vår erfarenhet säger oss att när eleverna väljer böcker 

på egen hand är det ofta framsidan som styr valet av bok. Många av eleverna läser 

inte ens baksidestexten. En del elever väljer bok genom att öppna den och titta på 

storleken på texten och mängden text. Dessa sätt att välja litteratur på ökar risken för 

att valet inte blir tillfredsställande. Det är inte ovanligt att eleverna läser en bit i en 

bok och konstaterar att de tycker den är tråkig. De byter bok och detta kan leda till att 

de sällan läser en hel bok. En förälder i studien berättade, innan interventionen, att 

hennes barn lånade böcker men att de låg kvar i väskan. Efteråt kunde hon berätta att 

han lånade böcker som var bättre anpassade till hans läsförmåga och att han hade läst 
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ut minst en bok. Interventionen hade ökat hans läsförmåga och detta påverkade i sin 

tur hans läsbeteende i hemmet och enligt läraren även i skolan. 

 

6.3 Motivation 

Två av eleverna hade redan innan studien en god motivation till läsning. Hos dessa 

ser vi ingen större skillnad. Eventuellt har deras inre drivkraft ökat. Hos någon av 

eleverna upplevdes intresset som högre i början av interventionsperioden för att 

sedan dala något mot slutet. Kanske kan detta förklaras med att denna elev tyckte det 

var roligt att vara en av tre som blivit utvald till ett projekt. Då projektet startade 

hade klassen även ett läslopp på gång som eventuellt påverkade hennes motivation i 

positiv riktning under den tid det pågick.  

 

Definitionen av läsning, enligt Dalby et al. (1992) poängterade att motivationen är 

viktig för läsningen. Vår studie har kunnat bekräfta detta. De elever som deltog i vår 

studie och som redan innan hade en hög inre motivation läste mer och fick därmed 

mer träning i att läsa. De som innan studien inte var inre motiverade kunde å andra 

sidan få ökad motivation till läsningen genom yttre stimuli som beröm och diagram. I 

vissa fall ledde detta till att eleverna fick en inre drivkraft. Schunk et al. (2008) 

skriver att den inre och yttre motivationen karaktäriserar personer vid en given 

tidpunkt i relation till en specifik aktivitet. Vi har frågat oss om träning med 

upprepad läsning som aktivitet kan skapa en transfer till elevernas motivation när det 

gäller läsning i stort. Studien har visat att hälften av eleverna har ökat sin inre 

drivkraft till läsning. En av de övriga hade en inre motivation sedan tidigare medan 

de två kvarvarande eleverna fortfarande drivs av yttre motivation. Tydligast har 

förändringen varit hos de tre elever som innan studien inte hade någon inre 

motivation till läsning. Vi kan alltså konstatera att upprepad läsning kan skapa en 

ökad motivation till läsning. Guthrie och Knowles (2001) talar om att yttre 

motivation ger ett situationsbundet intresse som är kortvarigt och framkallas i ett 

speciellt sammanhang. Upprepad läsning kan ses som en metod som ger en yttre 

stimulans och som inte först och främst drivs av elevens eget intresse. Trots detta har 

vi kunnat konstatera att träningen skapar ett ökat intresse för läsning hos eleverna. 

Detta kan bero på att de utvecklar sin läsförmåga och i och med det ökar elevens 

intresse för att läsa. En negativ aspekt av upprepad läsning är att eleverna kan 

uppleva att det är tråkigt att läsa samma text om och om igen trots att det är en text 

som är meningsfull och intressant för dem. Å andra sidan kan det hela upplevas 

positivt och motiverande då eleven tydligt ser sina framgångar i den visualisering 

som görs i form av stapeldiagrammen.  

 

En elev som tidigare inte läste alls på eget initiativ valde nu själv att läsa böcker som 

intresserade honom. I skolan läste han med större intresse men inte ofta på eget 

initiativ. Enligt Schunk et al. (2008) är en elev som läser av eget intresse och för att 

det är roligt och meningsfullt inre motiverad. Däremot kan en läxa vara en form av 

yttre motivation då eleven gör läxan för att få beröm och bekräftelse på att han/hon 

är duktig. Två andra elever läste hellre egen valda texter än läxor, vilka de upplevde 

som tvång. Detta är ett tecken på att det som intresserar och som är spännande eller 

kul, kan få eleven att öka sin inre motivation för läsning. För att stimulera den yttre 
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har studien visat att olika former av tävlingsmoment kan vara ett bra sätt, till 

exempel läslopp, mäta lästiden eller att föra in resultat i diagram. Flera av eleverna 

läser fortfarande för att det är ett tvång, till exempel för att det är en läxa eller för att 

någon sagt till dem att läsa. En elev uttryckte det på sätt och vis som ett tvång för att 

klara sig i framtiden. Schunk et al. (2008) påtalar att teorier om den inre 

motivationen poängterar att det är av stor vikt i vilken grad eleven upplever sig ha 

kontroll över situationen. Metoden upprepad läsning visar eleven att genom att läsa 

en text flera gånger kan han eller hon styra läshastigheten och med vilken korrekthet 

som texten läses. Detta kan göra att eleven upplever sig ha kontroll över hur väl 

han/hon lyckas med läsningen. Flera av eleverna i studien påtalade att det var 

roligare att läsa när de själva hade kontroll över vad och hur länge de läste. I vår 

studie valde vi ut texterna som skulle användas i lästräningen. Det kan ha påverkat 

utgången av resultatet att eleverna inte fick vara med och bestämma texter som 

intresserade dem. En av eleverna uttryckte enligt loggboksanteckningarna att han 

tyckte att de två första texterna var tråkiga och konstiga. En annan elev önskade att få 

läsa ett längre textstycke än de cirka 200 ord som var veckans text.  

 

Jenner (2004) påtalar att motivationsarbetet med elever till viss del handlar om hur vi 

bemöter dem. Pedagogen ska möta eleven med en positiv inställning till eleven och 

lyssna in eleven. Elevers fria vilja att läsa får ofta inte så stort utrymme i skolan utan 

här kan eleverna uppleva att de läser för att de måste. De uppgifter som skolan ger 

eleverna stimulerar ofta elevernas yttre motivation. Detta gäller innehållet i lektioner 

samt vid upprättandet av mål, den individuella utvecklingsplanen och 

åtgärdsprogram med mera. Det är ofta läraren som styr innehållet. Eleverna ska, 

enligt Lpo 94, ha medinflytande men detta inflytande är ofta begränsat på grund av 

till exempel tidsbrist. Elevernas inre drivkraft ökar om de har egen kontroll över de 

uppgifter de ska utföra. Hur ska vi i skolan kunna öka elevernas inre motivation? Vår 

studie har visat att även då eleverna inte hade kontroll, över hur lästräningen skulle 

gå till, ökade vissa elevers inre motivation. Träningen gav dock eleverna ett 

instrument, stapeldiagrammen, som visade att de själva kan styra sin läsutveckling 

genom upprepad läsning. Finns det fler sätt att stärka den inre motivationen till 

läsning i skolan? Schunk et al. (2008) beskriver inre och yttre motivation som två 

separata variabler som var och en kan vara hög respektive låg. De skriver också att 

yttre motivation som utmärks av kontrollerade belöningar i olika nivåer, till exempel 

betyg, styr elevens beteende och kan minska den inre motivationen hos elever. I 

intervjuerna framkom det att vissa elever tyckte att läsning i form av läxa var tråkigt, 

det stimulerade inte deras inre drivkraft och detta måste pedagoger bli mer 

uppmärksamma på. Om eleverna får större kontroll och läxan känns stimulerande 

ökar chansen att elevens inre motivation stimuleras, med bättre studieresultat som 

följd. 

 

De olika motivationsteorierna lägger tyngdpunkten på olika faktorer som ligger 

bakom en persons motivation. Behovsteorins fjärde steg enligt behovshierarkin är 

behov av uppskattning och positiv självuppfattning, och det femte steget är behov av 

självförverkligande (Imsen, 1991). Under den tid vi arbetat med eleverna har vi 

uppmuntrat dem att läsa och visat att deras prestationer under träningen varit bra och 

lyckosamma. Detta har visat sig ge flera av eleverna en mer positiv bild av hur de 

läser och det har påverkar deras självuppfattning och deras intresse för läsning. I 
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drivkraftsteorierna menas att det är de tidigare erfarenheterna och drivkraften samt 

förväntan mot ett framtida mål som styr en persons motivation till en handling. 

Teorierna har utvecklats med tiden och det har i attributionsteorier och kognitiva 

teorier lagts till fler variabler som sätter fokus på den orsaksförklaring personen har 

till varför resultatet blev som det blev, och förväntningarnas roll i strävan att uppnå 

ett mål. Dessutom har motivationen delats in i inre och yttre. Jenner (2004) skriver 

att motivationsprocessen utmärks av om målet är nåbart, eftersträvansvärt och 

sannolikheten för att lyckas eller misslyckas med att nå målet. 

Loggboksanteckningarna kunde visa på att eleverna blev mer motiverade när de 

märkte att de lyckades med träningen. De nådde sina mål när det gällde att sänka 

tidsåtgången och antal felläsningar. Vi har kunnat konstatera att det mål som 

eleverna fokuserade mest på påverkade resultatet. Två av eleverna hade som mål att 

läsa felfritt och detta framträdde tydligt i deras diagram över tid och fel. De lyckades 

läsa flera av texterna felfritt eller näst intill felfritt. Andra elever hade som mål att 

hela tiden få en snabbare tid då han/hon läste. Detta mål är på gott och ont eftersom 

texter inte bör läsas allt för fort då förståelsen och möjligheten att, som lyssnare, 

uppfatta det som läses riskeras. Målet som eleven sätter upp styr alltså resultatet. 

Motivationen kan öka om eleven ser att han/hon lyckas med att nå sitt/sina mål. 

 

Guthrie och Knowles (2001) beskriver konsekvenserna av att ha en hög inre 

motivation respektive hög yttre motivation. En hög inre stärker självkänslan, 

underlättar positiva känslomässiga erfarenheter och hjälper eleven att klara av 

misslyckanden på ett bra sätt. De elever i vår studie som hade en inre motivation från 

början har genom interventionen ökat sin självkänsla och de har uttryckt att de är 

nöjda med resultaten som de fått under träningen. De har alltså kunnat ta till sig 

framgångarna i sin läsning på ett positivt sätt. Två av eleverna som enbart styrdes av 

en yttre motivation innan interventionen har till viss del fått en inre efter 

interventionen. Westlund (2008) poängterade betydelsen av elevens motivation för 

läsningen och läsförståelsen. Elever som hade framgång drevs av en inre motivation 

gentemot övriga som drevs av en yttre. 

 

Å ena sidan bekräftade intervjuerna, med vissa av eleverna, Matteuseffekten (Taube, 

2007; Westlund, 2009), det vill säga de elever som upplevt svårigheter tidigt i sin 

läsutveckling läste mindre än de som haft en positiv läsutveckling redan från början. 

Till exempel berättade en av dessa elever att det alltid varit svårt och tråkigt att läsa. 

Å andra sidan gav lästräningen eleverna nya strategier och precis som Verhoeven 

och Snow (2001) skriver så behöver elever lära sig fungerande strategier för att klara 

läs- och skrivuppgifter. De poängterade också att det är viktigt att lägga tid på att 

läsa. Tre elever undvek läsning men i och med lästräningen fick de mer tid till 

läsning. Detta resulterade i framsteg i deras läsutveckling och att de började läsa mer 

än tidigare. Lästräningen kunde alltså bryta det mönster som eleverna följt sedan de 

började läsa och Matteuseffekten var inte längre lika tydlig. Tre av eleverna läste mer 

på eget initiativ efter lästräningen än innan. Detta kom fram i intervjuerna med 

eleverna, deras föräldrar och lärare.  

6.4  Interventionen 

Det är flera faktorer som kan påverka resultatet vid användandet av metoden 

upprepad läsning. I denna studie har vi tydligt sett att elevernas attityd kan påverkas i 
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positiv riktning då de får positiv feedback. Olika personer ger dock feedback på olika 

sätt och i olika grad. I metoden kan olika fokus sättas på vad eleven ska träna i första 

hand. Det kan variera mellan läsförståelse, läshastighet, korrekthet och intonation. 

Var fokus ligger kan även avgöra vilken feedback som ges. Verhoeven och Snow 

(2001) skriver att vikten av att skapa entusiasm för läsning är stor för att förebygga 

lässvårigheter senare. Att ge eleven positiv feedback så att hans/hennes framsteg blir 

synliga är ett sätt att skapa entusiasm och engagemang hos eleven.  

 

En faktor som skapar engagemang hos eleven och som dessutom kan påverka 

resultatet av upprepad läsning är valet av texter som eleven ska läsa. Är detta texter 

som är meningsfulla och intressanta för eleven? Flera föräldrar och elever i vår 

studie understryker hur viktigt det är att de böcker de lånar och de texter de läser i 

skolan ska vara av intresse för eleven. Det är då eleven känner ett personligt intresse 

för det som läses som hans/hennes inre motivation aktiveras. McKenna (2001) lyfter 

fram betydelsen av att eleven får positiva möten med texter och att detta är en 

omständighet som påverkar deras attityd till läsning. Om texten känns meningsfull 

för eleven är sannolikheten större att mötet med texten blir positiv än om texten är 

helt ointressant för eleven. Av denna anledning är det viktigt att eleven, precis som 

McKenna, Catts och Kamhi (2005) och Westlund (2009) tar upp, blir presenterad för 

olika textgenrer. Detta för att eleven ska hitta en genre som han/hon tycker om. 

Schunk et al. (2008) menar att svårighetsgraden på en uppgift, till exempel en text, 

påverkar motivationen. För enkla texter får eleven att söka efter nya texter medan för 

svåra texter kanske får eleven att överge en text. Det är mer effektivt att läsa texter 

som innehåller ord som eleven inte känner igen direkt än att läsa endast lätta texter. 

Det går hand i hand med Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen 

(Taube, 2007).  

 

En tredje faktor som kan påverka resultaten är den allmänna inställningen i klassen 

till speciallärarhjälp eller annan form av extra hjälp. I litteraturgenomgången 

refereras det till Harters (1996) motivationsteori som säger att den sociala omgivning 

som eleven befinner sig i påverkar resultatet. Är omgivningen stöttande är chansen 

att lyckas större än om denna är en omgivning som inte belönar skicklighet. Även 

McKenna (2001), Taube (1997) och Jacobson och Svensson (2006) tar upp 

betydelsen av vilken kultur som råder runt eleven. En negativ attityd som råder i en 

klass, kan lätt spridas och kan på så sätt bli en faktor av betydelse även då eleven 

arbetar individuellt hos speciallärare. Det är inte bara den sociala omgivningen i 

klassen som är av betydelse för utfallet av upprepad läsning.  

 

Även den miljö där lästräningen genomförs är av betydelse. Är det alltid samma plats 

eller skiljer det sig från gång till gång? Finns allt material på plats vid varje 

träningstillfälle? Är det en lugn miljö där eleven kan känna sig trygg och inte blir 

störd då han/hon läser? Eftersom läsningen sker under tidtagning är det viktigt att ge 

eleven bästa möjliga förutsättningar som möjligt. Därför bör flesta möjliga störningar 

elimineras. Vår erfarenhet säger oss att för många elever kan det vara förödande om 

han/hon blir störd då det är läsning under tidtagning.  

 

Själva tidtagningen är också en omständighet som påverkar resultatet. En fråga man 

bör ställa sig innan metoden sätts i verket är om eleven gillar att ta tiden och räkna 
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felen då han/hon läser? Det är inte självklart att alla elever är positivt inställda till 

detta. Många gånger har vi träffat elever som i stället känner sig stressade och 

pressade av sådana aktiviteter vilket i stället kan leda till negativa resultat.  

 

En fråga som man behöver ställa sig är: Hur påverkar det om en, för eleven, känd 

eller okänd person genomför lästräningen? Det mest troliga är att eleven når bättre 

resultat då läsningen sker tillsammans med en pedagog som eleven känner sig trygg 

med. Å andra sidan bygger metoden på att eleven och pedagogen träffas regelbundet 

under en längre tid. Detta ger eleven tid att lära känna pedagogen och bygga upp ett 

förtroende och tillit till henne/honom. Följden av detta kan möjligen bli att resultaten 

blir svaga till en början för att sedan bli bättre. Det kan också vara så att detta inte 

alls är en faktor som påverkar elevens läsning.  

 

En faktor som möjligen kan ha haft betydelse i denna studie är viljan att vara till lags 

hos eleverna. Kan det vara så att eftersom eleverna i studien blivit utvalda så har de 

även känt att de vill göra sitt allra bästa? Har detta möjligtvis påverkat deras svar på 

intervjufrågorna i någon riktning?  

 

Ett annat förhållande som också kan ha inverkat på resultatet i denna studie är den 

extra uppmärksamhet som de utvalda eleverna fått i samband med interventionen. 

Kan denna ökade en-till-en tid med en pedagog i sig ha påverkat elevernas 

inställning och intresse till läsning i positiv riktning? Hawthorne-effekten bekräftar 

att förbättringar kan uppnås enbart genom att eleverna får ökad uppmärksamhet och 

att läraren är entusiastisk över en, för läraren, ny intervention (Höien & Lundberg, 

1999). 

 

I studien har det tydligt kommit fram att självförtroendet för läsning har en stor 

betydelse i detta sammanhang. Man skulle kunna säga att självförtroendet är steg ett 

för att kunna ändra sin attityd som i sin tur ändrar läsbeteendet och därefter 

motivationen för läsning. Utanför denna cirkelrörelse finns även elevens läsförmåga 

som en påverkande faktor. Tankemönstret illustreras i bilden nedan. 

 

 Läsförmågan  

 

 

 

Självförtroende   Attityd till läsning  

  till läsning 

 

Motivation    Läsbeteende  

           till läsning 

    

Då eleverna känt sig trygga i metoden för upprepad läsning har de även vågat mer, 

vilket har lett till att deras självförtroende för läsning har stärkts. Detta i sin tur har 

gjort att de ökat sin medvetenhet om sitt eget lärande, metakognitionen, vilket 

Myrberg (2003) och Westlund (2009) framhåller som betydelsefullt för elevens 

läsutveckling. I och med att deras felläsningar noterats och diskuterats med eleverna 

har de blivit mer medvetna om vad de behöver göra för att förbättra sin läsning. 
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Svaga läsare har säkerligen under en lång tid upplevt att det varit hopplöst att 

förbättra sin läsning för att bli en duktig läsare. En ökad metakognitiv förmåga gör 

att dessa elever vågar lita på sin förmåga och att de faktiskt kan bli duktiga läsare. 

Eleverna har fått positiv feedback och dessutom har deras framsteg synliggjorts 

muntligt och i diagrammen. Detta kan vara ännu en omständighet som påverkat deras 

självförtroende. Nothing succeeds like success! (Taube, 1997:98). Höien och 

Lundberg (1999) menar att ett sätt att ta reda på elevens uppfattning av och mål med 

sin läsning är att samtala med eleven. Vi har märkt att eleverna blivit mer medvetna 

om sin läsning och vad de behöver arbeta mer med under tiden för interventionen. 

Innan detta projekt genomfördes fick eleverna inte någon enskild undervisning för att 

främja deras läsutveckling.  

 

6.5  Begränsningar i studien samt förslag till fortsatt forskning 

För att kunna dra mer tillförlitliga slutsatser av vårt resultat hade det varit bra om 

interventionsperioden pågått under en längre period, förslagsvis under tre månader. 

Alternativt hade det varit intressant att genomföra flera innehållsmässigt lika studier 

som varierade i längd, för att se hur resultatet påverkas efter hand. En längre 

interventionstid hade gett oss en större möjlighet att se om elevernas första läsning 

av varje text gick snabbare för varje ny text, vilket viss forskning säger (Myrberg, 

2007; Samuels, 1997; Torgensen, 2005). Dessutom kunde vi sett om förändringen i 

elevernas läsbeteende och attityd var bestående eller om det bara var en tillfällig 

förändring i anknytning till studien.  

En faktor som skulle gjort att interventionen fått ett mer tillförlitligt resultat hade 

varit om vi redan innan interventionen start träffat eleverna och testat texter med 

olika svårighetsgrad. På så vis hade han/hon redan från början kunnat läsa texter på 

en svårighetsgrad där han/hon befann sig. Valet av texter kunde dessutom ha gjorts 

tillsammans med eleverna innan interventionen alternativt kunde vi tagit reda på 

vilken genre som eleverna föredrog att läsa för att sedan utgått ifrån detta när vi 

valde texterna. 

Denna studie kommer inte kunna utveckla en generell teori då den genomförts på ett 

fåtal elever. Studien kan däremot kanske visa på tendenser på hur och om upprepad 

läsning påverkar elevernas attityder och motivation till läsning och elevens 

läsbeteende. Vi kan i detta sammanhang endast hävda att resultaten i denna studie 

endast stämmer i den kontext som det utförts i.  

Vid fortsatt forskning skulle det vara intressant att jämföra två eller flera olika 

metoder och titta på deras påverkan på elevers attityd och motivation till läsning. En 

annan fråga av intresse är om alla typer av metoder, som utvecklar läsförmågan, 

leder till en ökad läsning hos eleven. Vilken betydelse har det att interventionen i 

denna studie genomfördes en-till-en? Kan man få samma resultat genom att arbeta i 

helklass eller i mindre grupper?  
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BILAGA 1 

        Växjö 2010-02-08 

 

 

Hej där hemma! 
 

Jag heter XX och jobbar på xxskolan sedan x år tillbaka. Under de senaste två åren 

studerar jag även till speciallärare inom läsning och skrivning på Linnéuniversitetet 

(tidigare Växjö Universitet). Nu är det dags för examensarbete och då har jag valt att 

genomföra en lästräningsmetod på tre elever i årskurs 4. Efter att ha gjort ett 

läsförståelsetest med alla elever i klassen har jag valt ut tre elever som kommer få 

möjlighet att delta i mitt projekt. Lästräningsmetoden kallas Upprepad läsning och 

har funnits sedan 1980-talet. Syftet med mitt arbete är att undersöka om, och i så fall 

hur, elevers motivation till läsning förändras då metoden används. Jag kommer att 

intervjua ert barn och klassläraren både innan lästräningen och efter avslutat arbete. 

Jag skulle dessutom behöva genomföra en kort intervju med er, en av barnets 

föräldrar, även det innan och efter träningen. Medverkan i detta arbete är så klart 

frivilligt.  

 

Upprepad läsning är en lästräningsmetod där eleven får läsa en text upprepade 

gånger. Texten är på cirka 200 ord och anpassad för årskurs 4. Läsningen tränar 

främst elevens läshastighet och läsförståelse. Arbetet kommer att genomföras under 

vecka 9 – 12 då jag kommer att träffa ert barn enskilt vid tre tillfällen/vecka á cirka 

20 minuter. Träffarna kommer att vara på måndagar, tisdagar och onsdagar.  

 

Kontakt:  

xx 

mailadress 

telefon 
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BILAGA 2 

Intervjuguide 1 

Elevintervju 
 

Attityd och motivation: 

Hur tycker du att det är att läsa? (Vad är bra/dåligt? Har det alltid varit så?) 

Hur tycker du själv att du läser? (Varför tycker du det?) 

Förstår du vad texten handlar om när du läser tyst för dig själv i din bänkbok? (Hur 

kan du veta det?) 

Varför är det bra att kunna läsa? 

 

Läsbeteende: 

Vad läser du helst?  

När läser du i skolan?  

Har du böcker hemma som du kan läsa på egen hand?  

Läser du på fritiden? I så fall vad?  

Är det någon vuxen som brukar läsa högt för dig? I så fall vad? Hur ofta? 

 

Lärarintervju 
 

Läsbeteende: 

Hur läser eleven enligt dig? 

Läser eleven aktivt vid tyst läsning i klassrummet? Hur vet du det?) 

Läser eleven gärna högt för andra i klassen? 

Väljer eleven spontant att läsa på egen hand? 

Vad väljer eleven helst för litteratur när han/hon ska läsa? (Passar den litteraturen till 

elevens läsförmåga?) 

Har eleven fått hjälp med läsningen tidigare? (I så fall vad för hjälp?) 

 

Attityd: 

Vilken attityd har eleven till läsning? Hur visar det sig? 

 

Intervju av vårdnadshavare 
 

Attityd och motivation: 

Hur uppfattar du ditt barns läsning? (Lätt/svårt? Hur yttrar sig det?) 

Vilken attityd till läsning har ditt barn? (roligt/tråkigt?) 

Hur har ditt barns attityd till läsning sett ut sedan han/hon lärde sig läsa? 

 

Läsbeteende: 

Läser ditt barn hemma? (Hur mycket?) 

Väljer ditt barn att läsa på eget initiativ på fritiden? 

Vad läser han/hon helst? 

Har ni många böcker hemma som han/hon kan läsa på egen hand? 

Läser ni tillsammans? (Hur ofta? Vad läser ni? På vems initiativ?) 
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BILAGA 3 

Intervjuguide 2 
Följande frågor rör tiden sedan interventionens start. 

 

Elevintervju 
Motivation: 

Vad är det som gör läsning rolig/tråkig? 

Vad/Vem är det som gör att du läser?(du själv, läxor, förälder, belöning) 

Vad tycker du om diagrammen som vi gjorde under lästräningen?(Vad var bra/dåligt 

med dem?)(Ta med diagrammen) 

 

Beteende: 

Hur ofta läser du på fritiden? 

Har du lånat någon bok under den här tiden?(Hur många/Vilken) 

Har du fått någon bok under den här tiden?(Av vem) 

Har du köpt någon bok under den här tiden?(Vilken/Vilka) 

 

Attityd: 

Berätta hur du tycker att detta läsprojekt har varit? (Vad har varit bra/dåligt, 

roligt/tråkigt) 

Har du lärt dig något nytt av lästräningen? Vad? (Vad har 

förändrats?)(Läshastighet/Förståelse/Korrekthet) 

Hur tycker du det är att läsa? 

 

Lärarintervju 
Motivation: 

Ser du någon skillnad i elevens motivation till läsning? 

Vad är det som får eleven att läsa? (inre eller yttre motivation, tävling, bra bok, 

tvång) 

 

Beteende: 

Ser du någon skillnad i elevens läsbeteende?(Aktivt, högt, spontant, läxor) 

Ser du någon skillnad på elevens lån av böcker på biblioteket? 

(Har eleven fått tillfälle att läsa på lektionstid under denna period?) 

 

Attityd: 

Ser du någon skillnad i elevens attityd till läsning?(Berätta) 

Upplever du någon skillnad i elevens läsförmåga?(I så fall vad) 

 

Intervju av vårdnadshavare 
Motivation: 

Ser du någon skillnad i ditt barns motivation till läsning? 

Vad är det som får ditt barn att läsa?(inre eller yttre motivation, tävling, bra bok, 

tvång) 
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Beteende: 

Ser du någon förändring i ditt barns läsbeteende? I så fall vad? 

Har ni som föräldrar stimulerat ert barns läsning på något sätt? (köpt böcker, 

högläsning) 

Ser du någon skillnad av ditt barns lån av böcker från biblioteket? 

 

Attityd: 

Ser du någon skillnad i ditt barns attityd till läsning? 

Ser du någon skillnad i ditt barns läsförmåga? 

Hur har ditt barn upplevt lästräningen enligt dig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



57 

 

BILAGA 4 

 

Elevens självskattning    Namn: ___________________ 

        

       Datum:___________________ 

 

 

Hur tycker du att det är att läsa?   

 

Mycket tråkigt               Mycket roligt 

 

 

Hur tycker du själv att du läser?  

 

Mycket dåligt             Mycket bra 

 

 

Förstår du vad texten handlar om när du läser tyst för dig själv i din bänkbok? 

 

Aldrig       Alltid 

 

 

Hur viktigt tycker du det är att man kan läsa? 

 

Inte viktigt         Mycket viktigt 

 

 

Hur ofta läser du i skolan?  

 

Aldrig       Väldigt ofta 

 

 

Hur ofta läser du på fritiden?  

 

Aldrig       Väldigt ofta 

 

 

Hur ofta läser du högt för en vuxen i skolan? 

 

Aldrig       Väldigt ofta 

 

 

Hur ofta läser du högt för en vuxen hemma? 

 

Aldrig       Väldigt ofta 
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BILAGA 5 

Interventionsplan 
 

Vecka 1 

 
Första tillfället:  

1 Gör H4 med eleven.  

2 Låt eleven läsa texten ”Nog betalt” på tid och markera antal fel.  

3 Läs sedan texten ”God dag- Yxskaft” två gånger efter varandra. Ta 

tid och markera fel. 

4 Samtala om innehåll, svåra ord, ev. felläsningar och diagrammen. 

 

Andra – tredje tillfället:  
1 Läs samma text 2 gånger/tillfälle. Mät tid och markera fel.  

2 Samtala om diagrammen. 

 

Vecka 2 – 4 

 
 Varje vecka läses en ny text vid tre tillfällen/vecka, dvs. texten läses 

6ggr/vecka. 

 

Texter 
Texterna kommer från böckerna:  

Tro det om du vill, (Swahn, Lindell & Lindell, Almqvist & Wiksell)  

Hundklubben (Kallenberg, 2001)  

Djur som bär och drar (Strömsten 2003) 

 

Vilken text eleverna läste berodde på deras individuella läsförmåga. 

 

   

Diagram över en av elevernas resultat av sin första text.   
 

  
 

 Tid i sekunder    Antal fel 


