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För kunskapsinlärningen i skolan är det viktigt med en god läsförmåga. Elever i år 1 har under 

vårterminen kommit igång med sin läsning och behöver fortsatt träning för att öka sin 

avkodningsförmåga och nå ett läsflyt. I studien jämfördes två olika sätt att arbeta med 

repeterad läsning i en etta under vårterminen för att se om det fanns några skillnader i 

elevernas ordavkodningsförmåga beroende på de olika metoderna. Vid tolv tillfällen 

fördelade under tre veckors tid läste eleverna tolv olika texter med repeterad läsning. En 

grupp med fjorton elever läste samma text fyra gånger i par och i den andra gruppen med åtta 

elever läste eleverna samma text fyra gånger tillsammans med en pedagog, som gav direkt 

återkoppling. Elevernas avkodningsförmåga testades före och efter träningsperioden.  

 

Utifrån resultaten kan vi konstatera att eleverna i båda grupperna ökade sin 

avkodningsförmåga under de tre veckor som interventionen pågick. Ökningen var ungefär 

lika stor i grupperna oavsett om eleverna läste i par eller fick en-till-en-undervisning. 

Resultaten visar inte några tydliga tecken på att den ena eller andra metoden är att föredra för 

olika elever beroende på var i sin läsutveckling de befinner sig. Även svaga avkodare, utan 

några specifika lässvårigheter, ökade markant sin ordavkodningsförmåga genom parläsning. 

Däremot kan vi inte se vilka långtgående effekter en-till-en-undervisningen har haft på 

elevernas läsning. Det kan finnas risk att elever i parläsning utvecklas till chansläsare och 

påverkar sin läskamrat på ett negativt sätt när de i högre grad fokuserar på läshastighet än att 

avkoda orden rätt. Vid en-till-en-undervisning har pedagogen möjlighet att uppmärksamma 

och noggrant följa elevernas lässtrategier och få dem att göra ett mer fonologiskt detaljarbete 

istället för att gissa. Parläsning i klassrummet är inte lika resurskrävande som en-till-en-

undervisning och inte heller utpekande för vissa elever. Alla elever drog nytta av den 

repeterade läsningen i par och metoden kan i samarbete mellan speciallärare och klasslärare 

vara ett alternativ till att plocka ut vissa elever för intensivläsningsperioder, förutsatt att 

eleverna får texter som ligger inom deras läsnivå. 
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1 INLEDNING 
 

 

Att ha en god läsförmåga är betydelsefullt för kunskapsinlärningen i skolan inom alla ämnen. 

Kraven på läsförmågan har ökat i arbets- och privatlivet och kan vara avgörande för viktiga 

vägval i livet, t.ex. gymnasie- och yrkesval. Samtidigt visar internationella rapporter som 

PIRLS 2006 och PISA 2009 en negativ lästrend inom svensk skola (Skolverket, 2007; 

Skolverket, 2010). Att lära sig läsa är en komplex uppgift och för en del verkar det gå utan 

några större bekymmer, medan det för andra innebär stora och mödosamma ansträngningar 

under lång tid. Sverige har en skola för alla, d.v.s. alla barn har rätt till att gå i skolan oavsett 

social tillhörighet eller begåvning. Pedagogernas uppgift inom skolan är att möta alla elever 

där de befinner sig i sin utveckling och utifrån deras förutsättningar ge dem det stöd de är i 

behov av. Utbildningen inom skolväsendet ska enligt skollagen främja alla elevers utveckling 

och lärande, och om en elev har behov av särskilt stöd ska hon eller han ges ett sådant stöd 

(kap. 3, skollagen 2010:800). Enligt Hatties forskningsöversikt (2009) är en av 

huvudkomponenterna, när det handlar om att få engagerade elever, att synliggöra lärandet för 

eleverna. Undervisning kommer därmed att handla om att få kännedom om hur elevernas 

lärande går till och utifrån den kunskapen förändra undervisningen (Håkansson, 2011).  

 

Målet med läsundervisningen är att eleverna ska kunna läsa och förstå okända texter i olika 

genrer inom skolans alla ämnen. En god läsare kännetecknas bl.a. av läsflyt, uthållighet, stort 

ordförråd och omvärldskunskap (Myrberg, 2007).  För att få ett bättre läsflyt behöver eleverna 

läserfarenhet och lästräning i skolan. En förutsättning för att få ett läsflyt är en god 

ordavkodningsförmåga. Elevers avkodningsförmåga i de lägre åldrarna predicerar betygen på 

högstadiet i högre grad än icke verbala begåvningstest (Jacobson, 2012). Detta pekar på 

betydelsen av att skolan måste ge eleverna möjligheter att tidigt utveckla 

avkodningsförmågan och nå ett bra läsflyt. Tidigare studier har visat att repeterad läsning ökar 

elevernas ordavkodningsförmåga, som är en av hörnpelarna i elevernas läsutveckling 

(Samuels, 1997). I studien jämförs två olika sätt att arbeta med repeterad läsning i år 1 och 

eventuellt kunna utläsa för vilka elever den ena eller andra metoden är att föredra. Med den 

ena metoden läser eleverna enskilt med en pedagog, som kan ge direkt respons, och med den 

andra metoden läser eleverna tillsammans i par. Det finns olika teorier kring läsutveckling. Vi 

använder oss av ”the simple view of reading” där läsning beskrivs utifrån formeln Läsa = 

Avkoda x Förstå (Hoover & Gough, 1990). Att vara läskunnig innebär både en god 

avkodningsförmåga och förståelse. I arbetet har vi valt att fokusera på A:et, d.v.s. 

avkodningen. Många elever i år 1 har efter höstterminen kommit igång med att ljuda samman 

ord och meningar, och behöver vidareutveckla och befästa sin avkodningsförmåga. Även 

motivation är betydelsefull för inlärning och så även för läsutvecklingen. I teoridelen tar vi 

upp tidigare forskning kring lässtrategier, ordavkodning, faktorer som påverkar läsinlärning, 

repeterad läsning, lässvårigheter, pedagogens roll för elevens läsframgångar samt tidiga 

insatser ur ett specialpedagogiskt perspektiv. 

 

Avsikten är att öka kunskapen om en av flera läsundervisningsmetoder samt dess förtjänster 

och fallgropar. Barns olika uppväxtvillkor gör att det finns stora skillnader i hur förberedda de 

är för läsinlärning vid skolstart och undervisningen kommer att spela en stor roll för hur 

eleverna lyckas (Samuelsson, 2009). Pedagogerna behöver kunskap om olika arbetssätt, 

metoder och teorier kring läsutveckling för att kunna möta elevernas olikheter och anpassa 

undervisningen efter den nivå som ligger inom och utanför elevens räckvidd. Eleven utmanas 

av pedagogen i sina tankar och ord och lär sig att behärska det som ligger inom elevens 
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proximala utvecklingszon (Vygotskij, 1934/1999, 1978). Ibland kan det vara bra att utsätta 

teorier och metoder inom sitt eget verksamhetsområde för prövning och utvärdering. Hattie 

(2009) pekar i sin forskningsöversikt ut indikatorer som påverkar elevernas studieframgångar 

och där är repeterad läsning en viktig faktor. Detta föranleder vårt intresse att närmare 

undersöka hur denna insats kan utveckla skolans arbete.  

 

 

1.1 Definition av centrala begrepp 
De begrepp som återkommer i syfte och frågeställning är följande:  

 

Avkodning:  Läsningens tekniska sida som innebär att läsaren identifierar det skrivna ordet 

och översätter bokstäver till ljud och ord. Återfinns i teoridelen avsnitt 3.3. 

 
Repeterad läsning: Eleven upprepar sin läsning genom att läsa samma text flera gånger. Det 

är en metod som framförallt används för att understödja en automatiserad 

avkodningsförmåga. Se avsnitt 3.7.2. 

 

Repeterad parläsning: I studien använder eleverna metoden repeterad läsning i helklass, där 

eleverna delas in i par. De turas om att läsa en text högt för varandra tre gånger vid samma 

tillfälle och ytterligare en gång nästa dag. Då börjar de också på en ny text. Eleverna ger 

varandra respons på hur läsningen har gått (bilaga 1). 

  

Repeterad läsning vid en-till-en-undervisning: Eleven läser högt samma text tre gånger för 

pedagogen och en gång nästa dag. Därefter påbörjas en ny text. Pedagogen har möjlighet att 

ge direkt återkoppling till elevens läsning och reflektera tillsammans med eleven hur 

läsningen har gått (bilaga 1). För att kunna ge rätt respons gör pedagogen löpande 

anteckningar i ett läsprotokoll (bilaga 2). 

 

 

1.2 Avgränsningar 
I studien begränsar vi oss till att pröva hur repeterad läsning i par jämfört med repeterad 

läsning i en-till-en-undervisning påverkar avkodningsförmågan och vi går inte närmare in på 

förståelsen.  Lässvårigheter och dyslexi berörs endast ytligt. Läsutveckling hör nära samman 

med skrivutveckling, men den delen har vi helt utelämnat. Eftersom det saknas elever med 

invandrarbakgrund i klasserna, har vi valt att inte ta med denna grupp av elever. Skillnader 

mellan pojkars och flickors läsning tas inte upp.  

 

 

1.3 Disposition 

I inledningen ges en bild av vad som har fått oss intresserade av ämnet och vikten av att som 

pedagog kunna möta alla elever efter deras förutsättningar. Vi tar upp centrala begrepp som 

används i syfte och frågeställning, samt studiens avgränsningar, disposition och 

arbetsfördelning. Syfte och frågeställning finns i det andra kapitlet. I kapitel tre ges en 

teoribakgrund. Där börjar vi med en definition av begreppet läsning och betydelsen av att 

kunna läsa samt förutsättningar för lyckad läsinlärning. Vi tar även upp teorier kring 

ordavkodning, läsutveckling, läsflyt, repeterad läsning och lässvårigheter. Två olika 

läsmetoder beskrivs, whole-language och phonics. Även pedagogens roll för elevernas 

inlärning samt motivationens och förväntningarnas betydelse återges i teoribakgrunden. 

Behovet av tidiga insatser ur ett specialpedagogiskt perspektiv får avsluta teoridelen. I det 

fjärde kapitlet beskrivs metod, val angående tester och texter, hur interventionen har 
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genomförts samt etiska ställningstaganden. Resultat utifrån frågeställningen presenteras i 

kapitel fem. I kapitel sex tar vi upp metodkritik och i kapitel sju görs en analys utifrån 

resultatet. Vi för en diskussion kring resultatet i kapitel åtta. Avslutningsvis finns i kapitel nio 

förslag på vidare studier i ämnet.  

 

 

1.4 Arbetsfördelning 

Vi har tillsammans planerat, diskuterat och skrivit text. Vid själva genomförandet av 

interventionen tog vi ansvar för varsin grupp. Genom att vara två vid utförandet av studien 

kunde vi under samma veckor pröva de olika metoderna. Solweig läste med eleverna en och 

en, medan Anna lät eleverna läsa i par. Under arbetets gång har vi haft en nära kontakt och 

gjort gemensamma reflektioner.  

 

 

 

 

 

2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
 

 

Syftet med studien är att undersöka eventuella skillnader i elevernas ordavkodningsförmåga 

med repeterad läsning i par jämfört med repeterad läsning enskilt tillsammans med en 

pedagog, som kan ge direkt återkoppling. Studien syftar dessutom till att studera individuell 

variation när det gäller ordavkodningsförmågan vid en-till-en-undervisning jämfört med 

parläsning. Utifrån syftet har vi följande frågeställning: 

 

 Hur påverkar repeterad läsning ordavkodningsförmågan hos elever som läser i par 

jämfört med elever som läser i en-till-en-undervisning? 
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3 TEORIBAKGRUND 

 

 

Som underlag och bakgrund till studien har vi valt att börja med en definition av läsning och 

vikten av att kunna läsa, samt faktorer som påverkar läsinlärningen. Vi tar upp strategier för 

ordavkodning, stadier i läsutvecklingen, modeller för ordavkodning samt vad som 

kännetecknar läsflyt. Därefter beskrivs olika undervisningsmetoder, whole-language och 

phonics samt repeterad läsning. Däremot går vi inte närmare in på den läspedagogiska debatt 

som har varit mellan de två olika sätten att se på läsning. Vi behandlar även pedagogens roll, 

eftersom den framhålls i olika utvärderingar av skolan som en viktig faktor för elevernas 

läsframgångar. Skickliga pedagoger har kunskap om vad som påverkar elevernas inlärning, 

inte minst i deras läsinlärning och läsutveckling. Motivation och förväntningarnas betydelse 

har alltmer kommit att stå i fokus för elevernas inlärning, så även för deras läsutveckling. 

Eftersom vi i syftet med studien vill veta för vilka elever som de olika metoderna med 

repeterad läsning har störst betydelse har vi även valt att ta upp lässvårigheter. Behovet av 

tidiga insatser ur ett specialpedagogiskt perspektiv får avsluta teoridelen. 

 

 

3.1 Definition av läsning och betydelsen av att kunna läsa 
Läsning förklaras enligt Nationalencyklopedin som ”en komplicerad färdighet som kräver 

lång tid och omfattande övning för att kunna utvecklas. Man kan urskilja två huvudmoment: 

avkodning och förståelse.” (NE, 2012). 

 

Den förklaring vi använder oss av är ”the simple view of reading” (Hoover & Gough, 1990) 

där läsningen beskrivs som formeln L = A x F. För att ekvationen ska kunna lösas måste både 

A:et och F:et vara större än noll. De bör därför inte ses som två sidor av samma sak, utan mer 

som ett begreppspar som är oskiljaktiga under läsningen (Frost, 2002). Vid läsning sker ett 

samspel mellan avkodning och förståelse som inte kan bortses från i läsundervisningen. 

Däremot kan vi i olika arbetsfaser betona den ena delen mer än den andra, beroende på målet 

med den aktuella undervisningen. Förståelse tar i högre grad de kognitiva resurserna i anspråk 

jämfört med avkodning och för att kunna reflektera och dra slutsatser krävs uppmärksamhet 

av texten, vilket medför att läsförståelsen inte kan automatiseras (Høien & Lundberg, 1999).   

 

Att kunna kommunicera är ett grundläggande behov hos människan och att lära sig läsa är ett 

avgörande steg i en människas liv. Genom språket kan du visa vem du är och skapa 

gemenskap med andra. Du kommunicerar med andra människor för att skapa mening i 

tillvaron och för att göra dig förstådd och för att förstå andra. Tillägnandet av den 

skriftspråkliga kommunikationen är dock inte någon färdighet som människan lär sig 

slutgiltigt, utan det är en ständig process där människan utvecklas intellektuellt, socialt, 

emotionellt, personligt och professionellt (Säljö, 2000). Språkutveckling hänger nära samman 

med både identitets- och kunskapsutvecklingen.  Synen på och användningen av kunskap har 

ändrats genom tiderna till följd av omvärldens krav och möjligheter och betydelsen av att 

kunna hantera skriftspråket har ökat. I den nya läroplanen för grundskolan, Lgr 11, beskrivs 

språk som ”människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära” (Skolverket, 

2011b, s. 87). I samspel med andra människor lär vi i alla situationer och lärandet formar oss 

människor (Säljö, 2000). Med hjälp av språket kan vi samla, skapa och kommunicera både 

individuell och kollektiv kunskap (a.a.). Människan är en social varelse och behovet av att 

kommunicera med andra på olika sätt är stort i alla åldrar. Det är en stor utmaning för skolan 

att stimulera och stödja alla elever, så att de utifrån sina olika förutsättningar utvecklar ett 

språk som fungerar i dagens och morgondagens samhälle.  
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Enligt vår mening kan det innebära stora svårigheter att inte ha ett fungerande språk. Det finns 

risk att hamna i utanförskap eftersom det i dagens moderna samhälle ställs stora krav på att 

behärska tal och skrift, både när det gäller arbete och privatliv. Att invånarna kan ta del av 

olika samhällsfunktioner är en förutsättning för demokratins fortlevnad.  

 

 

3.2 Förutsättningar för lyckad läsinlärning 
Elevers möte med läsandet skiljer sig åt beroende på deras sociala och kulturella bakgrund. 

Barn som växer upp i språkligt rika miljöer har större möjligheter att tillgodogöra sig skolans 

undervisning. I deras omgivning finns positiva förebilder av läsande och skrivande personer 

och tillgång till t.ex. rim, ramsor, sagor, böcker och annat läs- och skrivmaterial. Elever 

kommer från skilda sociokulturella uppväxtförhållanden och har varierande språklig 

bakgrund, modersmål och funktionshinder ”De har vuxit upp i olika språkliga landskap.” 

(Liberg, 2006, s. 22). Internationellt sett har svenska familjer en hemmiljö som stimulerar 

skriftspråket genom att föräldrarna är goda läsarförebilder, dels att de själva läser men även 

att de läser böcker för barnen (Skolverket, 2007). Många föräldrar har också en positiv attityd 

till läsning och tillgången på barnböcker i hemmen är stor. Hur samspelet mellan barn och 

föräldrar fungerar vid högläsning kan ha betydelse för kommande läsförmåga (Adams, 1990; 

Elbro, 2004; Frost, 2002). Vid ett bra samspel är den vuxne modell och överför under 

läsningen strategier till barnet. Hemmet är vid goda förutsättningar det bästa stället att lära sig 

läsa (Frost, 2002). Föräldrar som låter skriftspråket vara en naturlig del i vardagsbestyren ger 

barnet en trygg ingång i ”läsvärlden” (a.a.). Barn som kommer från en fattig språklig miljö 

kanske inte känner till så mycket om bokstäver, men det behöver inte innebära att de har lägre 

språkförmåga eller kognitiv förmåga (Catts & Kamhi, 2005). De behöver systematiska 

instruktioner i fonologisk medvetenhet och bokstavskännedom i samband med roliga och 

intressanta skriv- och läsaktiviteter. Barnets kognitiva utveckling förutsäger endast en liten 

del av barnets läsinlärning. Tidigare förväntades barnen vara mentalt mogna för läsinlärning 

först vid sju års ålder. Idag vet vi att tydlig och systematisk läsundervisning genom 

ljudmetoden kan få mycket unga elever eller elever med inlärningssvårigheter att lära sig läsa 

(Adams, 1990). Kognitiva förmågor kanske inte korrelerar till tidig läsförmåga, men de spelar 

en stor roll för läsförståelsen (Catts & Kamhi, 2005).  

 

Bokstavskännedom, fonologisk medvetenhet, ordförråd och ordens tillgänglighet är viktiga 

indikatorer för barnens senare läsutveckling. Det är även betydelsefullt att ta reda på hur 

barnet uppfattar ett ords uttal för att en tydlig och exakt lagring i det mentala lexikonet ska 

ske (Elbro, 2004). Bokstavens namn påminner om bokstavsljudet och med vilken hastighet 

och korrekthet barnet benämner enskilda bokstäver kan förutsäga barnets läsinlärning 

(Adams, 1990). Individer som fortsätter att ha svårigheter med att känna igen bokstäver 

kommer oundvikligen att ha problem med avkodningen, vilket i sin tur kan leda till 

lässvårigheter och frustration över hela läsprocessen (Catts & Kamhi, 2005). För äldre barn 

kan hastigheten med vilken de benämner bokstäver vara ett mått på deras generella 

automatiseringsförmåga. Forskning pekar på att barn med fonologisk medvetenhet har lättare 

än andra barn att använda sin bokstavskunskap i samband med ordavkodning (Ehri, 2005a; 

Frost, 2002). Barn som innan de börjar skolan är fonologiskt medvetna har goda 

förutsättningar att knäcka skriftkoden (Adams, 1990; Lundberg, 1994; NRP, 2000).  

 

Att ha språklig medvetenhet är en viktig förutsättning för lyckad läsinlärning. Det innebär att 

man kan skifta uppmärksamhet i språket från ordens betydelse till deras form och funktion. I 

sex-åttaårsåldern sker en påfallande utveckling av barnets språkliga medvetenhet, vilket 

betyder att det då är viktigt att ytterligare stimulera den utvecklingen genom övningar som 
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håller nyfikenheten inför språket vid liv (Tornéus, 1986). Språklig medvetenhet består av 

olika beståndsdelar. Fonologisk medvetenhet vilket innebär medvetenhet om att språket har en 

ljudstruktur och kopplingen ljud-bokstav (Frost, 2002; Høien & Lundberg, 1999; Tornéus, 

1986). Morfologisk medvetenhet som är medvetenhet om hur ord bildas och hur ord är 

uppbyggda av betydelsedelar t.ex. stam och ändelse (Ehri, 2005a; Frost, 2002; Høien & 

Lundberg, 1999; Tornéus, 1986). Syntaktisk medvetenhet som handlar om att vara medveten 

om satsbyggnad, språkets regler och grammatik (Tornéus, 1986). Pragmatisk medvetenhet där 

vi talar om medvetenhet om vad språk och skrift är och hur språket används (Taube, 2007; 

Tornéus, 1986). Här kan även ingå semantisk medvetenhet, en medvetenhet om vad ord 

betyder (Taube, 2007). För en god läsutveckling krävs färdigheter i alla delar av den språkliga 

medvetenheten (Alatalo, 2011). 

 

När vi talar med varandra krävs ingen uppmärksamhet om språkljuden som orden är 

uppbyggda av. Däremot krävs en medvetenhet om den alfabetiska principen, att bokstäver har 

ett språkljud, när vi ska tolka skrift. För en del barn är det ett stort steg att bli fonologiskt 

medveten, men det är grundläggande för den fortsatta läsutvecklingen. Redan i förskolan är 

den fonologiska träningen väsentlig (Olofsson, 2009). Övningarna bör vara lekbetonade 

eftersom det är uppmärksamhetskrävande att arbeta med språkljud. Genom en systematisk 

undervisning i rim och stavelser, långa och korta ord, lyssna efter ljud i ord, ta bort och byta 

ut ljud, sätta samman ljud till ord och dela upp ord i ljud (syntes och segmentering) skapas en 

god grund för en lyckad läsinlärning. De fonologiska färdigheterna har även en långvarig 

effekt. Fonologisk träning ger goda effekter på ordavkodningsutvecklingen och likaså på en 

förbättrad stavning (NRP, 2000; Olofsson, 2009). Elever som redan utvecklat fonologisk 

medvetenhet gör inga större framsteg med läsningen efter systematisk undervisning, däremot 

visar elever i riskzonen för lässvårigheter en god utveckling (Byrne, 2005). Därför menar 

Byrne (2005) att den medvetna fonologiska träningen är att föredra om man jämför nyttan för 

de elever som är i stort behov av den med det ”slöseri” med tid det kan tyckas vara för vissa 

andra (cost-benefit). Det diskuteras om läsaren medvetet måste uppmärksamma språket eller 

om den som lär sig läsa på egen hand utan formell undervisning kan vara omedvetet språkligt 

medveten. Den fonologiska medvetenheten kan ses som en följd av eller en förutsättning för 

att lära sig läsa (Adams, 1990). Kanske sker utvecklingen av den fonologiska medvetenheten 

parallellt med läs- och skrivinlärningen där processerna påverkar varandra ömsesidigt. 

Läsaren blir mer fonologiskt medveten samtidigt som läsningen utvecklas (Liberg, 2006). 

 

 

3.3 Strategier för ordavkodning 
För nybörjarläsaren är avkodningen en stor utmaning. Ordavkodning betyder att läsaren 

identifierar det skrivna ordet på något sätt. Läsaren förlitar sig på olika strategier beroende på 

om ordet står ensamt eller i ett sammanhang (Høien & Lundberg, 1999). Den fonologiska och 

ortografiska strategin samt analogistrategin kan användas oavsett om ordet står isolerat eller i 

en kontext. Däremot måste orden finnas i ett sammanhang för att semantiska, syntaktiska och 

pragmatiska ledtrådar ska kunna utnyttjas.  

  

Fonologisk strategi: läsaren identifierar bokstäver och/eller delar av ordet och ljudar samman 

till en helhet. Det ger läsaren möjlighet att läsa okända ord eller nonsensord (Ehri & 

McCormick, 1998). 
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Ortografisk strategi: läsaren känner igen ordet som en helhet och avkodar det direkt genom 

ordets ortografiska identitet. Den ortografiska identiteten är en inre abstrakt bild av ordet, 

vilket innebär att bokstavssekvensen känns igen oavsett typografi (Høien & Lundberg, 1999). 

För att ordets ortografiska identitet ska lagras i långtidsminnet måste läsaren möta ordet flera 

gånger. 

 

Analogistrategi: läsaren använder sin kunskap om ords ortografiska identitet och jämför det 

nya ordet med ett bekant ord, t.ex. för att läsa det nya ordet sand jämförs ordet med det 

bekanta ordet land. (Goswami, 1986, 1994). 

 

Förutsägelsestrategi: läsaren förutsäger det nya ordet utifrån ordets begynnelsebokstäver och 

använder semantiska, syntaktiska och/eller pragmatiska ledtrådar. Strategin förklarar inte hur 

orden i en text läses eftersom de flesta ord, speciellt innehållsord, inte exakt går att förutsäga 

(Ehri & McCormick, 1998). 

 

 

3.4 Stadier i läsutveckling 
Det finns olika teorier som förklarar hur ordavkodning utvecklas till en läsning som 

kännetecknas av läsflyt och automatisering. Bl.a. diskuteras frågan om utvecklingen sker 

parallellt eller i stadier. I stadieteorier delas ordavkodningen in i olika utvecklingsskeden, 

stadier eller faser. Vi har använt oss av Ehris (2005a) ”the four-phase theory” och Høien & 

Lundbergs (1999) stadieteori, som bygger på Friths (1985) teori. I läsinlärningen utvecklas de 

olika ordavkodningsstrategierna och utvecklingen börjar redan innan skolans formella 

undervisning. Utvecklingen sker inte linjärt, utan de olika stadierna går in i varandra. Några 

läsare stannar kvar längre på en nivå och vissa läsare hoppar över ett utvecklingsskede. En 

skicklig läsare kan också vid behov växla mellan olika lässtrategier som kännetecknar de 

olika stadierna. Faserna visar på utvecklingen i såväl transparenta som icke transparenta 

språk, men egenskaperna i faserna kan skilja sig något åt mellan språken (Ehri, 2005b). 

Eftersom avkodningsförmågan framträder snabbare i transparenta språk, är den visuell-

logografiska fasen (partial alphabetic) kortare i dessa språk (a.a). Problem med stadieteorier är 

att de i första hand fokuserar på vilken kunskap barn behöver för att bli skickliga läsare 

snarare än på de mekanismer som ligger till grund för förändringar i lässkicklighet (Catts & 

Kamhi, 2005). De har även kritiserats för att inte ta hänsyn till individuella skillnader eller att 

utveckling sker inom varje stadium.  

 

Pseudoläsning - pre-alphabetic 

I den första fasen används visuella och kontextuella ledtrådar. Ordet känns igen utifrån hur 

det ser ut eller i vilket sammanhang det förekommer, t.ex. Willian med två lodräta streck i 

mitten av ordet (Ehri, 2005a; Ehri & McCormick, 1998). Läsaren saknar kunskap om 

bokstavsnamn och bokstavsljud. Pseudoläsning kan t.ex. handla om att barnet låtsasläser ur en 

bok, vilket kan beskrivas som ett slags pragmatisk förmåga där barnet snarare läser av sin 

omgivning än själva texten (Høien & Lundberg, 1999).  

 

Logografisk-visuell - partial alphabetic 

Vid denna fas har läsaren viss bokstavskunskap och fonologisk kunskap som används till att 

känna igen ord. Läsaren vet vad det står eftersom någon har talat om det för honom/henne, 

men läsaren har ännu inte insett att bokstäverna representerar ljud och kan därmed inte på 

egen hand läsa nya främmande ord. En partiell alfabetisk läsning innebär att fonologiska 

kännetecken används i ordets början och slut, t.ex. korven (Ehri, 2005a; Ehri & McCormick, 

1998). Detta är en ytlig igenkänning av ordet då endast första och sista bokstavens ljud 
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används fonologiskt. Även logografisk-visuell läsning kan sägas vara en pragmatisk förmåga 

där läsaren drar nytta av kontextuella ledtrådar. Det handlar om att känna igen ord utifrån 

ordets visuella drag och i ett visst sammanhang, t.ex. sitt namn, skyltar utanför affärer eller 

restauranger (Høien & Lundberg, 1999). 

 

Alfabetisk-fonemisk - full alphabetic 

Vid den tredje fasen, alfabetisk läsning, ljudar sig läsaren igenom hela ordet, t.ex. plastisk – p 

l a s t i s k. I fas tre kan läsaren avkoda nya ord på egen hand (Ehri, 2005a; Ehri & 

McCormick, 1998). Alfabetisk-fonemisk läsning kräver en fonologisk medvetenhet, 

bokstavskännedom och kunskap om den alfabetiska principen (Høien & Lundberg, 1999). 

Här handlar det om att koppla samman bokstäver till motsvarande ljud.  

 

Ortografisk-morfemisk - consolidated alphabetic, automaticity 

Slutligen den fjärde fasen, alfabetisk läsning utifrån ordkännedom, som gör att eleven 

snabbare kan känna igen ordet utifrån sin kunskap om olika bokstavskombinationer, t.ex. 

stoja – st oj a (Ehri, 2005a; Ehri & McCormick, 1998). Läsningen innebär att läsaren känner 

igen ordet på dess stavningssätt, s.k. ortografisk identitet, som finns lagrat i långtidsminnet. 

Läsaren identifierar ordet som en helhet utifrån en analys av ordet i dess morfem (Høien & 

Lundberg, 1999). När läsaren fokuserar på vanliga stavningsmönster kan han/hon börja 

använda sig av en analogisk lässtrategi för att läsa nya ord (Catts & Kamhi, 2005). Läsaren 

jämför bokstavsmönstret i det nya ordet med bokstavsmönster av kända ord. 

Uppmärksamheten kan här inriktas mer på innehållet i texten. 

 

Även hos den som läser ortografiskt aktiveras bokstävernas ljud i medvetandet (Adams, 1990; 

Elbro, 2004). Den fonologiska avkodningen är nödvändig för att bli skicklig på ortografisk 

läsning. Om läsaren inte fonologiskt kan avkoda alla bokstäver i ett ord, kommer han/hon att 

ha svårigheter med att känna igen bokstavsmönster som förekommer i olika ord (Catts & 

Kamhi, 2005; Share, 1999). Det kan även bli problem med att stava och att identifiera nya ord 

om inte läsaren fonologiskt kan avkoda orden (Lundberg, 2006). Den som läser flytande 

analyserar ordens identitet i olika delar som enskilda bokstäver och bokstavsföljder och ljuden 

aktiveras, vilket inte är samma sak som att uttala dem (Elbro, 2004). Hos den skicklige 

läsaren sker dessa processer automatiskt. Korta och välkända ord identifieras snabbare än 

längre och nya ord, eftersom det kända ordet redan finns lagrat i ordförrådet som en 

ortografisk identitet (Elbro, 2004). En erfaren läsare har mött olika bokstavskombinationer i 

större utsträckning och har därmed ett större ordförråd jämfört med en oerfaren läsare.  

 

 

3.5 Ordavkodningsmodeller 
Modeller används ofta för att förklara och förtydliga hur olika delar av ett system samverkar 

med varandra. I det här fallet rör det sig om modeller som visar på ordavkodningen. Tvåvägs- 

och konnektionistmodellen som här presenteras har båda sina fördelar när det gäller att 

förklara den komplicerade process som sker vid ordavkodning. En sammanslagning av de 

båda modellerna kan ge en mer tillfredsställande redogörelse för vad som sker vid 

ordavkodning (Bjaalid, Høien & Lundberg, 1997). Vi har dock valt att beskriva de olika 

modellerna var för sig. 
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3.5.1 ”The dual-route” - tvåvägsmodell 

Enligt ”the dual-route” finns det två olika sätt för läsaren att identifiera ord, den indirekta 

fonologiska vägen, som innebär en ljudmässig omkodning, samt den direkta 

ortografiska/logografiska vägen där orden visuellt känns igen som en helhet (Coltheart, 2005; 

Høien & Lundberg, 1999). 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läsaren gör en visuell analys och en bokstavsidentifiering av det skrivna ordet. Därefter sker 

en parsing d.v.s. en bokstavsgruppering. Om ordet känns igen går det den direkta vägen till 

det inre mentala lexikonet i långtidsminnet, men om ordet inte känns igen går det via den 

indirekta fonologiska vägen. I den direkta vägen känns ordet igen utifrån dess ortografi och 

fonologi och det sker en semantisk aktivering. Vid den indirekta vägen görs först en 

fonologisk omkodning och fonologisk syntes av ordet innan en fonologisk ordigenkänning 

och framplockning kan ske inne i det mentala lexikonet. Vid den indirekta vägen belastas det 

verbala korttidsminnet/arbetsminnet, eftersom de fonologiska segmenten måste hållas kvar i 

minnet innan den fonologiska syntesen kan göras.   

 

The dual-route modellen har utsatts för en del kritik, bl.a. de två olika läsvägarna, eftersom 

mycket tyder på att både den fonologiska och den ortografiska vägen samverkar med varandra 

parallellt vid läsning av ord. Även teorin om ett inre mentalt lexikon där orden finns sparade i 

långtidsminnet har ifrågasatts (Johansson, 2010). 

 

I vårt mentala lexikon finns våra 

kunskaper om ords uttal, 

betydelse och ortografi lagrat. 

  skrivet ord 

  visuell analys 

bokstavs-

identifiering 

  parsing 
fonologisk 

omkodning 

korttidsminnet 

fonologisk 

syntes 

  uppläst ord 

Figur 1. Vår förenklade bild av Høien 

och Lundbergs ordavkodningsmodell 

(efter Høien & Lundberg, 1999, s. 57). 

De tjocka pilarna visar den ortografiska 

strategin, medan de tunna pilarna visar 

den fonologiska strategin. 
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3.5.2 Konnektionistmodell - PDP 
Konnektionistmodellen PDP (Parallellt Distribuerat Processande) bygger på en läsväg till 

skillnad från ”the dual-route theory”. Modellen representerar en väg där läsaren automatiskt 

och effektivt använder både top-down och bottom-up strategier. Det finns inte något inbyggt 

lexikon och det saknas därmed en särskild ortografisk direktväg till ett inre lexikon. Det finns 

inte heller någon särskild fonologisk väg för avkodning av ljudenliga ord eller nonsensord. 

Modellen använder sig istället av ett system där läsaren känner igen orden med stöd av fyra 

delsystem, d.v.s. det ortografiska, fonologiska, semantiska och kontextuella processandet 

(Adams, 1990, 1994). De olika delsystemen samverkar parallellt och sänder i växelverkan 

signaler till varandra. S.k. ”hidden units” är förmedlande länkar mellan de olika systemen. 

Vid ordavkodningen sker aktivitet i alla delsystemen, vilket resulterar i ett nätverk av 

associationer mellan enheterna. Ord ger olika aktivitetsmönster och ord som liknar varandra 

har likartade aktivitetsmönster. Svaghet i en processor kan kompenseras av de andra 

processorerna. Repetition av ord, orddelar och bokstäver ger starkare eller svagare kopplingar 

mellan processorerna (Høien & Lundberg, 1999; Johansson, 2010). För att läsa flytande krävs 

tidigare kunskap om ordens stavning, betydelse och uttal samt kunskap om det sammanhang 

där de förekommer (Adams, 1990). Då kan läsaren rikta sin uppmärksamhet mot att reflektera 

över innehållet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Den fonologiska processorn tar emot tal medan den ortografiska processorn tar emot skrift. I 

den ortografiska processorn görs en visuell analys av ordet. Hur effektiv den ortografiska 

processorn är beror på hur snabbt och säkert läsaren känner igen enskilda bokstäver eller 

bokstavssekvenser. Den fonologiska processorn aktiveras när de enskilda bokstäverna eller 

bokstavskombinationerna överförs till ljud. Hos skickliga läsare är den fonologiska förmågan 

automatiserad och kan användas som ett backupsystem när läsaren ska läsa okända ord. Den 

fonologiska processorn känner igen delar av ordet och automatiskt kommer dessa 

stavningsmönster att översättas till ljud. Läsarens kunskap om ordets uttal kan leda fram till 

ordets betydelse och på så sätt kan det okända ordet läsas utan svårighet. Den semantiska 

processorn, som innefattar vår kunskap om ordens betydelse, tar emot tal och/eller skrift via 

den ortografiska och/eller den fonologiska processorn och skickar samtidigt signaler vidare, 

antingen tillbaka till den ortografiska och/eller den fonologiska processorn eller vidare till 

kontextprocessorn. Hur bra läsaren lär sig ett nytt ord beror bl.a. på antalet gånger som läsaren 

skrift tal 

kontext 

processor 

semantisk 

processor 

ortografisk 

processor 

fonologisk 

processor 

Figur 2. 

Konnektionistmodell 

(efter Adams, 

1994, s. 10). 
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möter ordet och om orden förekommer i många olika texter. Den kontextuella processorn 

ansvarar för att välja ut ord som passar till texten, vilket påverkar förståelsen av 

informationen i den ortografiska processorn. Kontexten tar dock inte över den ortografiska 

informationen. För en skicklig läsare är den visuella informationen viktigare än kontexten och 

först när ordet är identifierat i den ortografiska processorn har kontexten betydelse. 

Konnektionistmodellen har kritiserats bl.a. för att den på tagits fram på datoriserad väg och att 

den utgår från den skickliga läsaren (Johansson, 2010). 

 

 

3.6 Läsflyt 
Ett gott läsflyt krävs för att eleven ska övergå från att lära sig läsa till att läsa för att lära sig 

(Taube, 2007). I Lgr 11 kan man i kunskapskraven för år 6 läsa att elever ska kunna läsa med 

flyt, gott flyt eller mycket gott flyt (Skolverket, 2011b). Meyer och Felton (1999) beskriver 

läsflyt som en automatiserad förmåga att läsa en sammanhängande text snabbt och utan 

ansträngning, där den medvetna uppmärksamheten på de mekaniska processerna som 

avkodning är liten. Läsflyt innefattar enligt Samuels (1997) både ordavkodningsförmåga och 

läshastighet. En vuxen skicklig läsare har en läshastighet på upp till 300 ord/minut, vilket är 

ca 5 ord/sekund, och läsaren uppfattar hela ord lika snabbt och korrekt som enskilda 

bokstäver (Adams, 1994). Det innebär att läsaren känner igen orden direkt och kan avkoda 

främmande ord utan större ansträngning (Ehri & McCormick, 1998). Skickliga läsare känner 

igen orden oavsett bokstävernas typografi eller om orden står isolerade eller i ett sammanhang 

och dessutom noterar en skicklig läsare eventuella stavfel, vilket indikerar att läsaren 

identifierar alla bokstäver under läsningen (Adams, 1990).  

 

För att få ett läsflyt räcker det dock inte med att enbart ha en automatiserad avkodning och en 

viss läshastighet. Förståelsen är minst lika viktig, inte minst i de högre åldrarna (mellanstadiet 

och uppåt), då det gäller att i allt större utsträckning bearbeta texter på egen hand (Liberg et 

al, 2010). Läsflyt kan ses som en bro mellan ordavkodning och förståelse, eftersom läsflyt 

innebär en förmåga att kunna läsa en sammanhängande text snabbt, felfritt och med god 

betoning, och samtidigt förstå innehållet (Lundberg & Herrlin, 2005). Läshastigheten avgörs 

av förståelsen och syftet med läsningen (Elbro, 2004). Det tar t.ex. mycket längre tid att läsa 

en informationstät text och en skicklig läsare anpassar läshastigheten efter syftet med 

läsningen. Prosodins betydelse för läsflyt har uppmärksammats av forskare (Kuhn, 2005; 

Kuhn et al, 2010; Kuhn & Stahl, 2003; Lundberg & Sterner, 2006). Prosodin, d.v.s. betoning, 

frasering och ljudläge, samverkar med förmågan att korrekt avkoda orden och läshastigheten, 

vilket innebär att det inte är tillräckligt att räkna antal rätt lästa ord för att pröva elevens 

läsflyt. När elever tränar sitt läsflyt övar de upp sin förmåga att avkoda orden i en viss 

hastighet och samtidigt får de hjälp med att konstruera mening ur texten. Elever i de yngre 

åldrarna som läser med viss prosodi förutsäger deras förmåga att förstå mer komplexa texter 

högre upp i åldrarna (Kuhn et al, 2010). Den kritiska frågan när det gäller träning av läsflyt är 

för vilka elever, vid vilken tidpunkt i elevens läsutveckling och med hjälp av vilka metoder 

läsflytet hos eleverna kan tränas upp (Meyer & Felton, 1999). 

 

Modern teknik har påverkat synen på läsning. Med hjälp av t.ex. fMRT (funktionell 

magnetresonanstomografi) och PET (positronemissionstomografi) kan forskare idag mäta 

hjärnaktiviteten under läsning. Många delar av hjärnan är aktiverade under läsningen, t.ex. 

delar som tar emot synintryck, ordigenkänning, aktivering av ordens ljud och uttal samt 

ögonrörelser. De områden som är verksamma vid talat språk är även aktiva under tyst läsning 

(Elbro, 2004). Forskare har mätt ögonrörelserna vid läsning (Ygge, Lennerstrand & Jacobson, 

1995). Hoppen mellan ögonens fixeringar de s.k. saccaderna skiljer sig åt hos svaga läsare 
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jämfört med goda läsare (a.a.). Oregelbundenheten i ögonrörelserna anses inte vara resultatet 

av en syndefekt, utan ses snarare som en konsekvens av den svaga läsningen. Även skickliga 

läsare behandlar texten noggrant. De fäster blicken på i stort sett alla ord i en text, och hoppar 

endast över vissa korta förutsägbara ord (Elbro, 2004). Ordformsområdet i hjärnan används 

för att känna igen konturer och föremål och till en början tas ingen hänsyn till om de är 

spegelvända, vilket resulterar i att det i början är naturligt att vända på bokstäver och blanda 

ihop t.ex. b och d (Klingberg, 2011). Hjärnforskare menar att ordformsområdet tränas upp för 

att mer effektivt kunna känna igen enskilda bokstäver och bokstavsräckor (Klingberg, 2011).  

 

3.6.1 Automatiserad avkodningsförmåga 

Vår uppmärksamhet är begränsad. När vi lär oss nya processer krävs full kontroll och 

uppmärksamhet. En automatiserad färdighet sker utan att vi behöver tänka på den. Att avkoda 

ord är till en början en kontrollerad process, som när den har blivit automatiserad sker utan att 

vi lägger märke till den (Taube, 2007). Nybörjarläsaren skiftar uppmärksamhet mellan 

avkodning och förståelse för att sedan, när avkodningen har blivit automatiserad, övergå till 

att rikta uppmärksamheten mot textinnehållet (Adams, 1990). En snabb och säker avkodning 

är viktig för läsutvecklingen och en förutsättning för läsförståelsen. När avkodningen är 

automatiserad kan mer energi frigöras till innehållet och förståelsen (Adams, 1990; Ehri & 

McCormick, 1998). Avkodningen är till en början resurskrävande och eleven måste känna att 

det är mödan värt att anstränga sig. För att läsningen ska bli automatiserad krävs många 

repetitioner av orden (Samuels, 1997).  

 

3.6.2 RAN - rapid automatized naming 

RAN-test mäter med vilken hastighet eleverna benämner olika objekt, t.ex. bokstäver, siffror, 

färger eller bilder på kända objekt. Forskning pekar på ett samband mellan snabbhet i RAN 

och avkodningsförmåga. Vad orsaken till detta samband grundar sig i är forskarna inte eniga 

om. En långsamhet i RAN hos lässvaga kan vara tecken på ett fonologiskt 

framplockningsproblem eller ett specifikt läsflytsproblem. Att samtidigt ha fonologiska 

problem och en långsam benämningsförmåga är enligt ”the double-deficit hypothesis” en 

specifik svårighet (Wolf & O´Brien, 2001). Långsamhet i RAN påvisar inte direkt var i 

läsprocessen som problemet uppstår. Elever med endast långsamhet i RAN är svåra att 

upptäcka i tidig ålder och dessa elever kan senare visa sig få svårigheter med läsflyt och 

förståelse (Wolf & Katzir-Cohen, 2001). De elever som både har fonologiska svagheter och 

långsamhet i RAN är de elever som har de mest svåråtkomliga problemen med läsflyt (a.a.). 

Landerl & Wimmers uppföljningsstudier (2008) av elevers läsutveckling visar att elever med 

en fonologisk svaghet i början av läsinlärningen påverkade deras läsutvecklingsresultat under 

de första åren, medan en långsamhet i RAN kvarstod. Den fonologiska medvetenheten är mer 

kopplad till rättstavningsförmågan, medan RAN i högre grad förutsäger läsflyt (Moll & 

Landerl, 2009). Det råder ingen samstämmighet kring vad RAN mäter eftersom den 

återspeglar olika processer beroende på elevernas läsfärdighet (Bowey, 2005).  

 

3.7 Olika undervisningsmetoder  
Den läspedagogiska debatten, både i Europa och USA, har i stor utsträckning handlat om 

stridigheter mellan företrädare för whole-language och phonics (Frost, 2002). Idag är 

motsättningarna inte lika uttalade och många läspedagoger har en mer allsidig syn på 

läsundervisningen och använder metoder hämtade från båda riktningarna. Elever är olika och 

lär på olika sätt. Idag används både top-down och bottom-up modeller (Liberg, 2006). 
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3.7.1 Whole-language och phonics 

Inom whole-language står den kommunikativa funktionen av läsning i centrum och 

fokuseringen är på att läsaren ska förstå textens innebörd och budskap. Många elever kan läsa 

när de börjar skolan och elever lär på olika sätt. Skolans läsundervisning ska inte tvinga på 

eleverna någon speciell metod, utan eleverna ska genom att arbeta med texter själva komma 

fram till ett sätt att avkoda dem. Traditionella läseböcker med tillrättalagda texter bör inte 

användas, utan istället ”riktiga” böcker med ett för eleverna intressant innehåll. Ett intressant 

och spännande läsmaterial gör att eleverna intresserar sig för orden och de kommer själva 

underfund med hur språket är uppbyggt. Företrädare för whole-language är t.ex. Goodman 

(1989) och Smith (2000). De utgår från att pedagoger i sin läsundervisning inte ska arbeta 

med enskilda ord och detaljer. Deras teorier har ifrågasatts av traditionella läsforskare (Høien 

& Lundberg, 1999; Myrberg, 2009). Goodman (1989) anser att läsaren tar sig igenom en text 

genom att göra antaganden om fortsättningen utifrån sina tidigare erfarenheter och kunskaper 

och med stöd av textens innehåll. Även Smith (2000) menar att läsaren på detta sätt gissar sig 

till orden och han poängterar betydelsen av att eleverna ska få läsa meningsfulla texter. 

Genom att iaktta första bokstaven kan läsaren utifrån sammanhanget läsa ut ordet. 

Medvetenhet om fonem har en underordnad betydelse vid läsningen. Vid whole-language 

upptäcker eleven så småningom att de helord som han/hon lärt sig går att analysera till ljud 

som representeras av bokstäver (Liberg, 2006). Reading Recovery är en strukturerad metod 

som bygger på whole-language (Clay, 1993, 2001, 2005). Programmet bygger på tidiga 

intensiva insatser för att förebygga lässvårigheter. Clay (1993) har utarbetat ett strukturerat 

program där välutbildade pedagoger arbetar med texter och skrivövningar i ett för eleverna 

meningsfullt sammanhang. Repeterad läsning ingår som en del i arbetet. Kritik mot whole-

language och Reading Recovery har varit avsaknad av fonologisk träning där framförallt de 

svagare läsarna inte får tillräckliga läsredskap för att förstå hur skriftspråket är uppbyggt 

(Frost, 2002). För att bemöta detta har Clay (2005) gjort en revidering och lagt till att en del 

elever även kan ha behov av att arbeta med ljudanalys.  

 

Phonics-traditionen utgår från den alfabetiska principen och har ett bottom-up perspektiv. 

Skriftspråket är konstruerat av människan och till skillnad från talat språk något som eleven 

måste få direkt undervisning i. En förutsättning för att kunna lära sig läsa är att förstå 

kopplingen mellan grafem och fonem (Elbro, 2004). Eleven identifierar enskilda ljud och 

kombinerar dessa till ord och sätter ihop orden till meningar, som blir till texter. Tolkningen 

av symbolerna måste bli automatiserad så att energin kan läggas på själva innehållet, 

budskapet i texten (Adams, 1990).  Eftersom nybörjarläsning skiljer sig från den rutinerade 

läsaren bör undervisningen utgå från en viss struktur och texter som är anpassade till det 

stadium eleven befinner sig på i sin läsutveckling (Elbro, 2004). Kritiker menar att en alltför 

stark betoning av formen gör att innehållet och den kommunikativa aspekten i skriftspråket 

går förlorad.  

 

3.7.2 Repeterad läsning  

Betydelsen av att ge eleverna tid i läsinlärningsprocessen påpekas ofta. Frost (2002) menar att 

upprepning är något som finns naturligt hos barn. Upprepning ger barnet känslan av att 

behärska och ha kontroll över en situation, vilket kan öka motivationen. För en långsam läsare 

kan repeterad läsning ge den extra tid som behövs för att komma till samma textnivå som 

normalläsande elever (a.a.). Automatiseringen av ordavkodningsprocessen underlättas och 

eleven får en positiv upplevelse av att kunna läsa flytande (Elbro, 2004). Genom att läsa en 

text flera gånger kan man se hur eleven utnyttjar sin förförståelse som stöd vid avkodningen 

(Frost, 2002). Eleven får även en större mängd träning i ökad intensitet än vanligtvis och kan 

själv se att träning ger resultat, ”nothing succeeds like success”. Pedagogen får också 
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möjlighet att tydligt följa elevens utveckling och sätta in stöd på de områden det krävs 

(Lundberg & Sterner, 2006). Metoden repeterad läsning är okomplicerad och används i 

många länder. Den bör användas som ett supplement i den vanliga läsundervisningen. Eleven 

läser en kort meningsfull text flera gånger tills ett tillfredställande läsflyt uppnås. Målet är att 

överföra förmågan av förbättrad läshastighet till andra texter och öka förståelsen för varje 

framgångrikt läst text. Det har visat sig att tre-fyra gånger är lämpligt att läsa om samma text. 

Därefter sker ingen större förbättring av läsflytet (Meyer & Felton, 1999; Samuels, 1997). Det 

kan finnas flera orsaker till den förbättring som sker mellan första och sista lästillfället vid 

repeterad läsning. Texten överförs till det ortografiska minnet och kan tillämpas vid senare 

läsning. Det krävs mindre uppmärksamhet på själva ordavkodningen och att lösa svårigheter i 

texten och då kan uppmärksamheten riktas mot annat i texten (Clay, 2001).  

 

Ett läspass bör i genomsnitt inte vara längre än 15 minuter. Texterna ska vara korta, 50-200 

ord. Studier har visat att för varje nytt lästillfälle ökar läshastigheten och antalet fellästa ord 

minskar (Samuels, 1997). Det är viktigt att visa eleven dessa framsteg. I första hand bör man 

arbeta med läsflytet och inte vänta på 100 % rätt lästa ord innan eleven får byta till nästa 

läsnivå. Om eleven känner sig pressad att läsa rätt blir läshastigheten automatiskt 

långsammare och flytet försämras (Meyer & Felton, 1999; Samuels, 1997). En del pedagoger 

menar att eleverna kan uppleva det tråkigt att läsa samma text flera gånger. Det har visat sig 

vara en felaktig föreställning. Eleverna blir istället inspirerade av sina framsteg att uppnå ökat 

läsflyt. Alltså kan detta vara en motivationshöjande metod. Pedagogen bör lyssna när eleven 

läser, notera felläsningar och läshastighet, förklara svåra ord, visa hur man kan lära sig känna 

igen ord (helord eller med morfologiska samband) och ge eleven tid. Ofta gör pedagoger fel 

genom att inte ge eleven den tid han/hon behöver för att klara av att läsa en text flytande. För 

att mäta flyt i läsningen mäts antal lästa ord/minut. För nybörjarelever anses 30-50 ord/minut 

vara tillfredställande (Samuels, 1997). Enligt Meyer och Felton (1999) kan inte forskning 

entydigt visa att svaga läsare gynnas mer av metoden. Merparten av studierna visar dock att 

träningen ger resultat för alla elever. Svaga läsare och nybörjarläsare har fördel av att läsa 

med en utbildad pedagog som kan ge instruktioner under och efter läsningen. För att eleven 

ska ha nytta av sina läsfärdigheter i andra situationer med andra texter krävs att texterna till 

hälften innehåller liknande ord. Elever som fått läsa med pedagog har lättare att avkoda 

obekanta ord rätt (Meyer & Felton, 1999). Repeterad läsning ger ett positivt resultat för elever 

som har problem med sitt läsflyt, men det finns inte något bevis för hur metoden kan 

”normalisera” läsflytet hos de elever som under många år har haft svårigheter med sitt läsflyt 

(Torgesen, 2005). Frågan är också hur repeterad läsning förändrar noggrannheten, hastigheten 

och förståelsen på icke inövat material (Meyer & Felton, 1999). Det finns studier som 

indikerar att det snarare är den ökade textmängden som har ökat elevernas läsflyt, än den 

upprepade läsningen (Homan et al, 1993). 

 

 

3.8 Pedagogens betydelse för elevens läsinlärning och läsutveckling 
Det är många faktorer som påverkar elevens läsutveckling. En viktig påverkansfaktor är 

pedagogen, som ska stödja alla elever i deras läsutveckling och skapa en god inlärningsmiljö 

som kännetecknas av en undervisning där eleverna får känna att de lyckas (Høien & 

Lundberg, 1999). Pedagogerna har stor betydelse för att eleverna ska känna sig trygga i 

skolan, vilket i sin tur inverkar på elevernas läsprestationer (Frank, 2009). Även Frelins 

(2010) studier visar på hur goda relationer mellan pedagog och elev, samt mellan pedagoger, 

ligger till grund för ett positivt studieklimat och därmed goda studieresultat hos eleverna. En 

pedagog med goda kunskaper om barns språkutveckling, läsprocessen och hur 

socioemotionella faktorer inverkar på lärandet, har betydelse för elevernas framgång i skolan 
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(Taube, 2007). Pedagogen ska stimulera eleven att utveckla egna effektiva strategier i sin 

läsning. På makronivå handlar det om hur pedagogen organiserar och leder undervisningen i 

klassrummet, medan det på mikronivå mer handlar om pedagogens kontakt med den enskilde 

eleven (Frost, 2002). En pedagog som har god kunskap om elevens intressen och förmågor 

kan erbjuda texter som är optimalt engagerande, vilket enligt Verhoeven och Snow (2001) är 

en betydelsefull del i läsprocessen.  

 

Det handlar inte enbart om olika metoder, utan även om hur pedagogen tillämpar en viss 

metod, eftersom det ofta finns ett nära samband mellan metod och person. Vid jämförelse av 

olika metoder är det svårt att avgöra om det är metoden i sig som gör skillnad eller om det är 

pedagogens tillämpning som avgör metodens effektivitet. En skicklig pedagog använder olika 

metoder, arbetssätt och material (Myrberg & Lange, 2006). Pedagogen väljer medvetet mellan 

olika arbetssätt och anpassar dem till den nivå eleverna befinner sig på. De metoder som 

pedagogen väljer ska vila på vetenskaplig grund. Det är viktigt att ha ett kritiskt och öppet 

förhållningssätt kring pedagogiska metoder för att kunna analysera effekterna av 

undervisningen. Direkta åtgärder är pedagogiska läs- och skrivmetoder, som har en 

direktverkande effekt på läs- och skrivförmågan. Indirekta metoder handlar om insatser som 

ökar inlärningsförmågan eller det allmänna välbefinnandet, t.ex. intag av fettsyror och 

motoriska aktiviteter (af Trampe & Andersson, 2005). Under 1950- och 1970-talet var t.ex. 

intresset för perceptions- och motorikprogram stort inom läsinlärningen. Enligt Hatties 

forskningsöversikt (2009) har dessa program visserligen effekt på grov- och finmotoriken, 

men en försumbar effekt på elevernas studieprestationer. De indirekta åtgärderna får inte 

ersätta eller minska utrymmet för de direkta läs- och skrivutvecklande insatserna. 

Återkoppling mellan pedagog och elev har positiva effekter för elevens studieresultat (Hattie, 

2009). Både pedagog och elev bör ställa sig frågorna om Vart är jag på väg? (Feed Up), Hur 

går det för mig? (Feed Back) och Vad är nästa steg? (Feed Forward). Detta är även ett sätt att 

utveckla elevernas metakognitiva förmåga.  

3.8.1 Den proximala utvecklingszonen 
Enligt Vygotskij utvecklas språket och tänkandet i kommunikation med andra (Vygotskij, 

1934/1999, 1978). Våra tankar tydliggörs genom att vi sätter ord på dem och ord och tanke är 

ömsesidigt beroende av varandra. Pedagogen ska i sin undervisning låta eleverna utifrån sina 

erfarenheter möta nya begrepp. Eleven utmanas av pedagogen i sina tankar och ord och lär sig 

att behärska det som ligger inom elevens närmaste utvecklingszon. Vygotskijs proximala 

utvecklingszon kan förklaras med att pedagogen i sin undervisning möter eleven där han/hon 

befinner sig för att leda honom/henne vidare i sin utveckling. Det är t.ex. en viktig del i 

pedagogens uppgift att skaffa sig kunskap om elevens läsutveckling för att kunna finna texter 

som ligger i nivå med elevens läsning och där det finns utrymme för läsförmågan att 

vidareutvecklas. Den vuxnes roll eller den mer kunnige kamraten kan bidra till att eleven går 

från sin aktuella prestationsnivå till sin potentiella nivå. Avståndet däremellan är den 

proximala utvecklingszonen.  

 

3.8.2 Texter och kontext 

Läromedel bör utvärderas ofta för att få information om lämpligheten. Många läromedel är för 

svåra, särskilt för elever med läs- och skrivsvårigheter. Pedagogens utmaning är att hitta olika 

sorters böcker i flera svårighetsnivåer samt bedöma elevens läsutvecklingsnivå för att ge 

eleven trygghet i läsningen och samtidigt stimulera till läsutveckling (Myrberg & Lange, 

2006).  Lättlästa böcker behövs för att praktisera och befästa kunskaper och färdigheter och 

bygga upp ett flyt, medan utmanande böcker i ökad svårighetsgrad utvecklar elevens läsning 

(Clay, 2005). För pedagoger som inte har vana att lära nybörjare läsa fungerar traditionella 

läseböcker lika bra som modernare böcker menar Taube (2007). Enligt Elbro (2004) har det 
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inte så stor betydelse om de allra första texterna är elevnära och intressanta. Men när eleven 

har kommit ifrån stadiet att ”knäcka koden” bör fokus hamna på att hitta texter där innehållet 

intresserar och engagerar läsaren. Meningsfulla texter där innehållet engagerar eleven kan bli 

ett stöd för avkodningsarbetet (Adams, 1990; Frost, 2002). Elbro (2004)  hänvisar till en 

dansk läseboksundersökning som visar att det gynnar läsutvecklingen när läseboken har 

många korta ljudenliga ord och även funktionsord som repeteras många gånger. Den danska 

undersökningen problematiseras av Frost (2009) som menar att man förenklar 

läsundervisningens dilemma genom att påstå att det endast är lästexterna som påverkar 

nybörjarläsningen. Även pedagogens metodiska arbete har en stor del i elevernas 

läsutveckling. En elev som får stöd av en vuxen för att läsa en text inom den proximala 

utvecklingszonen bör klara minst 80 % av orden utan ljudning. Efter noggrann träning bör 

eleven självständigt klara av att läsa denna text med minst 90 % rätt lästa ord och 

läshastigheten kommer att öka. Vid sidan om den lästräning eleven får med en vuxen kan 

eleven själv läsa texter på 90 % nivån för att ytterligare automatisera, vilket leder till ökad 

läshastighet och säkerhet. Oftast räcker det att pedagogen tillhandahåller texter på tre nivåer 

inom en klass eftersom flera elever befinner sig på samma nivå (a.a.).  

 

3.8.3 En-till-en-undervisning 
Med uttrycket en-till-en-undervisning menas en form av pedagogik där undervisningen sker 

enskilt med en elev i interaktion med pedagog. Det har visat sig att den formen har gett 

positiva resultat på elevers språkutveckling. Språkutveckling sker även i en-till-en sampel 

mellan elev och elev (Myndigheten för skolutveckling, 2003). Lundberg och Sterner (2006) 

menar att pedagogen måste vara uppmärksam på att om eleven alltid har en vuxen som stöd 

vid sin sida kan det uppstå ett negativt beroende. Eleven blir osjälvständig och hamnar i en 

negativt inlärd hjälplöshet. Juel (1996) anser att en-till-en-undervisning är effektivare än 

undervisning i små grupper. Eleven arbetar mer aktivt och tar bättre tillvara på tiden i en 

ostörd en-till-en situationen än i en större grupp. Den omedelbara respons som pedagogen kan 

ge kan också vara en betydande orsak. Avigsidan med en-till-en-undervisning är att eleven 

lyfts ut från sin grupp och den sociala gemenskapen där. Det är även resurskrävande att 

tillhandahålla en pedagog för en elev. Trots detta menar Juel (1996) att det är värt 

kostnaderna. För en lyckad läsinlärning anser hon det vara betydelsefullt att läsa texter som 

ger möjlighet att många gånger repetera högfrekventa ord och ordfamiljer, att få direkt 

undervisning om ljud och bokstavssamband i ord, att få lyssna till pedagogen som 

”modelläser”, och därigenom själv kunna identifiera och läsa obekanta ord, samt att genom 

scaffolding förbättra färdigheten att läsa svåra ord (a.a.). Scaffolding är en lärandeprocess där 

eleven i samspel med pedagogen får möjlighet att utveckla sitt tänkande, får lära sig strategier 

och blir så småningom självständig i sitt läsande. Scaffolding kan beskrivas som ett slags 

vägräcke som håller kvar eleven på vägbanan medan pedagogen har uppsikt över och 

korrigerar läsningen. Elev och pedagog ”samhandlar” eller ”samtänker”. Pedagogen ser till att 

arbeta inom elevens proximala utvecklingszon. Eleven ska inte lotsas förbi svårigheter utan 

genom dem. Stödet anpassas efter situation och tas gradvis bort allteftersom eleven utvecklas 

(Frost, 2009; Säljö, 2000). 

 

3.8.4 Förväntningar  
När elever kommer till skolan har de en viss självuppfattning. Pedagogens förväntningar och 

attityder kan bidra till att stärka eller försvaga denna självbild. Eleverna är mottagliga för vad 

pedagogen säger och obetänksamma kommentarer kan påverka negativt. Dessutom kan vissa 

upptäcka att det är svårare än de trott att lära sig läsa. Om de ofta misslyckas försvagas tilltron 

till den egna förmågan och det leder till undvikanden av lästillfällen, motivationssänkning och 

sämre uthållighet (Taube, 2007). Det är viktigt att understryka pedagogens roll för elevens 
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optimala utveckling. Det är betydelsefullt att ha positiva förväntningar, rätt ställda krav, ge 

tydliga instruktioner och tillräckligt med tid för eleven att utföra sina uppgifter. När eleven får 

göra ”Jag kan upplevelser” stärks självkänslan, vilket är en central del i det fortsatta lärandet 

(Druid Glentow, 2006; Frost, 2002; Myrberg & Lange, 2006). Jenner (2004) beskriver 

Pygmalioneffekten vilket innebär att förväntningar kan fungera som självuppfyllande 

profetior. Har pedagogen höga förväntningar på eleven leder det till goda resultat och 

tvärtom. Speciallärare/pedagoger får inte bli hjälplärare som endast tillrättalägger uppgifter, 

utan måste tro på elevens förmåga och ha lyhördhet (Jenner, 2004). Det är lätt att skolan 

sänker förväntningarna på elever som kommer från hem där läsning inte är en viktig del och 

där föräldrarna inte är förebilder när det gäller läsning. Föräldrarna har ofta inte heller själva 

några förväntningar på att deras barn ska bli goda läsare. Dessa elever har mycket svårare att 

bli nyfikna på böcker och få läslust. Här ställs krav på pedagogen att inte sänka 

förväntningarna, utan medvetet arbeta för att utveckla elevernas läsintresse (Høien & 

Lundberg, 1999). 

 

3.8.5 Motivation  
Det finns många faktorer som kan påverka elevers beslutsamhet att läsa och vi vet inte alltid 

hur eleven kommer att ta sig uppför trappan mot en fullgod läsare. Byrne (2005) anser att 

motivation är en bidragande del till om eleven lyckas eller misslyckas på vägen. Barn som är 

motiverade och har god självkänsla gör tidigt framsteg i läsutvecklingen. Han påpekar 

nödvändigheten av att vara uppmärksam på vilken bromsande effekt bristande motivation har 

på läsutvecklingen (Byrne, 2005). Elever måste känna att det finns en mening med att jobba 

hårt för att lära sig läsa. Att eleven tydligt kan se sina framsteg och uppnå känslan att 

behärska vissa färdigheter är därför nödvändiga för den inre motivationen. Det är viktigt att 

föräldrarna aktivt deltar i att lära barn läsa. Inte bara genom att förhöra läxor, utan de ska 

informeras om hur skolan arbetar med läsinlärning och inbjudas att vara en del av den (Frost, 

2002). När skola och hem har en gemensam hållning stärker det elevernas motivation och 

underlättar arbetet med läsutveckling. Eftersom motivation är en viktig del i en lyckad 

skolgång bör pedagoger vara medvetna om vikten att stimulera den inre motivationen (SOU, 

2010:97). Antonovsky (1991) talar om KASAM – känsla av sammanhang. Han menar att det 

man gör ska vara begripligt, meningsfullt och hanterbart. För att elever ska bli engagerade i 

läsningen behöver de förstå sina problem och tillsammans med pedagogen arbeta med både 

helhet och detaljer i texter för att utvecklas i sin läsprocess (Frost, 2002; Myrberg & Lange, 

2006).   

 

 

3.9 Lässvårigheter 

I vissa transparanta språk, t.ex. finska, är sambandet mellan enskilda ljud hos talade ord och 

bokstäverna i motsvarande skrivna ord stort. Det svenska skriftspråket är ett relativt ljudenligt 

skriftspråk, men ljud och bokstav stämmer inte helt överens, vilket gör det problematiskt för 

vissa elever att lära sig läsa (Frost, 2002). I förskoleklass kan man med ungefär 80 % säkerhet 

säga om ett barn kommer att få lässvårigheter i åtta-nio årsåldern genom att undersöka 

bokstavskunskap, hur väl barnet uppmärksammar språkljud och hur tydligt barnet kan uttala 

långa ord (Elbro, 2004). Ca 20 % av eleverna har läs- och skrivsvårigheter i skolan och av 

dessa är det ungefär 7 % som har specifika ordavkodningsproblem, vilket är ett utmärkande 

drag för dyslexi (Myrberg, 2007). Forskning inom dyslexi har haft stor betydelse för att 

utveckla kunskap om läs- och skrivutveckling överlag. Förebyggande insatser i förskolan och 

en strukturerad läsinlärning gagnar alla elever. För att få en adekvat undervisning är det 

viktigt att följa upp alla elevers läs- och skrivutveckling och att identifiera elever med läs- och 

skrivsvårigheter tidigt, innan de befäst felaktiga strategier (Carlström, 2007). Oavsett om 
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eleven har dyslexi eller inte, kvarstår problemen och åtgärder ska sättas in för att stödja 

eleven. Det gäller att vara medveten om att det är många olika faktorer som påverkar läs- och 

skrivsvårigheter och enligt Jacobsons (2006) modell kan det röra sig om språkliga faktorer, 

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

medicinska faktorer, neuropsykiatriska faktorer, brist på läsövning och fonologiska faktorer. 

Även arv och miljö har inverkan på läs- och skrivsvårigheter.  

 

Lässvårigheter kan orsakas av att de fonologiska representationerna inte är tillräckligt tydliga 

och avgränsade i det mentala lexikonet (Elbro, 2004). Detta försvårar för läsaren att 

uppmärksamma språkets struktur, vilket i sin tur inverkar på det verbala korttidsminnet och 

förmågan att göra snabba associationer. I diagnosmaterialet LäsEttan (Johansson, 2009) görs 

en jämförelse av lästiden mellan nonsensord och funktionsord för att uppmärksamma elevens 

lässtrategi och eventuellt avhjälpa mödosamma lässtrategier som finns hos de s.k. 

”tragglarna” eller ”chansarna”. En ”tragglare” ljudar även om den ortografiska strukturen är 

välbekant, medan en ”chansare” gissar och undviker fonologiskt detaljarbete (Melin & 

Delberger, 1996). En lång lästid på nonsensord och betydligt snabbare tid på funktionsord kan 

vara en indikation på en ”chansare” (Johansson, 2009). För att kunna avgöra detta måste även 

antalet felläsningar vägas in, eftersom även en lässtark elev läser nonsensorden långsammare. 

En långsam lästid på både nonsensord och funktionsord kan vara ett tecken på en ”tragglare”. 

Redan i år 1 kan elevers olika lässtrategier noteras och pedagogen kan uppmärksamma de 

elever som har en avvikande läsutveckling och använder sig av en tragglande läsning eller 

chansande läsning (Johansson, 2009). En tragglande läsare belastar arbetsminnet, vilket kan 

ge upphov till läsförståelseproblem. Läsaren som chansar riskerar att få en sämre förståelse 

för textens innehåll. Chansläsningen påverkar också känsligheten för morfologiska och 

syntaktiska ledtrådar, vilket i sin tur inverkar negativt på stavningen. 

 

 

3.10 Tidiga insatser ur ett specialpedagogiskt perspektiv 
Redan i åttaårsåldern är vissa barn medvetna om sin ranking i studieprestationer inom 

gruppen, visar Hatties forskningsöversikt (2009). Detta påverkar deras självbild och kan få 

konsekvenser för deras fortsatta skolframgångar eller skolmisslyckanden. Tidiga insatser för 

att stärka elevernas framgångar är därför viktiga. Tidiga insatser kan beskrivas som insatser 

som sätts in för de elever som inte klarar av att följa den vanliga undervisningen (Frost, 

2002). Genom tidiga insatser, d.v.s. så snart problemen upptäcks redan i år 1, kan den 

negativa spiralen brytas och eleven ges större förutsättningar till en god läsutveckling. I 

Stanovich (1986) studie jämförs hur många ord en skicklig läsare möter med hur många ord 

en svag läsare möter. Skillnaden under en vecka var som störst 1933 ord för den skickliga 

läsaren jämfört med 16 ord för den svagare läsaren. Den stora skillnaden mellan hur många 

ord olika läsare möter förklarar Stanovich (1986) med Matteuseffekten. Begreppet kommer 

från ett bibelcitat ur Matteusevangeliet 13:12 ”Var och en som har, han skall få, och det i 

överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har.”. En elev med 

positiva erfarenheter av läsning betraktar sig själv som en god läsare och utmanar sig själv att 

läsa mycket och ofta och ökar därmed sin läsförmåga ännu mer och eleven hamnar i en god 

inlärningscirkel, den s.k. Matteuseffekten inträder. På så sätt ökar avståndet mellan goda och 

svaga läsare alltmer. Långsam avkodning kan medföra negativa läsupplevelser och eleven 

undviker läsning till skillnad från att ha en god avkodningsförmåga som stärker 

läsupplevelsen och uppmuntrar eleven till att läsa ofta och allt svårare texter (Stanovich, 

2000). En god lässpiral ökar elevens ordförråd och han/hon får större omvärldskunskap samt 

en förbättrad förmåga att resonera abstrakt (a.a.). 

 



 

19 

Forskning visar på ett tydligt samband mellan elevers tidiga läsförmåga och motivation för 

läsning, vilket understödjer betydelsen av tidiga insatser både för att öka elevens läsförmåga 

och läsintresse (Morgan & Fuchs, 2007). PIRLS 2006 visar att pedagoger till knappt en 

tredjedel av de svenska eleverna väntar för att se om eleven kommer igång med sin läsning 

allteftersom eleven mognar (Skolverket, 2007). Alatalos (2011) forskning tyder på att det i 

vissa skolor tar lång tid innan stödinsatser sätts in. Detta kan bero på svårigheter att identifiera 

vilka elever som har läs- och skrivsvårigheter och förståelse hos pedagoger vad en speciell 

insats leder till. Stora grupper med många elever som kräver uppmärksamhet kan utgöra 

hinder för pedagogerna att tidigt upptäcker elever som behöver extra stöd i sin läs- och 

skrivutveckling. Även Nyström (2002) betonar vikten av att tidigt identifiera elevers 

läsbeteenden och att ge eleverna det stöd de är i behov av. Det läsbeteende som eleven 

tillägnar sig den första tiden i skolan tenderar att kvarstå under de tre närmsta åren. Tydliga 

mål för den enskildes läsning, mindre grupper, fler pedagoger med grundlig utbildning och 

erfarenhet av läsinlärning samt en undervisning där eleverna samarbetar förespråkas av 

Nyström. 

 

Dilemmat för specialundervisning är att eleven som går ifrån klassrummet missar det som de 

andra eleverna arbetar med samtidigt som eleven kommer utanför det sociala sammanhanget i 

gruppen. Därför är det viktigt att effektivisera undervisningen till både innehåll och form. 

Torgesens (2001) studier av specialpedagogiska insatser visar att för elever i 10-12 års ålder, 

som har läs- och skrivsvårigheter, ger vanlig specialundervisningen inte någon tydlig effekt. 

En orsak kan vara att insatserna är utspridda över tid och att det mer handlar om 

extraundervisning istället för att vara riktad mot grundproblemet. Möjligheten att utnyttja 

speciallärare som kan arbeta med elever i lässvårigheter har minskat i Sverige (Skolverket, 

2007). Antalet speciallärare i förhållande till behovet är för få, vilket bidrar till att 

undervisningen inte blir tillräckligt intensiv. Genom intensiva insatser för att utveckla den 

fonologiska förmågan, ordavkodningsförmågan och läsförståelsen går det, enligt Torgesen 

(2001), att förbättra läs- och skrivförmågan även hos äldre elever med stora svårigheter. 

Många program som används i skolan idag bygger på träning i hemmet. Frågan är hur mycket 

skolan kan förlita sig på att föräldrarna tar ansvar för elevernas lästräning. Rack (2005) 

hänvisar till sina studier (Rack & Hatcher, 2002) som visar att elever med stora lässvårigheter 

och fonologiska problem gjorde större framsteg med en strukturerad lärarledd undervisning 

jämfört med de stödprogram som byggde på träning i hemmet. De elever som hade bättre 

fonologiska färdigheter och som inte hade lika stora lässvårigheter, svarade bättre på 

stödprogram som byggde på träning i hemmet. 

 

Ett relationellt synsätt på specialpedagogik är att se den som en del av skolans verksamhet till 

skillnad från det kategoriska perspektivet där specialpedagogiken hamnar i ett spår bredvid 

(Persson, 2008). Ansvaret för specialpedagogiken ligger i ett relationellt perspektiv inte 

endast hos speciallärare eller specialpedagog, utan hos arbetslaget med stöd av rektorn. 

Åtgärderna är långsiktiga och riktas på individ-, grupp- och organisationsnivå. Eleven är i och 

inte med behov av särskilt stöd. För de elever som behöver stöd i sin läsutveckling arbetar 

specialläraren ofta individuellt med eleven i ett särskilt klassrum (Skolverket, 2007). Ibland är 

den ”vanliga” specialundervisningen nödvändig t.ex. för teknikträning. Tiden i klassrummet 

kan vara svår att använda effektivt för eleven och därför krävs det en direkt undervisning där 

pedagogen kan förklara, fästa uppmärksamheten och upprätthålla intresset och 

koncentrationen (Høien & Lundberg, 1999). Direkt undervisning kan även ske i klassrummet 

och ska inte förväxlas med katederundervisning. Direkt undervisning handlar enligt Hatties 

forskningsöversikt (2009) om tydliga mål, analys av kritiska punkter, kontroller av elevernas 

förståelse samt om summering och repetitioner. Målet är att eleverna ska bli så självständiga 
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som möjligt i klassrummet och vara inkluderade i gruppen. Det handlar bl.a. om att anpassa 

uppgifter och material, ha framförhållning och ge eleverna förförståelse. För att kunna göra 

det är det betydelsefullt med ett nära samarbete mellan klasslärare och speciallärare, där 

specialundervisningen är en integrerad del av det vanliga arbetet i klassen. Ju bredare den 

allmänna pedagogiken är, desto smalare blir specialpedagogiken och tvärtom (Rosenqvist, 

2007). Det är viktigt att komma ihåg att alla i arbetslaget har ett specialpedagogiskt ansvar. 

Att en elev ibland går ifrån gruppen behöver däremot inte betyda att han/hon inte är 

inkluderad. En diskussion kring en elevs inkludering bör utgå från tre olika perspektiv, 

rumslig, social och didaktisk inkludering (Asp-Onsjö, 2008). Det viktiga är att alla elever 

känner sig inkluderade och att det är en variation av enskild, grupp- och klassundervisning 

(Myrberg & Lange, 2006). 

 

Motivation skapas tillsammans med andra i meningsfulla sammanhang. Om sammanhanget 

upplevs meningsfullt är ofta beroende av känsla av tillhörighet och gruppgemenskap. 

Meningsfullhet kan ses som en social handling i en social situation där meningsfullhet skapas 

i den sociala interaktionen mellan människor och det är alltså inget som imiteras eller som 

kan väckas inom oss (von Wright, 2000). Att vara delaktig i gruppen kan vara betydelsefullt 

för att motivera elever, samtidigt som vissa behöver individuell undervisning. Enligt 

skolverkets allmänna råd är det viktigt att ”skolan skapar en miljö där samtliga elever 

inkluderas så långt som möjligt och att undervisningen anpassas till elevernas förutsättningar 

och behov” (Skolverket, 2008 s. 8).  
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4 METOD 
 

 

I följande kapitel redogör vi för studiens inriktning. Vi tar även upp urval och genomförande. 

Dessutom redovisas val av tester samt de texter som eleverna har läst. Kapitlet avslutas med 

studiens reliabilitet och validitet samt de forskningsetiska ställningstaganden som vi har utgått 

från i arbetet. 

 

4.1 Inriktning på studien 
För att få svar på frågeställningen valde vi utifrån en kvantitativ ansats att göra en 

interventionsundersökning där följderna av en åtgärd prövades. I studien undersöktes 

skillnader i ordavkodningsförmåga med repeterad läsning i par jämfört med repeterad läsning 

i en-till-en-undervisning. Resultatet av testerna före och efter insatsen sammanställdes för att 

vi skulle kunna jämföra grupperna och analysera eventuella förändringar hos enskilda elever. 

Studien har en kvasiexperimentell forskningsdesign, eftersom ett fältexperiment gjordes i en 

naturlig miljö där vi inte fullt ut kunde kontrollera alla variabler utan måste ta hänsyn till 

händelser som förekommer i skolans vanliga undervisning (Borg & Westerlund, 2006; 

Bryman, 2011; Denscombe, 2009).  Vi hade inte någon kontrollgrupp utan jämförde för- och 

eftertester i samma grupper. Undersökningsgrupperna matchades inte utifrån variabler som 

kön, begåvning, läsförmåga eller antal, utan endast efter ålder. Då grupperna på detta sätt 

redan från början var olika kan studien kallas ”experiment med icke-ekvivalenta grupper” 

(Borg & Westerlund, 2006, s.13). Eftersom urvalet var litet och tiden då interventionen 

genomfördes var begränsad, kan inte några generella slutsatser dras. Arbetet kan dock ses 

som en förstudie, en s.k. pilotstudie till vidare forskning.  

 

4.2 Urval  
Eleverna gick i årskurs 1 och kom från två olika skolor i en kommun. Vi utgick från två 

befintliga grupper, den ena med åtta elever och den andra med fjorton elever. Eftersom vi 

valde att ta med alla elever i studien, behövde inte någon elev känna sig utpekad. Storleken på 

grupperna överensstämde med syftet. En-till-en-undervisning är resurskrävande och för att en 

pedagog ska hinna med att läsa enskilt med eleverna under en skoldag var åtta elever en 

lagom stor grupp. En jämförbar grupp med fjorton elever för parläsning passade väl in i 

studien.  

 

De grupper som valdes hade vi på något sätt kopplingar till. Detta förfarande kallas 

bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Ett bekvämlighetsurval gör att resultaten inte kan anses 

generaliserbara, men de kan ändå visa på intressanta kopplingar och stimulera till fortsatt 

forskning inom området (Bryman, 2011).  

 

4.3 Genomförande 
I god tid före läsperioden tillfrågades personligen pedagogerna i de båda grupperna om 

intresse att delta i studien. Rektorerna informerades och gav skriftligt godkännande till att 

studien genomfördes. Ett informationsbrev skickades hem till vårdnadshavarna där det även 

fanns en talong där de kunde kryssa i om de ville avstå från att deras barns resultat 

dokumenterades i studien.  Vid en introduktion tillfrågades eleverna om de var villiga att delta 



 

22 

i lästräningen. I början på april månad testades elevernas avkodningsförmåga med två 

ordavkodningstest, H4 (Lindahl, 1955) och LäsEttan (Johansson, 2009). En vecka senare 

startade läsperioden och eleverna läste vid tolv tillfällen fördelade över tre veckor. Därefter 

genomfördes eftertesterna. Innan läsperioden startade diskuterade vi utifrån ett bildspel med 

eleverna behovet av träning för att bli bättre på en aktivitet. Vi gjorde bl.a. jämförelser med 

olika idrotter och förmågan att kunna spela ett instrument med lästräning för att bli en skicklig 

läsare. Sammanlagt blev det tolv olika texter för varje elev. Eleven läste samma text fyra 

gånger och varje lästillfälle tog ca 15 minuter. Ena dagen läste eleven texten tre gånger. Nästa 

dag läste eleven texten en fjärde gång och en ny text tre gånger. Efter varje lästillfälle fick de 

ett bokstavskort att samla i en ask. Efter läsperiodens slut byggde eleverna ord av 

bokstäverna. Orden bildade en mening och eleverna kunde läsa om den överraskning de 

utlovats efter läsperiodens slut.   

 

I gruppen med fjorton elever fick två elever som läste på ungefär samma nivå bilda par. De 

läste i klassrummet eller i intilliggande grupprum. Eleverna fick var sin text att läsa och efter 

varje läsning gav de varandra respons med hjälp av ett läskort där framstegen tydliggjordes 

(bilaga 1). Två pedagoger gick under läsningen runt till grupperna och hjälpte eleverna med 

texten om det behövdes. Efter varje lästillfälle förde pedagogerna loggbok där deras 

gemensamma reflektioner noterades. Ett liknande tillvägagångssätt användes i en tidigare 

studie på speciallärarprogrammet vid Linnéuniversitetet (Hermansson & Wahlberg, 2011).  

 

I gruppen med åtta elever läste pedagogen enskilt med varje elev i ett avskilt rum. Före 

läsningen hade elev och pedagog ett kort samtal om bilder och rubriker för att ge 

förförståelse. Under läsningen gav pedagogen hjälp att korrigera felläsningar och tips på 

morfologiska ledtrådar. Eleven fick direkt feedback på det lästa genom att pedagog och elev 

fyllde i läskort på liknande sätt som i andra gruppen (bilaga 1). Dessutom kunde eleven se om 

läsflytet ökade från första till fjärde läsningen. Pedagogen förde ett eget läsprotokoll (bilaga 

2) för att tydligt uppmärksamma elevernas framsteg och svårigheter.  

 

4.4 Tester 
Vid val av tester utgick vi från testets validitet och reliabilitet, d.v.s. om testet mätte de 

avsedda kunskaperna och förmågorna, samt testets mätsäkerhet och tillförlitlighet. De tester 

som användes för att pröva elevernas ordavkodningsförmåga var H4 (Lindahl, 1955) och 

LäsEttan (Johansson, 2009). Testerna mätte ordavkodningen på tid och var ett mått på hur väl 

automatiseringen fungerade före och efter den repeterade läsningen. Resultaten av förtesterna 

gav oss också en indikation på vilken läsnivå som eleverna befann sig på och vilka texter de 

skulle börja med att läsa. Den höga korrelationen mellan de olika deltesten i LäsEttan tyder på 

en god validitet (Johansson, 2009). Testet mäter läsfärdighet på ett tillförlitligt sätt. Även H4 

visar på en hög validitet och reliabilitet. 

 

Med testet H4 (Lindahl, 1955) mäts antal korrekt lästa ord på en minut. Testet prövar 

mekanisk avläsning vid högläsning. Med testet LäsEttan (Johansson, 2009) avses att kartlägga 

och säkerställa att elever i år 1 fått tillräckliga basfärdigheter i läsning och innehåller därför 

olika tester. Det innehåller benämning av bokstäver, läsning av högfrekventa funktionsord 

samt läsning av innehållsord och nonsensord. Dessutom ingår ett RAN-test, rapid automatized 

naming, vilket innebär snabb benämning av siffror. Sambandet mellan läsflytsproblem och 

långsamhet i RAN har alltmer uppmärksammats av forskare (Moll & Landerl, 2009; Wolf & 

O’Brien, 2001). Av den anledningen valde vi att även ta med ett RAN-test. Den första delen 

av LäsEttan, benämning av bokstäver, valdes bort eftersom vi tillsammans med klasslärarna 

bedömde att alla elever hade kommit igång med sin läsning och knäckt läskoden.  
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4.5 Val av texter 
I de båda grupperna arbetar pedagogerna i huvudsak utifrån phonics, med det finns även 

inslag av whole-language. Detta påverkade valet av texter. Vi ville hitta texter där eleverna 

kunde kombinera ljudningsstrategi och helordsmetoden i ett meningsfullt sammanhang. 

Många elever i år 1 har under vårterminen lämnat pseudoläsning och det logografisk-visuella 

stadiet i sin läsutveckling. De flesta elever i studien befann sig i det alfabetisk-fonemiska 

stadiet på väg mot en mer ortografisk läsning. Det skiljde sig dock åt mellan eleverna hur 

långt de hade kommit i de olika stadierna och vilka lässtrategier de använde sig av. Det var 

viktigt att ha med böcker på olika nivåer så att alla elever fick texter som de behärskade och 

samtidigt utmanade dem. Texterna hämtades från serien Stjärnsvenska (2001), som är en 

samling skönlitterära böcker och faktaböcker indelade i elva olika nivåer. Vi använde nivå 

två, tre, fyra och fem (bilaga 3). 

 

Nivå 2: åtta sidor, 20 – 35 ord, max två rader per uppslag, korta ord och meningar, 

upprepningar av ord och fraser, bildstöd för texten, enstaka ord med dubbelteckning, vissa ord 

med konsonantmöten, ljudenlig stavning 

 

Nivå 3: åtta sidor, 45-75 ord, max fyra rader per uppslag, korta ord och meningar, bildstöd för 

texten, enkla beskrivande ord, dubbelteckning, konsonantmöten 

 

Nivå 4: sexton sidor, max sex rader per uppslag, 135-200 ord, bildstöd för texten, enkla 

beskrivande ord, fraserad text, enkla sammansatta ord, flerstaviga ord, dubbelteckning, viss 

ljudstridig stavning 

 

Nivå 5: sexton sidor, max tio rader per uppslag, 320-370 ord, text som fungerar delvis utan 

bild, frasering, sammansatta ord, ljudstridig stavning, rubriker 

 

Vi gjorde ett medvetet val av texter som låg inom elevernas proximala utvecklingszon. 

Textnivån för varje enskild elev valdes ut efter de tester som gjordes innan lästräningen 

började. Elever som stannade upp på många ord fick en lättare text. Många ord upprepas i 

böckerna, vilket kan ge en större effekt på repeterad läsning. Repeterad läsning av ord som 

ofta återkommer i en text är mer effektiv än läsning av textavsnitt som innehåller många olika 

ord (Adams, 1990). Bilderna har samband med innehållet i texten och ger exempel från texten 

eller är bilder på föremål som hör ihop med texten. Om målet är att hjälpa eleven att 

identifiera ett obekant isolerat ord kan bilder ge stöd, men om målet är att eleven ska 

uppmärksamma detaljerna i skriften är det bättre att bilderna utelämnas (Adams, 1990). Vi 

valde dock texter med bilder för att höja elevernas intresse för att läsa och därmed öka deras 

motivation.  

 

4.6 Validitet och reliabilitet  
Validitet innebär att man mäter det man avser att mäta (Bryman, 2011). För att stärka studiens 

interna validitet, d.v.s. hur troliga eller sannolika resultaten är, användes två olika normerade 

tester som prövar elevernas ordavkodningsförmåga. Eleverna tillfrågades om de ville vara 

med i studien och därmed var de medvetna om att de deltog i ett experiment, vilket påverkade 

resultatet. Genom att båda grupperna deltog i experimentet fick alla deltagande elever 

uppmärksamhet. En studies externa validitet handlar om hur överförbar studiens resultat är 

och om resultatet kan användas i andra sammanhang (Bryman, 2011).  Vi är medvetna om att 

det är många faktorer som påverkar resultatet. Det var t.ex. svårt att kontrollera hur den 

vanliga undervisningen inverkade på elevernas ordavkodningsförmåga. Det låga antal elever 
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som var med i studien och den korta tid som eleverna ingick i interventionen försvårar en 

generalisering av resultaten.  

 

Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig undersökningen är, t.ex. om mätningarna är korrekt 

utförda så att det inte är slumpmässiga eller tillfälliga omständigheter som påverkar resultaten 

(Bryman, 2011). Det finns alltid en viss osäkerhet vid mätningar. Samspelet mellan individen, 

testet och yttre faktorer påverkar resultatet (Fhanér, 1986). Exempel på detta är uppgiftstyp, 

frågeformuleringar, instruktioner, aktivitetsnivå, motivation och koncentration. Testen 

fördelades på två olika dagar för att inte elevens dagsform skulle ha någon betydelse för 

resultatet. Testledaren kan påverka testresultatet och eftersom vi har två testledare, en för 

varje grupp, planerades genomförandet gemensamt och testanvisningarna följdes noggrant. 

Eleverna testades under samma dagar i båda klasserna, så att tiden mellan för- och eftertester 

inte skulle skilja sig åt. 

 

4.7 Etiska ställningstaganden 
I undersökningen tog vi hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. Enligt 

Vetenskapsrådet ska forskaren ta ansvar för att forskningen är av god kvalitet och att den är 

moraliskt godtagbar. Forskningsetik handlar om att ta hänsyn till de människor som ingår i 

forskningen, men även respekt för den egna yrkesutövningen (Eliasson, 1995). I vårt fall 

rörde det sig om elevernas testresultat som skulle dokumenteras, sammanställas och 

analyseras. Vi var också ute i klasserna och arbetade direkt med eleverna.  

 

Enligt informations- och samtyckeskravet ska forskaren informera de berörda om syftet med 

studien och deras samverkan samt att deltagarna själva ska få bestämma över sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2002). För att tillgodose dessa krav informerade vi klasslärarna muntligt 

och fick deras samtycke till att genomföra testerna och lästräningen i de båda grupperna. 

Även rektorerna på de olika skolorna underrättades och gav sitt medgivande till 

interventionen. Eftersom eleverna är under 15 år fick vi vårdnadshavarnas tillåtelse och 

underskrift. Ett informationsbrev skickades ut innan arbetet med eleverna inleddes (bilaga 4). 

Där informerades vårdnadshavarna om syftet med studien, att deras barn tillfrågats innan 

arbetet påbörjades och att alla inblandade när de ville kunde avbryta sin medverkan utan att 

ange orsak och utan några påföljder. I enlighet med Vetenskapsrådets nyttjandekrav, som 

innebär att materialet endast ska nyttjas i forskningsändamål, används vår insamlade data 

enbart i studien. Konfidentialitetsskravet innebär att alla personuppgifter som ingår i 

undersökningen ska förvaras på ett säkert sätt så att obehöriga inte kan ta del av dem.  I 

studien säkerställs elevernas integritet genom att alla namn på elever kodats vid redovisning 

och analys av resultat. Eftersom studien genomfördes i skolan tillsammans med minderåriga, 

lämnades en ansökan till Etikkommittén Sydost, som godkände projektet.  
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5 RESULTAT 
 

 

Utifrån frågeställningen hur de olika metoderna att arbeta med repeterad läsning påverkar 

elevernas avkodningsförmåga, har vi valt att presentera resultatet i två avsnitt. I den första 

delen av resultatredovisningen görs en jämförelse mellan de båda grupperna med 

utgångspunkt i medelvärde och median. För att tydligare kunna analysera den individuella 

variationen i de båda grupperna presenteras i den andra delen testresultaten i form av tabeller 

och punktdiagram. 

 

5.1 Jämförelse mellan repeterad läsning i par och i en-till-en-undervisning 
Medelvärdet av testet H4 före och efter läsperioden visar att elevernas ordavkodningsförmåga 

ökade i båda grupperna. I gruppen som läste i en-till-en-undervisning ökade medelvärdet med 

8,6 ord från 26,0 till 34,6 ord/minut. För eleverna i parläsning ökade medelvärdet med 10,4 

ord från 34,1 till 44,5 ord/minut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3a. Gruppernas medelvärde på testet H4 före och efter läsperioden. 

 

 

Elever som avviker från den övriga gruppen, s.k. outliers, påverkar medelvärdet. Dessa 

extremvärden försvårar tolkningen av resultatet. I båda grupperna finns en avvikare (figur 5). 

Dessa elever är starka avkodare och skiljer sig markant från de andra eleverna. Extremvärden 

gör att medelvärdet kan bli missvisande och därför kompletterar vi med medianvärdet 

(Bryman, 2011). Elevernas resultat ordnas från det lägsta till det högsta och det elevresultat 

som ligger i mitten är medianvärdet (Md).  
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Figur 3b. Medianvärdet av H4 före och efter läsperioden. 

 

Av figuren framgår att båda grupperna har ett högre Md vid eftertestet. Md ökade från 20,5 

till 28 i en-till-en och i parläsningsgruppen ökade Md från 32,5 till 44,5. I en-till-en gruppen 

visar eftertestet en ökning av Md med 7,5 ord, vilket kan jämföras med medelvärdet som 

visade på en ökning på 8,6 ord. Elevernas resultat i en-till-en gruppen ligger samlat förutom 

en elev som avviker (figur 5). Md påverkas inte på samma sätt av en avvikare och ger en mer 

rättvis bild av gruppens ökning. I parläsningsgruppen ökade medelvärdet med 10,4 ord och 

Md med 12 ord. Avvikaren i parläsningsgruppen påverkar inte i samma utsträckning 

medelvärdet, eftersom det är större antal elever i gruppen. Det är dessutom fler goda avkodare 

som ligger närmare medelvärdet. 

 

 

I manualen till LäsEttan används en läskvot där antalet rätt lästa ord divideras med lästiden. 

För att underlätta tolkningen av resultatet presenteras antal rätt lästa ord och lästid var för sig 

(tabell 3). Utifrån LäsEttans resultat har vi i båda grupperna räknat ut medelvärdet av det 

samlade värdet av antalet rätt på funktions-, innehålls- och nonsensord, före och efter 

läsperioden. Detta har vi även gjort med lästiden. Eftersom antalet rätt ligger högt, har 

medelvärdet för antal rätt kompletterats med typvärde (T) och Md. T är det mest 

förekommande resultatet.  

 

 

 LäsEttan förtest 

parläsning 

LäsEttan förtest  

en-till-en 

LäsEttan eftertest 

parläsning 

LäsEttan eftertest 

en-till-en 

Medelvärde 
antal rätt 

63,9 60,9 67,5 65,8 

Medelvärde 
tid  

185,7 s 274,3 s 129,8 s 215,3 s 

Median  

antal rätt 

22 20,5 23 22 

Typvärde 
antal rätt 

22 20 24 24 

 

Tabell 1. Medelvärde, median och typvärde av det samlade värdet av LäsEttans tre deltest, 

funktions-, innehålls- och nonsensord. 
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Figur 4a. Medelvärdet av det samlade värdet av antalet rätt lästa ord ur LäsEttans tre deltest, 

funktions-, innehålls- och nonsensord.  

 

Resultatet visar en större ökning för en-till-en gruppen, där eleverna närmar sig den andra 

gruppens medelvärde. Det finns fler svaga avkodare i den här gruppen och därmed började 

den på ett lägre utgångsvärde. I LäsEttan finns en takeffekt för antal rätt lästa ord. Summan av 

rätt antal lästa ord i de tre deltesten är 72 ord, där funktionsord står för 24 ord, innehållsord 24 

ord och nonsensord 24 ord. Ökningen är mindre i parläsningsgruppen, eftersom det är fler 

antal elever som har nått upp till maxgränsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4b. Medelvärdet av den samlade tiden för funktions-, innehålls- och nonsensord i 

LäsEttan före och efter läsperioden. 

 

Figur 4b visar att eleverna i båda grupperna har ökat sin läshastighet. Här finns det inte någon 

takeffekt, och minskningen är ungefär lika stor i de två grupperna. Medelvärdet i en-till-en 

gruppen hade en minskning med 59 s och i parläsningsgruppen minskade medelvärdet med 

55,9 s.  
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Resultaten från både H4 och LäsEttan kan sammanfattas med att eleverna ökade sin 

avkodningsförmåga i båda grupperna. H4 visar att eleverna läste fler antal rätt lästa ord på en 

minut och LäsEttan pekar på att eleverna hade fler antal rätt lästa ord och en högre 

läshastighet. Utgångsläget i elevernas avkodningsförmåga skiljde sig åt från början mellan 

grupperna. Frågan är hur mycket det skede eleverna befann sig på i sin 

ordavkodningsförmåga påverkade resultaten. För att kunna läsa ut den individuella 

variationen, presenterar vi närmare enskilda elevers resultat.   

 

 

5.2 Enskilda elevers resultat 
I punktdiagrammet kan enskilda elevers resultat vid H4 förtest och eftertest utläsas. Antalet 

rätt lästa ord/minut i de båda grupperna visar att alla elever har förbättrat sina resultat från 

första till andra testtillfället. Eleverna i en-till-en-gruppen ligger samlade i sina resultat, 

förutom en avvikare. Avståndet mellan den starkaste läsaren och den övriga gruppen är större 

i den här gruppen jämfört med avståndet mellan den starkaste läsaren och de övriga i 

parläsningsgruppen.  

 

Elever ovanför linjen har ökat sin avkodningsförmåga och ju längre från linjen desto större 

har deras ökning varit. Fyra grupper av elever valdes ut för att underlätta en analys av den 

individuella variationen. Den första gruppen är elever med svag avkodningsförmåga. I den 

andra gruppen finns några elever som har förbättrat sina resultat betydligt under läsperioden.  

De två som ligger mycket nära linjen och endast har förbättrat sina resultat med ett eller två 

ord bildar den tredje gruppen. Den sista gruppen består av elever med en stark 

avkodningsförmåga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Enskilda elevers resultat vid förtest och eftertest vid parläsning och en-till-en. 
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I tabell 2 sammanställs resultatet av H4 före och efter läsperioden samt skillnaden i antal rätt 

lästa ord och denna ökning i %. Även elevtexternas olika nivåer redovisas. Enligt Lindahl 

(1955) bör flickor i maj månad år 1 uppnå 29 rätt lästa ord och pojkar 26 ord. Under dessa 

poängtal kan man misstänka läsproblem och då bör man komplettera med fler test. Identitet A 

till N står för elever i parläsning och identitet O till V står för elever i en-till-en-undervisning. 

Vi kommenterar inte alla elevers individuella resultat. De elever som tas är indelade i fyra 

grupper (figur 5) och i tabellen är deras Id och resultat markerade med fetstil.  

 

 

Id Kön H4   Förändring   Böcker       

    förtest   eftertest            antal ord                       %      nivå 2     nivå 3    nivå 4   nivå 5 

A f 26 32 6 23 8 4     

B f 30 46 16 53   12     

C f 29 51 22 76   12     

D p 34 45 11 32   12     

E f 33 44 11 33   12     

F f 36 52 16 44   12     

G f 32 41 9 28   12     

H f 45 46 1 2   8 4   

I  p 11 18 7 64 12       

J p 32 37 5 16   12     

K f 46 51 5 11   6 6   

L f 63 85 22 35     12   

M f 40 42 2 5   8 4   

N p 21 33 12 57 7 5     

    M=34,1    M=44,5            

  Md=32,5 Md=44,5       

O p 17 26 9 53 12       

P f 22 30 8 36 6 6     

Q p 16 21 5 31 9 3     

R p 26 36 10 38 3 2 7   

S f 19 25 6 32 12       

T p 25 37 12 48 8 4     

U p 66 79 13 20     5 5 

V p 17 23 6 35 9 3     

  M=26,0 M=34,6       

  Md=20,5 Md=28       

 

Tabell 2. Individuella resultat vid förtest och eftertest H4 i båda grupperna. 

M = medelvärde, Md = medianvärde  
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Resultaten i LäsEttan innehåller fler olika delar, vilket gör det svårare att göra jämförelser 

mellan de båda grupperna, en-till-en och parläsning. Däremot underlättar det en analys av 

enskilda elevers läsutveckling. Identiteten A till N står för elever i parläsning, medan identitet 

O till V står för elever med en-till-en-undervisning. De elever vars resultat vi tittar närmare på 

är markerade med fetstil. 

 

Id 

  
Kön 

  
Rätt 

LF1 

  

LI1 

  

LN1 

Rätt 

LF2 

  

LI2 

  

LN2 

Tid 

LF1 

  

LI1 

  

LN1 

Tid 

LF2 

  

LI2 

  

LN2 

RAN1 

tid 

RAN2 

tid 

A f 24 24 22 24 24 23 55 75 112 30 60 80 63 56 

B f 23 22 23 24 24 21 79 43 62 30 30 49 29 25 

C f 24 22 21 23 21 23 29 50 54 15 34 48 36 32 

D p 22 22 23 23 24 23 30 64 79 22 51 65 47 44 

E f 24 23 24 23 23 22 26 44 48 18 36 40 30 33 

F f 24 22 22 24 24 22 22 40 53 16 26 47 41 41 

G f 23 21 16 24 23 19 20 44 69 18 32 46 48 42 

H f 22 22 19 24 23 19 16 24 70 15 28 70 38 35 

I p 20 13 13 23 22 22 182 220 172 94 120 133 58 53 

J p 23 22 16 24 22 21 25 58 52 18 55 65 38 43 

K f 23 24 19 24 22 22 30 48 48 21 32 33 35 31 

L f 24 24 24 24 24 24 13 17 39 10 10 27 40 33 

M f 23 22 12 24 20 15 38 57 76 13 27 58 35 36 

N p 19 20 19 23 22 20 81 123 113 48 69 78 38 38 

Medelvärde  23  21,6   20  23,6 23  21 46 65 74,8 26,3  43,6 59,9   

   

  

  

   

Medianvärde  23  22 20 24 23 22 30 49 65,5 18 33 53,5 

Typvärde  24  22 19 24 24 22   

                   

O p 20 15 16 22 19 18 63 88 89 53 77 71 45 41 

P f 23 23 13 24 24 24 72 108 113 46 87 79 32 30 

Q p 19 24 21 21 21 18 118 188 142 80 100 200 49 44 

R p 22 22 16 21 22 23 80 88 112 31 51 79 37 33 

S f 22 21 20 21 22 21 79 134 141 67 121 121 66 53 

T p 18 20 19 22 24 18 45 67 67 34 50 48 40 39 

U p 24 24 24 24 24 23 12 15 28 9 12 19 37 36 

V p 23 18 20 23 24 23 89 132 124 62 114 111 42 37 

Medelvärde 21 21 19 22,3 23 21 70 103 102 48 77 91 

 

Medianvärde 22 22 20 22 23 22 76 98 113 50 82 79 

Typvärde 23 24 16 21 24 18   

 

 

Tabell 3. Individuella resultat av Läsettan förtest och eftertest vid parläsning och en-till-en-

undervisning. Förkortningarna står för följande: 

LF 1= LäsEttan funktionsord förtest, LF 2 = LäsEttan funktionsord eftertest, LI 1 = LäsEttan 

innehållsord förtest, LI 2 = LäsEttan innehållsord eftertest, LN 1 = LäsEttan nonsensord 

förtest, LN 2 = LäsEttan nonsensord eftertest, RAN1 = rapid automatized naming förtest, 

RAN2 = rapid automatized naming eftertest. 
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6 METODKRITIK 
 

 

Vid en experimentell studie finns risker att beakta vid resultatanalysen. En orsak till att 

eleverna klarar eftertestet bättre än förtestet, kan vara att eleverna lärt sig hur testet går till och 

kände igen sig i testsituationen.  Det är möjligt att eleverna skulle kunna komma ihåg orden 

som de läste vid första testtillfället. Det gäller även att ta hänsyn till eventuellt bortfall, t.ex. 

att en elev flyttar eller inte vill vara med längre. En elev kan också ha varit sjuk under de 

veckor som träningen pågått. Ytterligare en orsak till det förändrade resultatet kan vara 

mognad, d.v.s. att människor förändras (Bryman, 2011). Regression är ett statistiskt fenomen 

som innebär att en elev som har ett lågt resultat vid ett testtillfälle har en tendens att ha högre 

resultat vid det andra testtillfället, oavsett om eleven har tagit del av speciella åtgärder eller 

vanlig undervisning (Høien & Lundberg, 1999). Eftersom det är många olika faktorer som 

inverkar på testresultaten är det viktigt att inte förlita sig på ett enskilt test. För att få ett mer 

tillförlitligt resultat valde vi två olika tester som förlades under olika dagar. Elevernas 

dagsform och testledarens roll har stor betydelse för resultatet. Alla test genomfördes av 

testledaren i ett enskilt rum, vilket innebar att vi kunde fokusera på den enskilde elevens 

läsning och direkt efter testet skriva noteringar om läsningen och eventuella störningsmoment. 

Även elevernas personlighet inverkar på testernas resultat. Vissa elever tar mer tid på sig och 

har ingen brådska när de ska läsa, andra är mer tävlingsinriktade och några elever gör 

felläsningar på grund av att de känner sig stressade. Elever som har uppmärksamhetsproblem 

blir t.ex. störda av plötsliga ljud eller prat utanför rummet. Tidtagningen kan också orsaka en 

del felaktigheter, t.ex. svårigheten att exakt starta och stanna tiden när eleven börjar och slutar 

läsa. Vi har själva varit delaktiga i arbetet med eleverna, vilket har varit en fördel då vi har 

kunnat följa upp elevernas resultat från testerna och notera de framsteg som eleverna har gjort 

och vilka faktorer som kan ha påverkat resultaten. H4 är ett lättadministrerat test till skillnad 

från LäsEttan. Det senare testet ger tydlig information om gruppens och enskilda elevers 

läsutveckling och vilka elever som ligger i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter och som är 

i behov av extra stöd. Det ger också en bra bild av vilka lässtrategier som eleverna använder 

sig av. För studien hade det varit enklare med ett annat test, liknande H4, där eleverna läser ett 

antal ord under en bestämd tid utan någon begränsning av antalet lästa ord. En anledning till 

att LäsEttan valdes var att vi såg det som ett tillfälle att sätta oss in i ett relativt nytt 

testmaterial som vi kunde ha nytta av i framtiden som speciallärare.  

 

Pedagogens förväntningar kan ge upphov till självuppfyllande profetior. Eleverna förbättrar 

sina resultat eftersom det är vad som förväntas av dem. När människor som deltar i en studie 

får extra uppmärksamhet kan de ändra sitt beteende till förmån för studiens syfte, den s.k. 

Hawthorneeffekten (Denscombe, 2009). Vid tolkningen av resultatet kan det vara svårt att 

avgöra sambandet mellan olika faktorer. Är det pedagogens personliga undervisnings-

skicklighet som har varit avgörande för resultatet eller är det själva metoden? I kritiken mot 

kvantitativa metoder påpekas att mätinstrumenten ges alltför stor betydelse och att de 

inbegriper en objektivistisk ontologi som skiljer människan från sitt sociala sammanhang 

(Bryman, 2011).  

 

Ett missvisande resultat kan även vara orsakat av urvalet och tiden. Medelvärdet vid grupper 

med ett litet antal elever påverkas i hög grad av om det finns elever som är mycket lässtarka 

eller lässvaga. Detta har gjort att vi vid resultatredovisningen har kompletterat med 

medianvärdet och i vissa fall även med typvärdet. Få elever och interventioner under en kort 

tidsperiod försvårar möjligheten att dra generella slutsatser. Vårt urval bestod av tjugotvå 

elever och tiden för interventionen var tre veckor. Å andra sidan kan små förändringar under 
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kort tid vara ett tecken på att en metod för vissa elever har haft en positiv effekt (Høien & 

Lundberg, 1999). I slutet av tredje veckan började eleverna bli mindre uppgiftsorienterade. 

Eleverna hade troligtvis förbättrat sitt resultat ännu mera om tiden hade förlängts, men det 

behöver inte innebära ett det är ett tecken på att det är själva metoden som har orsakat 

förbättringarna. Förändringar under en kort tidsintervall kan snarare vara ett tecken på 

metodens tillförlitlighet. Att i skolforskningssammanhang ute i praktiken ha ett N=1 kan ge 

viktig information om vilken effekt en viss träningsmetod kan ha på enskilda individer 

(Bråten, 1991). I en sådan studie jämförs eleven med sig själv och utgör på så sätt sin egen 

kontrollperson. En kombination av tvärgrupps- och individstudie kan ge upplysningar om för 

vilka elever en viss metod har varit mest gynnsam (a.a.). 

 

Upplägget av läsningen, både i par och enskilt, visade sig fungera bra. Eleverna i de båda 

grupperna kom snabbt in i rutinerna och visste vad som förväntades av dem. Från början hade 

vi tänkt att läsningen skulle ske vid samma tidpunkt varje dag, men det gick inte att 

genomföra rent schematekniskt. Läskorten som eleverna använde vid parläsningen blev i 

vissa fall ett problem, eftersom eleverna hade svårt att bedöma läsningens kvalitet och om den 

förbättrades. Självbedömning och kamratbedömning har lyfts i den nya läroplanen där 

eleverna ska utveckla ett större ansvar för sina studier och förmåga att själva bedöma sina 

resultat (Skolverket, 2011a; Skolverket, 2011b), men i det här arbetet hade det räckt med att 

eleverna kryssade i för varje gång kamraten hade läst. Introduktionen där eleverna fick göra 

jämförelser med en idrott eller att kunna spela ett instrument, visade sig vara en bra ingång till 

arbetet. Eleverna kände igen sig i de olika situationerna som bilderna visade och tog till sig 

jämförelsen med att kunna läsa. Att para ihop elever som ska läsa tillsammans är också en 

viktig del för att få läsningen att fungera. Vi ville att de elever som läste i par skulle läsa på 

ungefär samma nivå och samtidigt fungera socialt med varandra, så att tiden inte skulle 

behöva ägnas åt att lösa konflikter i grupperna. Det är också viktigt att ge noggranna 

instruktioner innan läsningen börjar, eftersom vissa elever behöver tid till att förbereda sig för 

nya situationer. Nackdelen med en-till-en-undervisning är att det är tids- och resurskrävande 

och svårt att genomföra med en större grupp elever. Dessutom exkluderas eleven från 

undervisningen i klassen och vi upplevde att det blev försämrad arbetsro under lektionerna 

när de skulle gå ifrån klassrummet för att läsa.  
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7 ANALYS  
 

 

I kapitel sju görs en analys av resultaten och vi utgår från enskilda elever där några elever har 

läst repeterad läsning i par och några i en-till-en-undervisning. Utifrån elevernas individuella 

resultat från H4 utsågs fyra grupper (figur 5), elever med svag avkodningsförmåga, elever 

med medelgod avkodningsförmåga och förbättrat resultat, elever med medelgod 

avkodningsförmåga och oförändrat resultat samt elever med stark avkodningsförmåga. 

 

7.1 Elever med svag avkodningsförmåga 
Bland de individuella resultaten uppmärksammas elev I från parläsningsgruppen, som hade ett 

lågt utgångsläge, både när det gäller antal rätt lästa ord och läshastigheten vid både H4 och 

LäsEttan. Eleven klarade vid första testtillfället H4 11 ord/minut och 18 ord/minut vid det 

andra tillfället. I LäsEttan ökade han antal rätt lästa ord både när det gäller funktionsord, 

innehållsord och nonsensord samtidigt som läshastigheten ökade. Elev I var vid läsperiodens 

början inte riktigt säker på alla bokstäverna, speciellt b och d samt vokalerna. Vid det andra 

testtillfället uttryckte han att han kunde alla bokstäver. Att inte känna igen alla bokstäver 

medför att läsaren får problem med sin avkodning (Catts & Kamhi, 2005). För elev I 

medförde den repeterade läsningen att han blev mer säker i den alfabetisk-fonemiska 

läsningen och började kunna gå över till det ortografisk-morfemiska stadiet (Høien & 

Lundberg, 1999).  

 

Den största framgången för elev I var hans märkbart ökade självförtroende och motivation i 

sin läsning. Betydelsen av att behärska en färdighet och tydligt se sina framsteg framhålls av 

Byrne (2005). Att repetera orden är viktigt för att läsningen ska bli automatiserad och att läsa 

samma textavsnitt flera gånger gav elev I en positiv upplevelse av att kunna läsa flytande 

(Elbro, 2004; Samuels, 1997). Vid början av läsperioden var vi tveksamma till om 

parläsningen skulle öka elevens ordavkodningsförmåga. Resultatet kan tolkas som att även 

relativt svaga avkodare, utan några specifika lässvårigheter, kan öka sin avkodningsförmåga i 

parläsning. Det är dock viktigt att som pedagog fortsätta följa elevens läsutveckling och 

uppmärksamma hans lässtrategi, eftersom han i sin nuvarande läsning har en tendens till att i 

alltför hög grad förlita sig på en förutsägelsestrategi (Ehri & McCormick, 1998). Därmed 

finns risk att eleven utvecklas till en chansläsare, vilket i sin tur påverkar elevens förståelse 

(Melin & Delberger, 1996).  

 

Under läsperioden upptäckte vi att i likhet med elev I var elev Q i en-till-en gruppen inte 

heller helt säker på alla bokstäver. Bokstavskännedom förutsäger elevens läsutveckling 

(Adams, 1990). Att pröva nybörjarläsarnas kunskaper om bokstäver kan ge viktig information 

om hur den fortsatta lästräningen bör se ut för den enskilde eleven. Om LäsEttans 

bokstavstest hade använts hade vi haft möjlighet att upptäcka dessa svagheter tidigare. För 

elev Q ledde osäkerheten till att ökningen på H4 endast blev fem ord och vid LäsEttan 

märktes ingen förbättring av antal rätt lästa ord, däremot ökade han läshastigheten på 

funktionsord och innehållsord. Resultatet på LäsEttan kan delvis bero på att elev Q hade en 

dålig dag när eftertestet genomfördes. Trots omständigheterna förbättrades hans läsflyt 

betydligt när han läste texter med meningsfullt innehåll. Han gick från att på nivå 2 läsa 56 % 

av orden ortografiskt, till att läsa 90 % ortografiskt på nivå 3. Varje morgon sa att han 

längtade efter att få läsa. Hans avkodningsförmåga är inte automatiserad och han använde sig 

därför av en förutsägelsestrategi (Ehri & McCormick, 1998) där han tog hjälp av ledtrådar i 

bilderna och sammanhanget i texten. Han kommenterade händelser i texten, vilket är ett 

uttryck för att han vill förstå det han läser. Den ordavkodningsträning som krävs för att 
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automatisera läsningen måste vara begriplig för honom och texterna ska kännas meningsfulla 

och intressanta. Antonovsky (1991) talar om denna känsla av sammanhang – KASAM. Elev 

Q har nytta av en balans mellan phonics och whole-language i undervisningen (Høien & 

Lundberg, 1999).  

 

Eleverna O, S och V i en-till-en gruppen ökade antal rätt lästa ord på H4. På testet LäsEttan 

var inte ökningen lika märkbar, men läshastigheten förbättrades. De använde den fonologiska 

strategin och befinner sig på det alfabetisk-fonemiska stadiet. Enligt ”the dual route” måste de 

vid avkodningen gå den indirekta vägen via fonologisk omkodning och syntes av ordet där 

även korttidsminnet belastas (Høien & Lundberg, 1999). Elev V kunde under läsperioden byta 

till en svårare läsnivå på texterna eftersom han läste mellan 80 och 90 % av texten 

ortografiskt. Det visar att han alltmer kunde utnyttja den direkta vägen där orden känns igen 

utifrån ortografi. Eleverna O och S behövde mer träning på samma läsnivå. Enligt Frost 

(2009) bör inte eleverna byta läsnivå förrän de med stöd av vuxen läser minst 80 % av orden 

ortografiskt. Alla tre var mycket motiverade till att läsa och kunde tydligt se sina framsteg på 

läskortet, vilket ökade självförtroendet.  

 

7.2 Elever med medelgod avkodningsförmåga och förbättrat resultat 
Eleverna B, C och F som hade kommit längre i sin alfabetisk-fonemiska läsning innan 

läsperioden, gick alltmer över till den snabbare ortografisk-morfemiska läsningen, vilket gör 

att deras läshastighet ökade markant. Eleverna klarade funktionsorden bättre än 

innehållsorden vilket i stort sett gällde alla elever i studien. Funktionsord är en kategori ord 

som i större omfattning förekommer i olika typer av texter, vilket visade att eleverna i sin 

nybörjarläsning har mött dessa ord oftare och har lagrat dessa ord som en ortografisk identitet 

till skillnad från innehållsorden som upprepas mer sällan (Høien & Lundberg, 1999). 

Johansson (2009) menar att nybörjare oftast läser funktionsord ungefär dubbelt så snabbt som 

nonsensord. Några elever har ett lägre samband mellan funktionsord och nonsensord. En risk 

kan vara att de är på väg att bli chansare. Då behöver de grundläggande fonologisk lästräning 

för att självständigt kunna läsa obekanta ord och inte utveckla en chansande lässtrategi vid 

obekanta texter. Fördelen att ha nonsensord i ett test är att de visar på elevens förmåga att lära 

sig nya ord, vilket krävs när man läser texter som ligger något över ens förmåga (Myrberg & 

Lange, 2006).  

 

Eleverna B, C och F var medelgoda avkodare vid läsperiodens början och fick fler antal rätt 

lästa ord och ökad läshastighet. För dessa elever har parläsningen varit positiv för deras 

läsutveckling. Samuels (1997) anser att det efter den fjärde gången inte sker någon större 

förbättring av läsflytet, vilket gör att det räcker att läsa texten tre till fyra gånger. Vid 

repeterad läsning utnyttjar eleverna sin förförståelse som stöd vid avkodningen och elever ser 

att träningen ger resultat, vilket Frost (2002) framhåller som viktigt för att stärka elevernas 

avkodningsförmåga. Eleverna läste texter på samma nivå under hela läsperioden, även om 

texten i slutet var på gränsen till att vara för lätt. Detta kan ses som ett tecken på 

nödvändigheten att elever ges tid att läsa texter som de behärskar innan de får svårare texter. 

Att bedöma elevernas läsnivå och utifrån denna nivå hitta böcker som samtidigt stimulerar 

elevens läsutveckling är en utmaning för pedagogen (Myrberg & Lange, 2006).  
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7.3 Elever med medelgod avkodningsförmåga och oförändrat resultat 
Elev H ökade vid H4 från 45 ord till 46 ord. Dessa siffror visar endast antal rätt lästa ord och 

därmed framkommer inte elevens felläsningar. I testprotokollet noteras att elev H vid H4 

förtest hade en felläsning till skillnad från andra testtillfället då hon hade fyra felläsningar. 

Elev M ökade med två rätt lästa ord/minut från 40 till 42 och antalet felläsningar ökade från 

fem till elva. Eleverna H och M fick i slutet av läsperioden svårare texter, men det visade sig 

inte ha någon positiv inverkan på deras ordavkodningsförmåga. Eleverna har läst tillsammans 

i par, där elev M från början har varit en chansare och utvecklat denna strategi ytterligare 

(Melin & Delberger, 1996). Hon reflekterar inte över sina läsfel utan läser så fort som möjligt. 

Elev H var från början inte någon chansläsare, men visade vid eftertestet större fokus på 

läshastigheten och gjorde fler läsfel.  

 

Elev M har ett otydligt tal och hon har svårt att uttala långa ord. Hon läser snabbt med många 

läsfel. För att få en tydlig och exakt lagring av ordet i det mentala lexikonet är det viktigt att 

eleven uppfattar alla ljuden i ordet (Elbro, 2004). Att fonologiskt avkoda alla bokstäver i ett 

ord är viktigt för att kunna känna igen bokstavsmönster och utveckla en ortografisk strategi 

(Share, 1999). Eleverna M och H läste tillsammans vid parläsningen och kan ha påverkat 

varandras läsning genom att försöka skynda på i läsningen och läsa så många ord som möjligt 

utan att ta hänsyn till ordens ortografi. Båda eleverna måste uppmärksammas i sin läsning så 

att de inte befäster en felaktig lässtrategi. När elever läser tillsammans i par kan de påverka 

varandras läsning på ett negativt sätt. Om eleven M hade fått en-till-en-undervisning, hade 

pedagogen kunnat förtydliga ordens fonologiska identitet och visa på morfologiska ledtrådar. 

Detta hade kunnat minska elevens utveckling till chansläsare. 

 

7.4 Elever med stark avkodningsförmåga 
I gruppen med starka avkodare finns elev L. Hon har ett bra läsflyt och ökade sin 

avkodningsförmåga efter träningsperioden i parläsning, från 63 ord/minut till 85 ord/minut 

vid andra tillfället. Vid LäsEttan läste hon alla orden rätt vid båda testtillfällena och ökade sin 

läshastighet. Den starka läsaren i en-till-en gruppen är elev U. Han ökade sin 

avkodningsförmåga med 13 ord/minut. Även resultaten från LäsEttan visade att han ökade sin 

läshastighet. Vid närmare analys av läsprotokollen från varje lästillfälle kan vi se att U också 

utvecklade förståelse, prosodi och blev uppmärksam på språk och grammatik t.ex. talstreck, 

kolon, styckeindelning, avstavning och synonymer. Samtalet mellan elev och pedagog under 

och efter läsning vid en-till-en-undervisningen var betydelsefull för att utveckla andra 

läsförmågor än just ordavkodning.  

 

Detta kan tolkas som att även de goda avkodarna ökar sitt läsflyt vid repeterad läsning, å 

andra sidan kan elevens resultat bero på att de såg det andra testtillfället mer som ett 

tävlingsmoment än det första tillfället. Det finns forskning som pekar på att det snarare är den 

ökade textmängden som ökar elevernas avkodningsförmåga än den repeterade läsningen 

(Homan et al, 1993). I vår studie har inte den jämförelsen gjorts, men frågan är om eleven 

som från början är en god avkodare skulle dra lika stor nytta av att läsa olika texter i samma 

mängd. En svårighet vid parläsningen var att hitta en läskamrat på samma läsnivå som den 

starka läsaren. Elev L ökade visserligen sin avkodningsförmåga, men hade kanske kunnat 

utvecklas mer om hon hade större utmaning av en läskamrat. Vi upplever att de starka 

avkodarna ofta lämnas åt egen tyst läsning och enskild handledning ges framförallt till de 

svagare läsarna. Det kan innebära att man inte i tid upptäcker brister i förståelsen. 
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8 DISKUSSION 
 

 

I det avslutande kapitlet diskuteras resultatet och utifrån slutsatserna förs även en diskusson 

kring pedagogiska konsekvenser. 

 

8.1 Repeterad läsning i par och i en-till-en-undervisning 
Eleverna i de båda grupperna befann sig i olika skeden i sin läsutveckling och detta kan ha 

inverkat på resultatet. Eleverna i den grupp som har fått en-till-en-undervisning låg på en 

lägre nivå från början. En tänkbar orsak kan ha varit en mindre mängd fonologisk träning 

inför skolstarten i ettan. Den fonologiska medvetenheten har stor effekt på elevernas 

läsutveckling (Lundberg, 1994). Flertalet av eleverna hade även en låg bokstavskännedom 

och var inte säkra på kopplingen ljud och bokstav, vilket enligt Adams (1990) och Catts & 

Kamhi (2005) har inverkan på hela läsprocessen. I denna grupp finns också procentuellt sett 

fler pojkar än flickor. I parläsningsgruppen är majoriteten flickor. 

 

I stort sett alla elever i båda grupperna har dragit fördel av att arbeta med repeterad läsning 

under en treveckorsperiod, oavsett om de har läst i par eller tillsammans med en pedagog. Vid 

resultatjämförelsen togs hänsyn till att grupperna var olika både till storlek och i 

läsutvecklingsnivå. Resultaten visar inte några tydliga tecken på att den ena eller andra 

metoden är att föredra för olika elever beroende på var i sin läsutveckling de befinner sig. 

Även svaga avkodare, utan några specifika lässvårigheter, ökade markant sin 

ordavkodningsförmåga genom parläsning. Vad vi inte kan utläsa av diagrammen är om 

effekterna håller i sig över tid och om de elever som har läst i en-till-en-undervisning senare i 

sin läsutveckling har nytta av den ledning de har fått av pedagogen. Eleverna kan ha utvecklat 

olika lässtrategier beroende på om de har läst i par eller med en pedagog. Clay (2005) menar 

att det inte är tillräckligt att enbart använda sig av tester för att analysera en elevs utveckling. 

Pedagogen bör använda sig av löpande observationer och föra protokoll för att följa elevens 

läsutvecklingssteg. På det sättet kan man direkt sätta in rätt åtgärder för den enskilde eleven 

under läsutvecklingsprocessen.  I en-till-en-undervisning med repeterad läsning har 

pedagogen möjlighet att föra löpande protokoll över elevens läsutveckling vilket är en fördel. 

I gruppen med en-till-en-undervisning kunde vi se en tydlig förändring av olika feltyper vid 

ordavkodningen. Före läsperioden gjorde eleverna fler olika sorters fel, som att förväxla 

vokaler, göra tillägg och omkastningar, dubbelteckna ljudenliga ord, betoningsfel på 

funktionsord och förväxling av b och d. Efter läsperioden begränsade sig felläsningarna till 

förväxling av b-d samt svårigheter att skilja på lång och kort vokal. I likhet med vad Frost 

(2009) och Juel (1996) gör gällande, menar vi att förbättringen kan bero på den direkta 

feedback, scaffolding, som pedagogen har möjlighet att ge vid en-till-en-undervisning. 

 

Pedagoger har betydelse för att eleverna ska känna sig trygga i skolan, vilket inverkar på 

deras läsprestationer (Frank, 2009). Vid en-till-en-undervisning får alla elever möjlighet att 

uppmärksammas av en pedagog och tillfälle ges att skapa goda relationer mellan pedagog och 

elev, vilket i sin tur har betydelse för elevers studieresultat (Frelin, 2010). En av eleverna i en-

till-en gruppen, elev S, är blyg och osäker i klassrummet men vid en-till-en-undervisningen 

visade hon ett ökat självförtroende. Hon älskade att läsa texterna och associerade till egna 

upplevelser som hon gärna diskuterade. Frost (2002) menar att upprepning kan ge en känsla 

av kontroll över sin situation, vilket kan öka motivationen. ”Jag kan upplevelser” är viktiga 

för självkänslan och det fortsatta lärandet (Druid Glentow, 2006). Elev S hade inte kommit 

igång med läsningen förrän på vårterminen och var mycket noga med att ljuda alla ord tyst för 

sig själv innan hon upprepade ordet högt. Detta är tidskrävande och trots försök att få henne 
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att läsa ordet bara en gång var det svårt att rätta till och hon skulle behöva fler perioder med 

repeterad läsning en-till-en för att få den mängdträning som behövs för en ökad säkerhet och 

god läsutveckling. En-till-en-undervisningen bör leda till en säkerhet som gör att parläsning i 

klassen kan bli ett väl fungerande alternativ. Stödet ska anpassas efter situation och gradvis 

tas bort när eleven utvecklas (Frost, 2009; Säljö, 2000).  

 

Elev U som redan vid läsperiodens början var en stark läsare hade den största ökningen av 

antal ord i en-till-en-gruppen, men procentuellt hade han den lägsta ökningen. Däremot visade 

det sig att en av de svagare läsarna, elev O, som endast hade en ökning på nio ord var den som 

ökat mest procentuellt. Det kan tyda på att lästräningen har förbättrat ordavkodningsförmågan 

hos alla elever, men att hos starka läsare gynnas inte i första hand ordavkodningsförmågan vid 

en-till-en-undervisning utan andra läsförmågor och strategier. Elev L ökade i parläsningen sin 

avkodningsförmåga och läste fler ord/minut efter läsperioden, men frågan är om hon i en-till-

en-undervisning hade utvecklat sin läsförmåga på samma sätt som elev U, som utvecklade 

prosodi, förståelse och blev uppmärksam på grammatiska regler. Flertalet elever i en-till-en-

undervisningen ökade lässäkerhet och förståelse. De började dessutom läsa med prosodi utan 

att detta påpekats för dem. Prosodin har betydelse för läsflyt och förståelse. Elever som i 

yngre åldrar läser med viss prosodi förutsäger deras förmåga att förstå mer komplexa texter 

högre upp i åldrarna (Kuhn et al, 2010).  

 

Det krävs många repetitioner av ord för att automatisera läsningen (Samuels, 1997). Vi kunde 

se att speciellt de svaga läsarna fick en härlig upplevelse av att kunna läsa en hel bok flytande 

och med förståelse. De ville efter fjärde läsningen läsa boken igen för att det var så roligt. 

Majoriteten av eleverna befann sig i sin läsutveckling i det alfabetisk-fonemiska stadiet på 

väg mot det ortografisk-morfemiska stadiet (Høien & Lundberg, 1999). Då kan läsarna rikta 

mer uppmärksamhet mot innehållet i texten, vilket var tydligt att många elever gjorde när de 

började diskutera innehållet med kamraten eller med pedagogen. Första gången de läste texten 

var eleverna mer inriktade på avkodningen, medan de redan vid den tredje läsningen började 

betona orden på ett annat sätt. En säkrare avkodning gör att eleven kan skifta uppmärksamhet 

mellan avkodning och förståelse (Adams, 1990). Enligt konnektionistmodellen känner en 

skicklig läsare igen orden utifrån de fyra olika processorerna (Adams, 1994). Genom att 

eleverna vid repeterad läsning får möta ord många gånger i olika texter förändras 

kopplingarna mellan delsystemen.  

 

För nybörjarläsarna har texterna stor betydelse för utfallet. Vi lade ner mycket tid på att hitta 

texter där varje elev kunde utveckla sin läsning och som låg inom deras proximala 

utvecklingszon (Vygotskij, 1934/1999, 1978). Böckerna innehöll bilder och hade ett innehåll 

som intresserade eleverna, vilket bl.a. Adams (1990), Frost (2002) och Verhoeven och Snow 

(2002) förespråkar. Det gjorde att det tog längre tid att läsa texterna, eftersom eleverna ville 

diskutera innehållet med den vuxne eller med sina kamrater. Eleverna fortsatte diskussionen 

efter läsningen och jämförde olika böcker med varandra. De såg också med stor spänning 

fram emot den bok som de skulle få läsa nästa dag. Motivation och intresse för läsning är av 

stor betydelse för nybörjarläsaren (Morgan & Fuchs, 2007). Det finns en risk att texter med 

bilder uppmuntrar eleverna till att använda förutsägelsestrategi och att de går miste om att 

göra ett fonologiskt detaljarbete, men vi upplevde att de flesta elever var mycket noggranna 

med att läsa orden korrekt och att de elever som läste i par rättade varandra. De flesta tog stöd 

i bilderna under första och andra läsningen därefter litade de mer på sin egen läsförmåga. De 

kunde lätt komma ihåg texten vid tredje lästillfället, därför var det bra att den fjärde läsningen 

kom dagen därpå. Då kunde de inte helt läsa ur minnet utan det framgick vilken lässtrategi de 

använde. Det gäller dock att som pedagog uppmärksamma de elever som har en tendens att 
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förlita sig alltför mycket på bilderna och använder en förutsägelsestrategi. Det finns delade 

meningar om hur en nybörjare bäst utvecklar sin läsning, genom meningsfulla texter eller 

genom att arbeta med lästeknik, avkodning. Elbro (2004) framhåller vikten av att låta 

eleverna möta anpassade texter och vi försökte att hitta texter som både var anpassade till 

elevernas läsutveckling och samtidigt hade intressanta bilder och innehåll. För att hjälpa 

elever som riskerar att få lässvårigheter är det nödvändigt att ta vara på det bästa i båda 

metoderna (Frost, 2002).  

 

Skillnaden i textmängd mellan nivå tre och fyra var ganska stor, vilket gjorde att de elever 

som läste flytande och krävde en högre svårighetsnivå fick böcker som innehöll mycket text 

och de ville inte gärna dela upp boken i korta avsnitt för att repetera läsningen. De ville läsa 

hela boken direkt för att få veta hur det slutade. De fick upprepningsläsa delar av texten och 

fokus hamnade istället på att läsa med god intonation och inlevelse. I en-till-en-

undervisningen valde vi att tona ner betydelsen av läshastigheten, eftersom några av eleverna 

gärna läste på alltför snabbt och det tenderade att bli gissningsläsning. Istället pratade vi om 

läsflyt och vad det innebär. En allt mindre del av cirkeln målades på läskortet (bilaga 1) ju fler 

ord de läste ortografiskt. Flytet förbättrades och flera började även läsa med inlevelse och 

betoning. Enligt Meyer och Felton (1999) kan det vara svårt att veta vid vilken tidpunkt i 

elevens läsutveckling och med vilka metoder läsflytet ska tränas upp. Problem med läsflyt 

som kvarstår och som inte är orsakade av en fonologisk svaghet är svåra att komma till rätta 

med (Landerl & Wimmer, 2008). I RAN-testet visade elev S långsamhet i benämning och hon 

hade även långsam avkodningsförmåga, vilket enligt Adams (1990) har samband, men var 

orsaken ligger är oklart. Elev U avvek något från det vanliga mönstret att starka läsare har 

snabb benämningsförmåga. Detta kan indikera att långsamhet i RAN kan bero på andra 

problem i läsprocesskedjan än en fonologisk defekt (Johansson, 2009). Fonologisk träning 

ökar elevernas säkerhet att avkoda ord korrekt, men vissa elever har trots en god fonologisk 

medvetenhet fortsatta problem med läsflyt (Landerl & Wimmer, 2008). För dessa elever ger 

fonologisk träning ingen nämnvärd effekt på läshastigheten (Torgesen, 2001). De studier som 

finns idag tyder inte på att träning av en snabb automatiserad benämningsförmåga ger några 

effekter på läshastigheten (Landerl, 2011). 

 

 

8.2 Pedagogiska konsekvenser 
Repeterad läsning är en metod för att automatisera avkodningsförmågan och nå ett ökat 

läsflyt. Då kan A:et i L = A x F ske med autopilot och läsning likställas med förståelse. 

Läslusten kan lättare väckas hos eleverna om de är goda läsare. Vi upplevde att eleverna som 

använde repeterad läsning i båda grupperna kände att de förbättrade sin 

ordavkodningsförmåga och läste med bättre flyt, vilket är en viktig del för elevernas fortsatta 

läsutveckling. Eleverna stärktes i sin självkänsla när de klarade av att läsa en hel bok. 

Förstärkning kan vara direkt belöning i form av att eleven känner att han eller hon lyckas med 

en uppgift. Det kan även röra sig om indirekt belöning, då eleven får positiv kritik av 

pedagogen. Att repetera en uppgift i ett annat sammanhang kan också beskrivas som ett slags 

förstärkning (Frost, 2002). Eleverna behöver träna läsning i många olika sammanhang, men 

de behöver även redskap för hur läsningen går till. Resultaten från PIRLS 2006 visar att färre 

elever har stöd hemifrån. Repeterad parläsning i klassen kan ses som ett försök att hitta en 

metod i undervisningen där alla elever får läsutmaningar utifrån sin nivå och där alla elever 

kan känna sig delaktiga, oavsett elevernas stöd hemifrån.  

 

Att genomföra en intensivläsningsperiod på tre veckor är positivt för elevernas 

avkodningsförmåga. En orsak till att intensivläsningsperioder inte genomförs kan vara att 
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tiden inte är tillräcklig, eftersom många pedagoger tänker sig en längre period för att det ska 

ge någon effekt. I slutet av perioden började eleverna intresse för och fokus på läsningen 

minska, vilket gjorde att det kändes bra att göra ett avslut efter tre veckor. Torgesen (2005) 

beskriver att vid en intensiv lästräningsundervisning är de första 12 timmarna den tid när den 

största utvecklingen sker, sedan sker en snabb nedgång av resultat. Däremot behöver eleverna 

förnyade intensivläsningsperioder för att effekterna ska bli bestående. En anledning till att vi 

valde att pröva de olika sätten att arbeta med repeterad läsning i år 1 under vårterminen, är att 

det händer mycket i elevernas läsutveckling under denna period. Det är också ett kritiskt 

skede för många elevers fortsatta läsutveckling, vilket gör att vi som blivande speciallärare 

vill hitta metoder som förebygger lässvårigheter och ger förutsättningar för en lyckad 

läsutveckling för alla elever. Vi vill på detta sätt inspirera andra att pröva de olika sätten att 

arbeta med repeterad läsning och samtidigt vara medvetna om dess förtjänster och fallgropar. 

 

Tidiga insatser ger eleverna större förutsättningar att få en god läsutveckling (Frost, 2002). På 

vissa skolor tar det lång tid innan stödinsatser sätts in, vilket kan vara orsakat av svårigheter 

att identifiera vilka elever som har läs- och skrivsvårigheter och förståelse för vad insatserna 

leder till (Alatalo, 2011). Det kan finnas risk att elever i parläsning utvecklas till chansläsare 

och påverkar sin läskamrat på ett negativt sätt när de i alltför hög grad fokuserar på att läsa 

mer fort än rätt. Eleverna gissar istället för att göra ett fonologiskt detaljarbete. Vid en-till-en-

undervisning kan pedagogen uppmärksamma elevernas lässtrategier och utifrån testresultat ge 

direkt undervisning till varje enskild elev. Resultaten i studien visar att även svaga avkodare 

gjorde framsteg vid parläsning. Dessa elever har inte några specifika läs- och skrivsvårigheter. 

För vissa elever kan enskild undervisning vara nödvändig t.ex. för teknikträning och för att ge 

individuella förklaringar och fästa uppmärksamheten och upprätthålla koncentrationen (Høien 

& Lundberg, 1999). Racks studie visar att för elever med stora lässvårigheter och fonologiska 

problem är en strukturerad lärarledd undervisning betydelsefull (Rack & Hatcher, 2002).  

 

Läraryrket är ett komplext och mångsidigt yrke och ständigt står pedagoger inför olika 

överväganden. Genom praktik, övning och personlig erfarenhet byggs upp en s.k. tyst eller 

dold kunskap upp (Jenner, 2004). Vi vet m.a.o. vad och hur vi ska göra, men inte alltid varför. 

Att inte kritiskt reflektera över denna ”dolda” kunskap kan innebära en risk att hamna i 

förtrogenhetsfällan (a.a.). Då handlar vi efter rutin och gör som vi alltid har gjort. Att på detta 

sätt systematiskt och noggrant genomföra en studie där två olika sätt att arbeta med repeterad 

läsning under vårterminen i år 1 prövas, har gett oss ytterligare kunskap om läsutvecklingen 

för nybörjarläsare. Förhoppningsvis kan studien inspirera kollegor att arbeta vidare med att 

kritiskt granska och jämföra olika sätt att träna elevernas ordavkodningsförmåga. 

 

I studien är vi inte enbart iakttagare, utan också direkt delaktiga i genomförandet. Vi är en del 

av vår egen studie. Att på detta sätt ha ett ben i praktiken och det andra i teorin är ett 

spänningsfält som intresserar oss. Varje dag ställs vi inför olika val i arbetet som pedagoger. I 

valsituationer är det ofta vår erfarenhet som leder oss, men hur förhåller det sig egentligen till 

teorin? Hur kan vi veta att det ena sättet är att föredra jämfört med det andra? Skillnaden 

mellan vetenskapligt och vardagligt tänkande är gradskillnaden och inte artskillnaden 

(Thurén, 2007). I vardagen räcker ofta inte tiden till för att reflektera över vad som sker ”De 

vardagliga bekymren sätter gränser för mina frågor!” (Eliasson, 1995, s. 26). Denna studie har 

gett oss en möjlighet att fördjupa oss i teorier om läsutveckling och ställa dessa i relation till 

det praktiska arbetet. På så sätt kan vi förlita oss både på erfarenhet samt vetenskap i det 

framtida mötet med eleverna. Risken med att utgå från sin egen verksamhet och ha ett 

inifrånperspektiv, är att inte se det som verkligen sker. Fördelarna med att vara insatt i 
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verksamheten och ha en förförståelse för området, är att direkt kunna fokusera på problemet 

och se till helheten. 

 

Vi har utgått från olika teorier kring läsinlärning och läsutveckling. Pedagoger använder sig 

av olika teorier och begrepp som verktyg i sin yrkesutövning. Att helt okritiskt förlita sig på 

sina verktyg kan dock riskera att pedagogen glömmer bort att se eleven som en person. Det 

kan även vara ett sätt att frita sig från sitt ansvar. Fungerar inte undervisningen kan du 

förklara det med att metoden eller teorin inte fungerade. ”En professionell som stirrar sig 

blind på en viss teori, metod, teknik eller rutin kan komma att reducera brukaren till ett 

objekt, ett föremål.” (Røkenes & Hanssen, 2006, s. 18). Teoretiska studier är dock ett stöd i 

att komma till insikt i varför vi gör på ett visst sätt. Teorin sätter in vår ”dolda” kunskap i ett 

större sammanhang och vi får förståelse för undervisningen och hur den kan förändras och 

förbättras, ”Teori utan praktik är tom, praktik utan teori är blind.” (Jenner, 2004, s. 92). 

Relationen mellan teori och praktik överensstämmer inte alltid. Verkligheten förändras 

ständigt och eftersom teorin är ett betraktande av denna kommer gamla teorier att förkastas 

och nya bildas. På en skola där det råder balans mellan teori och praktik kan metoder prövas 

och utvecklas. Där drar pedagogerna utifrån sina erfarenheter nytta av nya vetenskapliga rön. 

Inom läsforskningen finns många teorier kring läsinlärning, läsutveckling och metoder som vi 

verksamma ska förhålla oss till, men frågan är hur den kunskapen ska tas tillvara och 

förverkligas i klassrummet. Torgesen (2005) menar att det är en utmaning för oss att förstå 

vilka villkor som krävs när det gäller resurser, metoder, lämplig träning och stöd, så att alla 

elever får den läsundervisning de behöver för att bli skickliga läsare. Ju mer kunskap 

forskningen ger om vad som fungerar i läsundervisningen för eleverna, desto mer måste vi 

fokusera på att tillämpa den nya kunskapen i vardagen. Studien har gett oss möjlighet att 

pröva två olika sätt att arbeta med repeterad läsning och genom att på ett systematiskt sätt 

dokumentera och bearbeta materialet har vi fått större insikt i de svårigheter som är 

förknippade med interventionsstudier, men samtidigt den styrka det ger att ha ett ben i 

praktiken och det andra i teorin. Studien har t.ex. gett oss nya insikter och förståelse för 

samband mellan ordavkodning och olika sätt att arbeta med repeterad läsning. Detta är frågor 

som vi har brottats med i vardagen och som vi direkt har nytta av i arbetet på skolorna. Det 

forskas mycket om skolan i ett utifrånperspektiv, men det behövs även ett inifrånperspektiv 

med forskning för skolan, där pedagoger tillsammans med forskare kan bygga upp en 

yrkesgemensam kunskapsbas.  

 

I den nya rollen som speciallärare finns det en viss risk att hamna i en organisation där 

skolledning, kollegor, föräldrar och elever ser på specialläraren som den som plockar ut vissa 

elever ur klassrummet för att göra mer av samma sak fast i ett enskilt rum. Vi ser 

speciallärarrollen och specialpedagogiken som resurser på skolan att tillsammans med 

klasslärarna i arbetslaget och skolledningen arbeta förebyggande, pröva och utvärdera olika 

metoder och arbetssätt för att främja alla elevers inlärning, både på organisations-, grupp- och 

individnivå. Det speciella hos specialläraren är att han/hon har fördjupade kunskaper inom 

läs- och skrivinlärning, matematik eller utvecklingsstörning. Specialläraren ska i samverkan 

med elevhälsan uppmärksamma och följa upp elever som har inlärningssvårigheter och se till 

att de får det stöd de har rätt till. Under tiden som interventionen genomfördes fick vi på båda 

skolorna många nyfikna frågor från klasslärare, specialpedagoger och rektorer kring vad 

studien handlade om, vad resultaten visade och ett intresse av att arbeta på ett liknande sätt 

med eleverna, både i grupp och enskilt. Detta tyder på att det finns ett behov ute på skolorna 

att pröva och diskutera olika metoder för att utveckla undervisningen på individ-, grupp- och 

organisationsnivå. Studien visar att det på gruppnivå går att hitta en metod som gagnar 

nybörjarläsarnas avkodningsförmåga i årskurs ett. Till skillnad från en-till-en-undervisning 
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sparar det ekonomiska resurser, men även på det personliga planet då det för eleven finns en 

vinst i att få vara delaktig i klassundervisningen. Att vara läskunnig är en förutsättning för att 

vara delaktig i vårt moderna samhälle. Läsning är en komplicerad process och för skolan är 

det en central uppgift att ge alla elever goda förutsättningar för att bli goda läsare inom 

skolans alla ämnen. Detta kräver goda kunskaper om barns läsinlärning och läsutveckling hos 

skolans pedagoger (Alatalo, 2011). Goda kunskaper är dock inte tillräckligt, eftersom även en 

trygg inlärningsmiljö och en skola med goda relationer mellan elev och pedagoger inverkar på 

elevens läsprestationer (Frank, 2009; Frelin, 2010). Detta är något som skapas gemensamt av 

alla som på något sätt är delaktiga i skolan. 

 

 

 

En av våra elever utbrister en dag i klassrummet 

”Inte visste jag att det var så lätt att läsa! 

Varför har ingen sagt det tidigare?” 

Idag är det vi som utbrister 

”Inte visste vi att det var så svårt att lära sig läsa! 

Varför har ingen sagt det tidigare?” 
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9 FÖRSLAG TILL VIDARE STUDIER 
 

 

Vi har jämfört repeterad läsning i parläsning och vid en-till-en-undervisning. I studien ingick 

tjugotvå elever. Med ett större antal elever och ett slumpmässigt urval där även en 

kontrollgrupp ingår, ökar möjligheten att dra generella slutsatser. Utifrån en kvalitativ ansats 

hade vi kunnat intervjua eleverna om deras upplevelser av repeterad läsning, eftersom många 

frågor kring repeterad läsning handlar om en oro från pedagoger för att eleverna ska tröttna på 

läsningen när de läser samma text flera gånger.  

 

För att veta om det är den ökade textmängden eller den repeterade läsningen som har ökat 

elevernas ordavkodningsförmåga och hur de olika metoderna inverkar på motivationen, hade 

vi kunnat låta en grupp läsa repeterad läsning i par och den andra gruppen läsa olika texter 

utan någon repetition. Under litteratursökningen har vi mött olika former av läsning, t.ex. 

ekoläsning, där eleven läser efter en vuxen eller en kamrat. Det hade varit intressant att 

jämföra ekoläsning med repeterad läsning.  

 

Repeterad läsning ökar elevernas ordavkodningsförmåga, vilket i sin tur inverkar på elevernas 

läsflyt. I undersökningen lade vi märke till att vissa elever vid tredje och fjärde gången 

självmant började läsa med prosodi, vilket påverkar förståelsen av textens innehåll. Hur och 

om repeterad läsning ökar elevernas läsflyt och därmed deras läsförståelse i högre åldrar, t.ex. 

på mellanstadiet, hade varit av intresse att undersöka.    
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Bilaga 1 Läskort vid parläsning och en-till-en-undervisning 

 

Läskort nr.  ganska bra mycket superbra 

   bra  bra 

  1          
    

  2          
  

  3          
    

  4          

 

Bok:______________________________________________________________________ 

 

Jag som har läst heter:__________________________________________________ 

 

Jag som har lyssnat heter:______________________________________________ 

 

 

     

Läskort nr: ______      Bok:___________________________________ 
 

                                     Ganska bra           Bra               Mycket bra             Superbra 

   O  1    _______________________________   

  O  2     _______________________________ 

  O  3     _______________________________ 

  O  4     _______________________________                                                                                                                                                                                                                                                                  



 

Bilaga 2 Pedagogens läsprotokoll 

 

 

 

 

Läsprotokoll   3 
 

 

Nivå   3          Bok:  Är vi framme snart? 
Antal rätt lästa ord: 1_______         2_______        3________          4________ 

 

                         Tid: 1_______        2_______        3________          4________  

 

 

 

8 Jag hör på musik. Är vi framme snart? 

 

 

6 Jag får godis. Jag kräks nästan. 

 

 

8 Jag vill inte åka bil. Jag vill flyga. 

 

 

7 Petra läser en bok. Jag nyper Petra. 

 

 

7 Petra blir sur. Är vi framme snart? 

 

 

6 Vi byter plats. Petra blir glad. 

 

 

8 Jag får en läsk. Är vi framme snart? 

 

 

5 Vakna! Nu är vi framme. 

 

 

55 ord. 

 

 



 

Bilaga 3 Exempel på nivåindelade texter 
 

Nivå 2            Bok: Djuren hemma Nivå 3          Bok: Filip i trädet 

Vems är spåren?  Det här är Filip. Han är glad.  

Katten leker och jagar. Filip har en ny bok. En bok om myror. 

Katten lapar. Filip vill läsa sin bok. 

Hunden vaktar huset. Filip går till ett träd. Trädet är en bok. 

Hunden nosar. En bok med löv.  

Kaninen gräver i jorden.  Filip klättrar upp. Han tar med sin bok. 

Kaninen äter blad. Filip hittar en gren.  

Här är våra barn. Filip sitter i en bok. Han läser i sin bok.

  

25 ord. 56 ord 

 

 

Nivå 4            Bok:  SMS Nivå 5           Bok: Spöknatten 

Jag heter Lisa Wall. Grus och spindelnät 

I min skola finns det många som heter Lisa. Ella har en jättebra idé. Hon ska sova över i  

Jag kallas för Lisa W. Jag och mina kompisar sin gamla lekstuga. Det har hon aldrig gjort  

brukar skriva SMS till varandra. förut.  

Vi kallar det att messa.  Ella har inte varit i lekstugan på länge. Där 

Vi skriver med mobilen.  är allt huller om buller. Golvet är fullt av grus. 

Hur mår du? Kram Lisa I hörnen sitter stora läskiga spindelnät. 

Bra! Ska vi ses? Hej från Molly När Ella städar kommer lillebror. 

Fest söndag klockan två. Välkommen! Lisa - Vill du sova här i natt? frågar Ella. 

Kul! Jag är bjuden på fest till Lisa Malm. - Jag är mörkrädd, säger lillebror. 

Mamma och jag är i stan. - Men jag är ju med, säger Ella.  

Vi ska handla en present. - Okej då, säger lillebror. 

Lisa M ska få ett smycke. Ella och lillebror pumpar var sin luftmadrass.  

Jag ska få en ny klänning. De lägger sovsäckar ovanpå. Båda tycker att 

Det är söndag och dags för fest. Det blir mysigt.  

Jag byter om och kammar håret. Kallt i gräset  

Om tiden bara kunde gå fort! Lite senare kommer storasyster.   

Äntligen är det dags att gå. - Kom in och fika, säger hon. 

Då ringer det på dörren.  Ella och lillebror äter mackor och dricker te. 

Där står Molly med ett paket.  Sedan borstar de tänderna. 

Där kommer Ina, Micke och Karl. Pappa ger Ella och lillebror var sin ficklampa. 

- Varför kommer ni hit? frågar jag.                    Det är kallt i gräset när de går tillbaka. 

- Är det inte fest? Du messade ju! ropar alla.     Mörkret är på väg. 

Då piper min mobil. - Du kan ångra dig om du vill, säger Ella. 

Det piper i Mickes mobil också. - Aldrig i livet, säger lillebror. 

Det piper i alla väskor och fickor. De lyser med ficklamporna i taket. Snart är det 

Var är du? Festen börjar nu. Lisa M alldeles svart utanför fönstret. 

Då förstår jag. Molly, Ina, Micke och Karl - Nu sover vi, säger Ella. 

har gått till fel Lisa! Skrap och prassel 

Kom, så går vi till Lisa Malm.  Plötsligt hörs mystiska ljud.  

Det är ju där festen är! Det skrapar och prasslar. Ella tänder 

 ficklampan. Hon är rädd……………. 

 

191 ord 352 ord 



 

Bilaga 4 Brev till föräldrar                                                                                    
Hej! 

Vi är två lärare, Anna Johansson och Solweig Frejdh som läser till speciallärare med 

inriktning mot barns läs- och skrivutveckling på Linnéuniversitetet i Växjö. I vårt 

examensarbete är vi intresserade av att pröva olika sätt att arbeta med läsutveckling. Detta tror 

vi kommer vara till nytta för vårt kommande arbete som speciallärare och för andra lärare 

inom skolan som arbetar med läsinlärning. 

 

I vår studie vill vi jämföra två olika sätt att arbeta med repeterad läsning, vilket innebär att 

barnen läser samma text flera gånger. Barnen i den ena klassen läser repeterad läsning två och 

två i helklass. I den andra klassen läser barnen repeterad läsning enskilt med stöd av en lärare 

som kan ge direkt återkoppling. Innan läsperioden börjar, prövas barnens läsförmåga genom 

att barnen får göra två olika lästester, som vardera tar några minuter att genomföra. Efter 

träningsperioden görs testerna om på nytt.  

 

Vi kommer att berätta för barnen om vårt arbete och tillfråga dem om de vill delta. Om det 

visar sig i resultatet att den ena läsmetoden är mer effektiv, tänker vi oss att även låta den 

andra klassen få genomföra den. Vår fråga till Er föräldrar är om ni tillåter att Ert barns 

testresultat får dokumenteras och användas i vårt examensarbete. Det insamlade materialet 

kommer endast att användas i detta syfte och barnens identitet kommer inte att synas. Ni kan 

när ni vill utan att ange orsak, meddela oss om ni vill att barnet inte ska vara med i arbetet och 

att resultaten av läsningen inte ska ingå i vårt statistiska material. Om ni har några frågor 

angående studien, kontakta oss gärna! 

 

Anna Johansson  Solweig Frejdh 

070- 636 14 79  070-37 23 842 

anna.johansson@utb.nassjo.se solweig.frejdh@utb.nassjo.se 

 

Arbetet sker under handledning av: 

Christer Jacobson 

docent på Institutionen för pedagogik,  

psykologi och idrottsvetenskap 

0470-70 87 14 

christer.jacobson@lnu.se  

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Resultatet från mitt barns lästest får användas i detta syfte: 

 

▢  samtycker  ▢  avböjer  

 

Vårdnadshavarnas underskrift___________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Elevens namn:_______________________________________________________________ 

Med vänliga hälsningar Anna Johansson och Solweig Frejdh 

 

Talongen lämnas till elevens klasslärare. Tacksam för svar snarast. 
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