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Titel 
Sång, parläsning och lässtrategier 

Intensiv lästräning i årskurs 2 

 

English title 
Singing, reading in pairs and reading strategies 

Intensive reading practice in grade 2 

 

Abstrakt 
Det huvudsakliga syftet med studien var att belysa hur en period av intensiv lästräning 

påverkar elevers läsning i årskurs 2. Träningen sker i form av parläsning av ordlistor 

och skönlitteratur kopplat till sång på stavelser, arbete med att komma på ord som börjar 

med vissa stavelser samt att läraren undervisar i lässtrategier. Två grupper arbetar med 

träningen, där en av grupperna, kallad gröna gruppen, arbetar med samtliga delar och 

den andra gruppen, kallad gula gruppen, arbetar med sång på stavelser och lässtrategier. 

Jag ville även ta del av elevernas och lärarnas upplevelser av lästräningen.  

Tidigare interventionsforksning visar att det gynnar resultatet om det är bredd på 

interventionen, om flera förmågor övas samtidigt.  

De båda grupperna som deltog i projektet som varade i tre veckor ökade sin 

avkodningsförmåga ungefär lika mycket. Det går dock ej att dra några slutsatser av 

interventionen eftersom den ej följer “regelboken” när det gäller interventionsstudier.  

I studien använder jag mig dock av begreppet intervention när jag skriver om perioden 

av intensiv lästräning.  

Både elever och lärare delade på ett förtjänstfullt sätt med sig av sina upplevelser av 

lästräningen.  

 

Nyckelord 
 

Avkodning, läsförståelse, läs- och skrivsvårigheter, lässtrategier
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1 Inledning 
 

Ett ämne som diskuteras flitigt i olika medier är barn och ungdomars läsförmåga. 

Egentligen är det inte så underligt att just detta väcker så stort intresse. Det är något som 

var och en kan förhålla sig till. Många kan relatera till sin egen barndom och minnas 

olika läsupplevelser och lässituationer från den tiden. En del gör jämförelser hur det var 

då och hur det är nu.  

 

Genom PISA-undersökningarna sätts ungdomars läsning in i ett större sammanhang. 

Från att i början på 2000-talet ha haft betydligt bättre resultat har det totala resultatet 

successivt sjunkit. Att Sverige sjunker på rankningslistan skulle kunna bero på att de 

andra länderna har blivit så mycket duktigare, vilket dock inte verkar vara fallet.  Enligt 

Ekonomifakta skrev den genomsnittsliga eleven på läsförståelse 2012 12 poäng sämre 

än genomsnittseleven 2009. Även på matematikdelen och naturvetenskapsdelen finns 

det en negativ trend. Då dessa ämnen innehåller läsförståelse kan man fundera på hur 

mycket elevers läsförmåga påverkar resultatet på dessa prov.   

Det är elever som inte har legat så bra till  när det gäller läsförmåga som har visat den 

största tillbakagången. Man kan fundera över om det finns samband mellan det 

sjunkande resultatet och undervisningen i skolan, men också mellan resultatet och hur 

mycket eleverna läser på fritiden. Pedagogers utbildning, kompetens och arbetssätt är 

faktorer som kan tänkas påverka hur det kommer att gå för elever när det gäller deras 

läsinlärning och deras läsutveckling, liksom resurser till skolan.  

 

Att det måste göras något för att trenden ska vända är jag medveten om och ser i mitt 

arbete som speciallärare en stor uppgift här. Hur kan jag då som speciallärare vara med 

och bidra till att trenden inom läsningen vänder?  Ett sätt att bidra till en ökad kunskap 

inom det här området skulle kunna vara att aktualisera vad forskning säger om tidig 

läsinlärning och se vilka resultat olika arbetsmetoder och olika sätt att organisera arbetet 

ger. Som jag ser det är det av stor vikt att förskola och skola i ett tidigt skede får med 

alla elever på tåget.  Kamhi och Catts (2011) menar att barn som börjar skolan som har 

kunskaper inom läs- och skrivområdet har en avsevärd fördel gentemot barn som börjar 

skolan utan denna kunskap. För många elever flyter läsinlärningen och läsutvecklingen 

bara på medan det för andra tar betydligt längre tid. Det är framför allt dessa elever som 

gynnas av en genomtänkt och strukturerad träning. Det finns en drivkraft hos mig att se 

till att så många som möjligt så snart som möjligt får upp en läshastighet som gör att de 

kan läsa med flyt. Jag har i arbetet med elever som har svårt att få flyt i sin läsning 

märkt att flera av dem har svårt att ljuda ihop, att ”få till kittet”, som det uttrycks ibland. 

Med anledning av detta har jag funderat över om dessa elever skulle vara hjälpta av att 

sjunga på stavelser, samtidigt som de avkodar dem. Det som är till hjälp för några kan 

vara bra för flera. Jag har också sett hur elever behöver hjälp med att tillägna sig 

lässtrategier som t.ex. gör att de går tillbaka i texten och läser om ord om de inte förstår 

vad de läser.  ”Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen 

efter textens form och innehåll” (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011, s. 223) utgör en del av skolans centrala innehåll. Detta föranleder 

att jag vill undersöka hur en intervention där sång på stavelser, parläsning av ordlistor 

och skönlitteratur i kombination att läraren undervisar i lässtrategier kan vara ett sätt att 

utveckla elevernas läsning.   

 

 



  
 

2 

2 Syfte och frågeställningar  
 

2.1 Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka hur en period av intensiv lästräning i par, kopplat 

till sång på stavelser, arbete med att komma på ord som börjar med vissa stavelser, samt 

att läraren undervisar i lässtrategier påverkar elevers läsning i årskurs 2. 

 

2.2 Frågeställningar 
 

Hur påverkas elevernas läsförmåga  av interventionen? 

Hur upplever elever och lärare denna intensiva träning?  

 

 

 

 

3 Litteraturgenomgång 

 
Litteraturgenomgången som har till syfte att ge en djupare förståelse för den gjorda 

studien består av tidigare forskning och teoretisk bakgrund. I kapitlet berörs 

interventionsforskning, språkets karaktär och betydelse, lästeorier, stadier i 

läsutvecklingen, grundläggande läs- och skrivinlärning, lästester som används i studien,  

läsförståelse, undervisning i läsförståelse, hur läs- och skrivsvårigheter yttrar sig och 

följder av läs- och skrivsvårigheter, faktorer som påverkar läsförmåga och 

studieresultat, samt det specialpedagogiska forskningsområdet och specialundervisning.   

 

3.1 Interventionsforskning 
 

Forskning med syfte att studera inlärning, där en pedagogisk insats föregås av och följs 

upp av testning, benämns enligt Elwér (2009) för interventionsforskning.  

Vid interventionsstudier som vänder sig till elever med dyslexi eller lässvårigheter sätts 

fokus ofta på fonologisk medvetenhet men träningen kan även innehålla aspekter som 

innehåller eller berör andra aspekter av fonologi. En intervention som är passande  för 

en grupp måste inte vara den som passar bäst för en annan grupp (Gustafsson, 2009). 

 

Interventioner gjorda av Neumann, Ross och Slaboch (2008)  i syfte att förbättra 

elevernas läsförståelse visar att arbete med läsarens teaterverksamhet, körläsning, 

upprepad läsning och parläsning ger ökad medvetenhet om de tre delarna i högläsning 

med flyt: noggrannhet, hastighet och prosodi. Eleverna visade engagemang samtidigt 

som det visade sig att de blev mer kritiska till hur de upplevde sin läsning. 

 

Interventionsstudier har gjorts av Wolff (2011) för att undersöka effekten av 

träningsprogram för barn i allvarliga läs- och skrivsvårigheter och av Fälth (2013) för 

att undersöka vilka effekter interventioner med datorbaserade lästräningsprogram har på 

elevernas läsförmågor.  

 

Studien av Wolff (2011) visar att daglig, intensiv träning, som äger rum under en 

begränsad period, är bättre för barn med läs- och skrivsvårigheter än traditionell 

specialundervisning. Genom screening identifierades och anvisades slumpvis nioåriga 
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elever med läs- och skrivsvårigheter antingen en läsinterventionsgrupp eller en 

kontrollgrupp.  Interventionen med intensivträning  bestod av tolv veckors en-till-en 

undervisning, 45 minuter/dag,  innehållande arbete med  fonologisk medvetenhet och 

koppling fonem – grafem,  läsförståelsestrategier och läsflyt som eleverna tränade 

genom upprepad läsning.  Eleverna i kontrollgruppen fick den undervisning deras skola 

erbjöd, vilket innebar att de flesta av dessa elever deltog i specialundervisning. För att 

se träningseffekten gjordes tester före, efter och ett år efter interventionen. Det visade 

sig att stavning, läshastighet, läsförståelse och fonologisk medvetenhet ökat signifikant 

hos gruppen som fått intensivträning jämfört med kontrollgruppen.  

 

Två studier genomförda av Fälth (2013) visar att elevers ordavkodning förbättrades 

genom arbete med interventioner. I studie 1 arbetade en grupp elever i årskurs 1-4 med 

det datorbaserade lästräningsprogrammet Omega-IS och en grupp med Reading 

Recovery. Samtliga elever fick under interventionsperioden en-till-en-undervisning av 

sin ordinarie speciallärare.  

I studie 2 deltog elever från årskurs 2 som under vårterminen i årskurs 1 bedömdes vara 

i behov av stöd i svenska följande termin. Eleverna som deltog delades in i fyra grupper 

och fick efter lottning träning beroende på i vilken grupp de hamnade i. Grupp 1 

använde det datorbaserade lästräningsprogrammet Omega-IS (läsförståelseträning), 

grupp 2 det datorbaserade lästräningsprogrammet Comphot (fonologisk träning), grupp 

3 använde de båda datorbaserade lästräningsprogrammen varannan gång (kombinerad 

träning) och grupp 4 fick ordinarie specialundervisning. Samtliga elever fick som i 

studie 1 en-till-en-undervisning av ordinarie speciallärare. I samband med 

interventionerna gjordes tester för att se vilken effekt interventionerna hade. I studie 2 

gjordes även test sex månader efter interventionens slut. I studie 1 förbättrades elevers 

ordavkodning signifikant. Däremot var det ingen större skillnad i hur mycket de båda 

gruppernas resultat förbättrades.  I studie 2 visade det sig att den kombinerade träningen 

gav betydligt bättre resultat än den ordinarie specialundervisningen och att effekten 

även bestod ett halvår senare.  

 

Wolff (2011) menar att flera förmågor ska övas samtidigt. Även Fälth (2013) visar på 

bredden av en intervention och ser både fonologisk träning och förståelseträning som 

passande för elever som är i behov av insatser i läsning i år 2.  

 

Om eleverna inte svarar på träningen i en särskild intervention kan det enligt Vellutino, 

Scanlon och Tanzman (1998) bottna i fonologiska svårigheter. Vellutino m.fl. menar att 

en analys över hur pass en elev kan tillgodogöra sig träningen i ett pedagogiskt program 

är det mest pålitliga sättet att skilja allmänna läs- och skrivsvårigheter från dyslexi. 

 

3.2 Språkets betydelse och karaktär 
 

Dewey (1997) lyfter fram språkets betydelse för att förmedla kunskap från en till en 

annan. Barn lär sig ords innebörd av vuxna genom att ord och föremål används i 

samband med en erfarenhet som delas av båda. En slutsats som Dewey gör om 

språkanvändning uttrycks på följande sätt: ”bruket av språk för att förmedla och motta 

idéer är en vidgning och precisering av principen att saker och ting får mening genom 

att användas i en gemensam erfarenhet eller handling” (a.a., s. 51).  

Vygotskij (1999) menar att det inte är tillräckligt att endast förstå orden om man skall 

förstå vad en annan människa säger, utan tanken bakom orden. För att få en fullständig 

förståelse menar Vygotskij att det behövs ytterligare ett plan i det språkliga tänkandet, 

nämligen dess motivation.  
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Enligt Frost (2009) bygger läs- och skrivfärdigheten på samma språkliga bas som 

färdigheten att lyssna och tala. Skriftspråket omfattar dock annat, nämligen att det är 

visuellt och att det är ett kodat språk. För att skriven text ska bli talspråk måste texten 

avkodas, förstås av läsaren och  talspråk måste inkodas för att bli skriftspråk.  

 

3.3 Lästeori 
 

Enligt Kamhi och Catts (2012) har både avkodning och språkförståelse betydelse för 

läsningen och de använder sig av begreppet The simple view of reading. Om en av 

komponenterna saknas får eleverna svårt att förstå vad de läser. Med avkodning avses 

processer för ordigenkänning som omvandlar utskriften till ord. Språkförståelse 

definieras som den process genom vilken ord, meningar och diskurser tolkas.  

Begreppet The simple view of reading har sitt ursprung hos Gough och Tunmer (1986).  

Även Høien och Lundberg (2001) framhåller nödvändigheten av avkodning och 

förståelse för läsproceessen och ser dessa delar som de två centrala delfärdigheter som 

läsprocessen bygger på. Eftersom det blir förluster i elevens läsning om det inte finns 

styrka i de båda delfärdigheterna menar Druid Glentow (2006) att det måste till arbete 

både med avkodning och förståelse för att eleverna ska bli goda läsare. 

 

3.4 Stadier i läsutvecklingen 
 

Høien och Lundberg  (2001) delar in läsutvecklingen i fyra stadier. I det första stadiet, 

pseudoläsning, använder sig barnet av kontextuella ledtrådar och läser omgivningen och 

gör troligen inte någon närmare analys av skriften. I det andra stadiet, det logografisk-

visuella stadiet, behandlas varje ord som en unik stimulus och inlärningen har prägel av 

okomplicerade associationer mellan vissa grafiska mönster och ordnamn. Bokstävernas 

ordningsföljd i orden är i regel inte avgörande för igenkännandet av orden. Det tredje 

stadiet, det alfabetiska fonologiska stadiet, kännetecknas av att läsaren har knäckt den 

alfabetiska koden. Analytiska färdigheter och kunskap om sambandet mellan 

bokstavens form och dess ljud är viktiga för att kunna tillägna sig god fonologisk 

läsning. Det fjärde och högsta stadiet i ordavkodningsprocessen, det ortografisk-

morfemiska stadiet kännetecknas av precis och snabb ordavkodning. Bakom 

avkodningen av ordet finns en analys där alla delar i ordet används, men likväl känns 

ordet genast igen som en helhet.  Tidigare strategier finns tillgängliga även om de inte 

har en dominerande roll i avkodningsprocessen och kan tas i bruk om lässituationen 

kräver det.  

I Ehris (2005)  indelning till läsutvecklingsstadier finns pre-alpabetic phase som den 

första fasen och barnet känner igen olika logografer. Enskilda grafem i ord känns igen, 

ofta är det första och sista bokstaven i ordet, men det kan också vara grafem med 

utmärkande drag. I den andra fasen, partial alphabetic phase, blir barnet medvetet om 

kopplingen mellan bokstav och ljud, men kan inte avkoda, utan gissar och använder sig 

av fonetiska och kontextuella ledtrådar. I den tredje fasen, full alphabetic phase, vilket 

motsvarar det alfabetiska fonologiska stadiet hos Høien och Lundberg (2001) har 

eleverna lärt sig den alfabetiska principen och använder sig av avkodningsstrategin vid 

läsning av nya ord. Även den fjärde fasen, consolidated alphabetic phase, har sin 

motsvarighet hos Høiens och Lundbergs fjärde stadie och kännetecknas av att läsningen 

blir automatiserad, vilket innebär att eleven kan koppla grafem med rätt fonem och vet 

hur ordet utläses. Uppmärksamheten kan riktas på förståelsen av texten. Till skillnad 

från Ehri (2005) och Høien och Lundberg (2001) delar Kamhi och Catts (2012) in 
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läsprocessen i tre olika faser, men där det ändå finns en överensstämmelse när det gäller 

huvuddragen i läsutvecklingen.   

 

3.5 Grundläggande läs- och skrivinlärning 
 

Säker bokstavsigenkänning tillgodogör sig eleverna framför allt  genom medvetna 

övningar av  bokstäverna, vilket föranleder att  bokstavsinlärningen  bör väga tungt i 

läsundervisningen (Høien och Lundberg, 2001). Där spelar både det visuella 

igenkännandet och bokstävernas fonologiska identitet en avgörande betydelse.  

Eleverna behöver känna till bokstävernas form och det är praktiskt att kunna dess namn, 

men däremot är det inte givet att en syntetisk bokstavsmetod är till hjälp vid 

läsinlärning, vilket har använts i skolan under många år (Elbro, 2004). Elbro förespråkar 

ljudmetoden, där eleverna lär sig använda bokstävernas ljud hellre än dess namn. Elbro 

ser olika varianter av ljudmetoden som ett komplemenet till varandra  snarare än att de 

skulle ersätta varandra. Enligt Elbro har indirekt i stället för direkt instruktion i skriftens 

ljudprincip varit en av de största läspedagogiska diskussionerna under senare år. Vid 

indirekt instruktion är det meningen att det ska skapas goda ramar så att barnen kan lära 

sig att läsa själva, hellre än att de får undervisning om bokstäverna och deras ljud. Det 

finns betydelsefulla anledningar att vänta sig att det skulle vara svårt för barn att på 

egen hand lära sig att knäcka skriftens kod. Detta gör att barnen riskerar att få en väldig 

långsam läsutveckling vid användning av de indirekta metoderna. Adams (1990) visar 

på att det tar längre tid att lära sig att läsa med indirekta metoder och att det är större 

risk att speciellt elever med bristfälliga förutsättningar får svårigheter.  

 

Det är viktigt att eleverna lär sig att sätta ihop fonemen vid läsningen, så att de inte 

hämtar fram fonem till varje enskild bokstav (Druid, 2006; Høien och Lundberg, 2001).  

Enligt Druid Glentow (2006) förekommer det ganska ofta att elever ljudplockar ord i 

meningar och att det inte får gå till på det sättet utan att man då måste backa. Ett sätt är 

då att arbeta med sammanljudning av två ljud igen och sedan öka på ordens längd. 

Druid Glentow uttrycker arbetet med sammanljudning på ett träffande sätt: 
  

 Målet är en basfärdighet där eleverna läser ett ord (som en sammanhållen 

 ljudgestalt) och där eleverna skriver ett ord (som en sammanhållen visuell 

 gestalt) – ingen ljudplockning och inget mellanrum mellan bokstäverna,  

 tydliga mellanrum mellan orden. Målet är en automatiserad avkodning och  

 en säkerhet i skrivning. Det skänker eleven läsglädje, skrivglädje och,  

 genom fördjupningsövningar, ordglädje. (a.a., s. 40). 

 

Høien och Lundberg ( 2001) menar att det ofta händer att inlärningen inte fortsätter med 

de ljud (fonem) som är svåra för elever med dyslexi när eleverna lärt sig de vanliga 

bokstav–ljud-kombinationerna. Med svåra ljud avses i det här sammanhanget ljud 

(fonem) som består av flera bokstäver (t ex skj). Dessa ljud (grafem) kommer att orsaka 

speciella problem i ordavkodningen p.g.a. att eleven hämtar fram fonemet till varje 

enskild bokstav. Istället för att avkoda ”skj” som en helhet avkodas det ”s”, ”k”, ”j”,  

och då är det enligt Høien och Lundberg inte svårt att förstå att det blir bekymmer med 

ljudningsprocessen. För elever som har stora fonologiska svårigheter är det viktigt att 

lära sig bokstavsmönster, så att de inte behöver ta vägen om ljudning.  

 

Enligt Snow och Juel (2007) visar studier av läsutveckling, studier av specifika 

undervisningsmetoder, studier av lärare och skolor som visat sig vara effektiva att 

uppmärksamhet på de små delarna i den tidiga läsinlärningen är till hjälp för alla barn, 

skadar inte några och är avgörande för en del.  
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Taube (2007) ser koncentrationssvårigheter som en allvarlig nackdel när det gäller att 

lära sig att läsa. Om ett barn endast kan fokusera korta stunder verkar det distraherande 

på lärandet.  

 

Det finns samband mellan att läsa mycket och att läsa bra. Om eleverna ska lära sig att 

läsa bra, gäller det att hitta sätt som gör att de läser mycket. För att få eleverna att läsa 

mycket behöver de lära sig att läsa bra (Adams, 1990). 
  

 If we want children to learn to read well, we must find a way to induce 

 them to read lots. … If  we want to induce children to read lots, we must 

 teach them to read well (a.a., s. 5).  

 

Förutom att läsa mycket för att åstadkomma läsning med bättre flyt uttrycker Taube 

(2007) att denna läsning helst bör ske med stöd av vuxnas vägledning och återkoppling.  

Enligt Blachowicz och Ogle (2001) kan berättelser bli levande för barn genom att de 

läser dem muntligt i form av Readers`Theater och körverksamhet. Formerna är mera 

hanterbara än vad som krävs av en pjäs och kan genomföras snabbt. I Readers´Theater 

är texten uppdelad i delar för olika läsare, en del för berättaren, men så mycket som 

möjligt av texten blir till en dialog för karaktärerna. Förutom att denna verksamhet 

fördjupar elevers förståelse av karaktärers känslor och personligheter och hjälper dem 

att kommunicera med åhörarna är det utmärkt för mindre självsäkra läsare eftersom det 

ger en stark motivation för dem att öva läsning av text tills de läser den flytande (a.a.). 

En viktig faktor för att utveckla flyt i läsningen är riklig tillgång på texter med olika 

svårighetsgrader (Taube, 2007). En väsentlig del i att utveckla goda läsare är att låta 

dem läsa material med ökande komplexitet och svårigheter. Bedömning är en hjälp att 

fatta välgrundade beslut om lämpliga material. Lärarna behöver också veta hur eleverna 

läser så att de kan bygga vidare på starka strategier och införa nya (Blachowicz och 

Ogle, 2001). 
  

 

3.6 Avkodningsstrategier 
 

För att avläsa ett ord som finns ensamt används den logografiska, fonologiska och 

ortografiska strategin (Høien och Lundberg, 2001). 

I början av läsinlärningen nyttjas ofta den logografiska strategin för att känna igen ett 

begränsat antal ord. Denna inlärning av ord sker genom att läsaren förknippar ordets 

grafiska mönster med hur ordet uttalas. Läsaren har inte kommit underfund med den 

alfabetiska principen utan läsningen bygger på ordens visuella särdrag. Både den 

fonologiska strategin och den ortografiska strategin är viktiga i ordavkodningsarbetet. 

Från att läsaren ser ett ord till att det utläses sker flera delprocesser vid användningen av 

de båda strategierna. Visuell analys, bokstavigenkänning och parsningsprocess (en 

process där det sker en indelning i mindre segment efter ett visst regelsystem) är 

gemensamma för de båda strategierna, liksom semantisk aktivering och 

artikulationsprocessen. Om det finns en svaghet i någon eller några av dessa processer 

blir det en negativ inverkan på tillägnandet av de båda strategierna. Vid användning av 

den ortografiska strategin är ordigenkänning och fonologisk ordåterkallning mycket 

viktiga. Fonologisk omkodning, verbalt korttidsminne, fonologisk syntes samt 

fonologisk ordigenkänning är särskilt förbundna med den fonologiska strategin. En 

svaghet i någon eller några av dessa processer gör att användningen av den fonologiska 

strategin försvåras, utan att det på samma gång påverkar den ortografiska strategin 

negativt. Svagheten kan emellertid bidra till att utvecklingen av den ortografiska 
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strategin försvåras. Av de olika delprocesserna kan visuell analys och 

bokstavsigenkänning kallas för perceptuella processer, medan övriga processer kan 

betecknas lingvistiska processer (Høien och Lundberg, 2013). 

För att kunna läsa okända ord och nonsensord behöver läsaren kunna använda sig av 

den fonologiska strategin (Share och Stanovich, 1995). 

Enligt  Ehri ( 2005) får ordavkodningen hjälp av den omgivande texten, läsarens 

ordförråd, omvärldskunskap och sammanhang, Svaga läsare använder sig av detta även 

om det är i mindre omfattning än vanliga läsare. Enligt Adams (1990) tenderar yngre 

och svagare läsare att förlita sig betydligt mera på kontexten än vad erfarna och 

skickliga läsare gör.  

Fridolfsson (2008) menar att det är hos nybörjarläsare och svaga läsare som kontext-

beroendet är störst. En för stor tilltro till sammanhanget kan leda till att barnet utvecklar 

en strategi där de läser början av ordet och gissar resten. Barn som inte använder den 

fonologiska läsningen utan håller fast vid gissningsläsning behöver öva upp sin 

avkodningsförmåga som kan ske genom att de exempelvis läser och skriver listade ord. 

Däremot bör barn som inte har problem med den fonologiska läsningen, utan gör 

betoningsfel, i större omfattning uppmanas att ta hjälp av sammanhanget (a. a.). 
 

3.7 Lästester 
 

LäsKedjor (Jacobson, 2001), som går snabbt att genomföra och är lättadminstrerat,  kan 

användas för att få en översikt av elevernas ordavkodningsförmåga. Det kan också 

användas för att identifiera elever med lässvårigheter. LäsKedjor kan även  användas för 

att se elevers läsutveckling under en period, eftersom minneseffekterna av innehållet 

bedöms som små. Däremot kan korta perioder mellan testningarna göra att eleverna 

kommer ihåg förfaringssättet och av den anledningen kommer igång snabbare med 

uppgifterna. Deltestet bokstavskedjor ger en uppfattning om visuo-motorisk snabbhet. 

Låga resultat på ordkedjor men goda resultat på bokstavskedjor kan tyda på 

avkodningssvårigheter. För att en elevs resultat ska kunna jämföras med resultat i en 

större grupp i samma ålder överförs råpoängen till stanineskalan. Den består av nio 

skalsteg, där det femte skalsteget utgör medelvärdet på skalan. De 23 % svagaste 

testresultaten finns upp till och med stanine 3. Svaga resultat bör följas upp vid tolkning 

av enskilda elevers resultat (a.a.). 

LäSt (Elwér, Fridolfsson, Samuelsson och Wiklund, 2011) kan användas för att 

bestämma ett barns läs- och stavningsförmåga vid en viss tidpunkt, men det kan också 

användas för att beskriva läs- och stavningsutvecklingen över tid. LäSt som är avsett att 

mäta läs- soch stavningsförmågan hos elever i årskurs 1-5 består av Avkodning nonord, 

Avkodning ord och Stavning. För att eleverna ska klara Avkodning nonord behöver de 

behärska alfabetisk läsning medan de för att klara Avkodning ord både kan använda sig 

av alfabetisk och ortografisk läsning. Eftersom eleverna ska läsa orden högt kan 

användaren i de flesta fall höra vilken lässtrategi eleverna använder (a.a.). 

 

3.8 Läsförståelse 

 

I en lässituation ställs det krav på läsaren att förstå ett budskap utan att ha tillgång till 

ledtrådar som finns när ett budskap förmedlas från en person till en annan person 

muntligt, såsom  intonation, betoning av ord, mimik, gester, anpassat talspråk vid tal till 

barn och möjligheten att fråga om (Taube, 2007). 

 

En väsentlig förutsättning för förståelsen av en text är att man förstår merparten av de 

ord som texten innehåller (Høien och Lundberg, 2001). Även om läsaren förstår orden 
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är det dock inte säkert att läsaren kan förstå textens rätta mening. Det finns mera grund 

för att  tidig läsförståelse skulle ha till följd att ordförrådet utökas snarare än att 

ordförådet leder till ökad läsförståelse (Taube, 2007). 

 

En avgörande faktor för att förstå en text är den bakgrundskunskap som läsaren besitter 

vid mötet med texten. För att få ”ordkunskap” behövs ”världskunskap”. För att barn ska 

kunna läsa med förståelse behöver de kunna koppla  nya uppgifter i texten till redan 

förvärvade bakgrundskunskaper (Høien och Lundberg, 2001).  

 

Enligt Westerlund (2013) har svenska läsförståelseresultat sjunkit i internationella 

mätningar medan kanadensiska resultat befunnit sig på en stabil hög nivå. Utifrån detta 

faktum har Westerlund gjort en studie för att se hur lärare resonerar om bedömning av 

elevers läsförståelse. Westerlunds studie visar att den svenska bedömningen är mera 

produktinriktad, där bedömningen till stora delar visar hur något är, medan den 

kanadensiska är mera processinriktad med en bedömning som lär.  

 

3.9 Undervisning i läsförståelse 
 

Vygotskij (1995) menar att det är nödvändigt att vidga barnets erfarenheter om det ska 

skapas en tillräckligt stabil grund för dess skapande verksamhet. Ju mera upplevelser 

barnet har, ju mer det vet, ju större mängd verklighetselement det har i sin erfarenhet, 

desto viktigare och produktivare blir barnets fantasi vid i övrigt lika förutsättningar.  

 

Vid jämförelelse mellan hur lärare från Kanada och Sverige undervisar i läsförståelse 

menar Westerlund (2013) att det kanadensiska arbetssättet överensstämmer bättre med 

de sju punkter som The National Reading Panel rekommenderar i en rapport (NRP, 

2000), vilka sammanfattar vad som verkar ge bäst effekt vid undervisning i 

läsförståelse.  

De kanadensiska lärarna hade ofta som utgångspunkt för läsundervisningen lärarledda 

aktiviteter som sedan fortsatte med ett kooperativt lärande, där eleverna tillsammans 

tränade på det genomgångna. Lärarna använde sig av undervisningsprogrammet 

Reading Power. Det påminner om ”Reciprocal Teaching” (RT) men är inte helt likt det. 

RT är enligt  Blachowicz och Ogle (2001) en av de mest utforskade strategier för 

engagerad läsning av informationstext. RT, utvecklad av Palincsar och Brown (1984) 

innehåller fyra olika strategier som eleverna lär sig att använda. De fyra grundläggande 

strategierna är att sammanfatta, ifrågasätta, klargöra och förutsäga. När läraren har visat 

en modell för en strategi tar eleverna över lärrollen vilket medför att många elever har 

möjlighet att leda sina kamrater i arbetet av en gemensam text.  

Läsmaterialet En läsande klass (Gonzalez m.fl., 2014) bygger på dessa fyra strategier, 

samt strategin att skapa inre bilder. Till detta material hör figurer som kallas läsfixare.  

Läsfixarna består av spågumman som används för att förutspå och ställa hypoteser om 

texten, detektiven som reder ut oklarheter, nya ord och uttryck, reportern som ställer 

frågor under och efter läsningen, cowboyen som sammanfattar det viktigste i texten, 

samt konstnären som skapar inre bilder.  

 

3.10 Hur läs-och skrivsvårigheter visar sig 
 

Läs- och skrivsvårigheter i form av dyslexi beror enligt Høien och Lundberg (2001) på 

en svaghet i det fonologiska systemet. Denna svaghet visar sig i svårigheter att binda 

ihop ljud till ord. Eftersom ljudningsmetoden ofta används vid nybörjarundervisningen 
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visar sig svårigheterna vid sammanljudningen. Det finns dock en variation hos elever 

med dyslexi när det gäller läsbeteendet beroende på vilken strategi som väljs. En del 

förblir i den mödosamma ljudningen medan andra försöker att använda alternativa 

avkodningsstrategier. Många elever med dyslexi är passiva i sin läsning. De har svårt att 

lära sig strategier vid läsning.  

Druid Glentow (2006) visar på att lässvårigheter bl. a. kan visa sig i form av omkastning 

av bokstäver, felläsning av högfrekventa småord, utelämningar, tillägg, samt 

hopblandning av bokstäver och osäkerhet på bokstävernas ljud.  

Enligt Høien och Lundberg (2001) utelämnar elever med dyslexi ofta ”stumma” 

bokstäver och ljud som har liten tryckbetoning vid skrivning av ord.  Høien och 

Lundberg antar att stavningsprocessen försvåras av ofullständiga fonologiska 

representationer för ord och undermålig fonemisk medvetenhet.  

Høien och Lundberg menar att elever med dyslexi, förutom att de har svårigheter med 

rättskrivning, även har svårigheter med handstilen.  

 

3.11 Följder av läs- och skrivsvårigheter 
 

Taube (2007) konstaterar att barn på grund av att de upptäckt att det var svårare att lära 

sig att läsa än vad de tänkt, redan efter första skolåret mist en del av självförtroendet och 

lusten att lära. När krav och förväntningar blir för stora kan barnet använda sig av 

strategier som t.ex. att undvika läsning eller gissa grundlöst, vilket ytterligare försvårar 

en positiv läsutveckling. Om det varit svårigheter med läsning under en längre tid finns 

det en stor risk att eleverna utvecklar en passiv attityd till läsningen och i sämsta fall till 

skolarbetet överlag. De saknar motivation för att läsa. 

Även Druid Glentow (2006) ser just läs- och skrivsvårigheter som en anledning till att 

elever får en negaiv självbild. Med anledning av att det finns en risk att elever med 

negativ självkänsla får problem i skolan är det nödvändigt att arbeta både med att bygga 

upp deras självkänsla och att hjälpa dem med läs- och skrivproblemen. Även 

Fouganthines (2012) avhandling visar att skolarbetet för elever med svårigheter kan 

upplevas som ett hot mot självkänslan, men att en förklaring på svårigheterna och starkt 

stöd hemifrån var betydelsefulla faktorer för att finna sig i funktionsnedsättningen och 

utveckla verkningsfulla copingstrategier. 

Fischbein (2011) menar att det är lätt att eleverna hamnar i en negativ spiral och då på 

sikt kommer längre efter kamraterna. Tillkortakommanden kan speciellt hos pojkar 

bidra till att utagerande strategier för att undvika läsning utvecklas. När flickor inte 

klarar av pressen de upplever kan det leda till att de ger upp och blir nedstämda.  

 

3.12 Faktorer som påverkar läsförmåga och studieresultat 
 

Franks (2009) studie av vilka faktorer som påverkar läsprestationer och studieresultat i 

klasser visar att undervisande lärare och elevers hembakgrund har en väsentlig 

betydelse när det gäller att förklara och förstå elevers studieprestationer.  

 

Fischbein (2011) ser lärarkompetens som den enskilt viktigaste faktorn när det gäller 

elevernas skolframgång och välbefinnande. Fischbein menar att lärare måste se till att 

alla elever i gruppen finns inlemmade både i en kunskaps- och en social gemenskap. I 

gruppen ska det finnas struktur och tydlighet, men också stimulans och uppmuntran, så 

elever som upplever svårigheter kan finna sig tillrätta och behålla en god självkänsla. 

Den tidiga läsinlärningen tycks vara en period som är särskilt känslig för elever i skolan. 
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Det har då en avgörande betydelse om läraren har kompetens att ta reda på variationen i 

klassen och sätta in passande åtgärder.  

 

I en studie av Persson och Persson (2012) som visar på förbättrade studieresultat hos 

eleverna visar forskarnas analys på att elevernas ändrade inställning till skolan 

antagligen är den viktigaste framgångsfaktorn. Personalen har kunnat skapa motivation 

för skolarbetet och eleverna har tagit vara på betydelsen av kunskap för dem. Enligt 

Persson och Persson kanske den största pedagogiska utmaningen generellt är ”att få 

eleverna att rikta sitt intresse mot undervisningsinnehållet och omsätta detta till 

betydelsefull kunskap” (a.a., s. 155). 

Jenner (2004) menar att motivation och motivationsarbete handlar om bemötande. 

Motivation är en följd av erfarenheter en person gjort och det bemötande vederbörande 

får. Enligt Jenner består motivation av tre faktorer som samverkar med varandra. Den 

första faktorn är en inre faktor som gör att beteendet eller handlandet sätts igång. Det är 

en drivkraft som ska ställas i relation till något mål. Den andra faktorn visar att det finns 

en tanke om målsträvan där handlandet är riktat mot något. Den tredje faktorn är en 

växelverkan mellan den inre drivkraften och målen och hänger samman med personens 

självförtroende och måluppfyllelse. Förutom dessa faktorer påverkas också själva 

motiveringsprocessen av olika individfaktorer och sociala faktorer. Med tanke på att 

elevens motivation påverkas på olika sätt beroende på elevens möjligheter att nå målet 

är det pedagogens uppgift att vara eleven behjälplig vid beslutande av realistiska mål. 

Elevens medvetenhet om sin kompetens stärker motivationen, enligt Druid Glentow 

(2006). Druid Glentow anser att lärares och elevers motivation gynnas av metakognitiva 

samtal. Metakognition är en medvetenhet om sitt eget tänkande. Det kan handla om hur 

eleven går till väga när eleven ska tolka en text. Om det finns en metakognitiv hållning 

hos eleven kan eleven fråga sig om vederbörande förstått uppgiften, om texten behöver 

läsas om och om rätt strategi är vald för att lösa uppgiften.  

 

Enligt Fischbein (2011) finns det forskning som visar att ökat inflytande av styrning 

/struktur i skolmiljön leder till att olikheter som beror på individuella faktorer minskar. 

Skolan kan genom styrning kompensera barns svårigheter eller otillräckligheter i  

hemmiljön.  

Enligt Persson och Persson (2012) har struktur ett betydande värde för att elever med 

vissa funktionshinder ska ha möjlighet att delta i den vanliga undervisningen. Exempel 

på struktur är t.ex. bestämda startuppgifter och att dagens innehåll är väl synligt för 

eleverna. Det finns dock en öppenhet för flexibilitet när det t.ex. gäller i förväg 

upprättade lektionplaner. Behovet av balans mellan struktur och flexibilitet uttrycker 

Fishbein (2011) på följande sätt: ”I själva verket visar all forskning att det krävs en 

balans mellan struktur/tydlighet och flexibiltet/individanpassning på alla nivåer i 

skolsystemet” (s.15).  

Enligt Fischbein (2011) har kamrateffekter och lärarförväntningar starka samband med 

elevernas resultat. Det verkar som att dessa förstärker varandra så att det blir positiva 

spiraler i framgånsrika skolor och tvärtom i andra skolor.  

 

Vygotskij (1978) menade att ett barns utveckling i högre grad sker i samspel med deras 

omgivning än att det sker på egen hand. Skillnaden mellan vad ett barn kan lära sig på 

egen hand och det som barnet kan lära sig under vuxnas ledning eller i samarbete med 

mer kunniga kamrater brukar kallas den proximala utvecklingszonen. Det som för ett 

barn är den närmaste utvecklingszonen i dag kommer att vara den faktiska 

utvecklinszonen i morgon, dvs. vad ett barn kan göra med hjälp i dag kommer det att 

kunna göra själv i morgon.  



  
 

11 

 

3.13 Sångens betydelse i undervisningen 
 

Trots att musikupplevelser kan medföra personlig utveckling i t.ex. gemenskap över 

olika gränser har vi i vår kultur och inte minst i skolan en benägenhet att nedvärdera 

musiken till något som inte tas på allvar (Jederlund, 2011). Jederlund uttrycker att det 

finns studier som pekar mot att aktivt utövande av musik och regelbunden träning av 

dess färdigheter förbättrar kommunikationen mellan höger och vänster hjärnhalva. 

Vidare finns det enligt Jederlund belagt att känsla för talspråkets ljud, rytm och form, 

vilket har stor betydelse för läs- och skrivutvecklingen, med god framgång kan 

stimuleras med musikaliska aktiviteter.  

 

Enligt Armstrong (2005) finns det inte i utbildningsdatabaserna någon 

läsundervisningsmetod som i första hand grundar sig på musik och sångtexter. 

Armstrong menar att en sådan metod skulle kunna öppna dörren till skriftspråkets värld 

för påtagligt musikaliska personer som har det svårt i den sedvanliga läsundervisningen. 

Eftersom en sådan läsundervisningsmetod saknas blir det då enligt Armstrong det näst 

bästa alternativet för lärare att få till egna metoder,  där musik kan vara ett 

huvudredskap i arbetet med texter.  

I Bravkod (Jönsson, 2013), ett lästräningsmaterial, finns det en stavelsesång till melodin 

Blinka lilla stjärna. 

 

Enligt Alm (1995) försvinner eller minskar stamning vid sång och körläsning. En 

bidragande faktor till att stamning minskar vid sång och körläsning skulle kunna vara att 

sången och talet underlättas om det finns rytmiskt stöd utifrån. Det är troligt att den 

yttre rytmen underlättar koordinationen av de olika delarna som är involverade i 

talproduktionen.  Det är dock oklart hur sångträning påverkar stamning (a. a.). 

 

3.14 Specialpedagogisk forskning och specialundervisning 
 

Enligt Rosenqvist (2007) går det att inom det specialpedagogiska forskningsområdet 

urskilja två olika forskningsansatser beroende på hur man ser på elevers svårigheter. De 

har sin grund i det kategoriska perspektivet, där en kategorisering av människor utifrån 

vissa egenskaper blir väsentlig eller i  det relationella perspektivet, där man eftersträvar 

att se eleven i sin totala situation och försök görs även att identifiera orsaker till 

svårigheter i t ex skolans organisationssätt av undervisningen.  

Nilholm (2007) visar på tre perspektiv inom specialpedagogik. I det kompensatoriska 

perspektivet finns det en benägenhet till att egenskaper eller förmågor som är 

problematiska lokaliseras hos individen. Det kritiska perspektivet utmärks främst av att 

det finns en missbelåtenhet med uttrycket normalitet och med olika sorter av 

nedsättande sociala kategoriseringar, där grupper utesluts ur skolans gemenskap. Även 

uttrycket specialpedagogik finns det en kritisk inställning till eftersom det i sig 

innefattar idén om det normala och det onormala. Inom dilemmaperspektivet framhålls 

den väsentliga komplexitet och motsägelsefullhet som finns inom utbildningssystem. 

Det är väsentligt att få till kunskap om hur motsättningar mellan olika intressegruppers 

syn på hur skolan ska se ut och hur man ska hantera dilemman tar sig uttryck i konkreta 

verksamheter.  
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Det pedagogiska dilemmat handlar enligt Fischbein (2011) i huvudsak om att möta och 

hantera olikheter och att eleverna ska känna sig delaktiga och att varje barn ska 

stimuleras så att det leder till bästa möjliga utveckling.  

 

Fischbein (2011) ser en skillnad när det gäller specialundervisning beroende på när 

specialundervisningen ges, om den ges inom den vanliga klassens ram utan att då 

stigmatisera eller om man väntar med undervisningen tills eleverna misslyckats och då 

tar till åtgärder som verkar som segregerande. Även Allard m.fl. (2001) ser betydelsen 

av att hjälpa eleverna tidigt. De anser att det långsiktigt är både billigare och mera 

humant mot eleverna att satsa resurserna i ett tidigt skede.  

 

4 Metod 
 

Kapitlet börjar med en inblick i studiens inriktning. Det fortsätter sedan med 

redogörelse för val av datainsamling i form av lästester, enkäter och intervjuer som 

undersökningsverktyg, undersökningsgrupp, genomförande av undersökningen och val 

av databearbetning och analys. Det avslutas med synpunkter på etiska 

ställningstaganden och reliabilitet och validitet.  

 

4.1 Studiens inriktning 
 

Studiens syfte är att undersöka hur en period av intensiv lästräning kopplat till sång på 

stavelser och undervisning i lässtrategier påverkar elevers läsning. Studien avser också 

att visa hur elever och lärare upplever detta arbete. För att genomföra undersökningen 

valdes en kombination av en kvantitativ och en kvalitativ ansats, där de båda metoderna 

stärker varandra.  Bryman (2011) menar att en flermetodsstrategi kan bidra till en större 

insikt av en företeelse än om endast en metod används.  

Studien har en prägel av experimentell design men uppfyller inte helt kraven då det inte 

finns en kontrollgrupp som inte utsätts för den experimentellla betingelsen (Bryman, 

2011). Istället får den ena gruppen del av flera  sätt att träna än den andra gruppen och 

de båda gruppernas resultat i form av för- och eftertest, men även tidigare genomfört 

test jämförs med varandra.  

Enligt Harboe (2013) väljs metoderna i första hand utifrån problemformuleringen, 

vilken metod som på ett lämpligt sätt belyser det valda problemet. Han menar dock att 

man i det här sammanhanget bör ta hänsyn till omständigheter, tid och resurser.  

 

4.2 Val av datainsamling i form av lästester 
 

Enligt Tufte (2011) brukar man skilja mellan två speciella former av datakällor i 

kvantitativa undersökningar, nämligen primärdata som samlas in särskilt för den 

aktuella undersökningen och sekundärdata som finns sedan tidigare. I första hand  

användes  primärdata,  i form av  resultat från lästesterna LäsKedjor, bestående av 

Bokstavskedjor och Ordkedjor och LäSt, där eleverna läste deltesterna Avkodning 

nonord A och Avkodning ord A.  Dessa tester gjordes före och efter interventionen för  

att se vilken betydelse interventionen hade för läsningen.  Även  sekundärdata i form av 

resultat från tidigare genomfört lästest användes. Eleverna som deltog i studien hade 

gjort LäsKedjor som screening under februari månad. För att se om det fanns någon 

skillnad när det gällde läsutvecklingen från februari till maj och under de tre veckor i 

maj som interventionen genomfördes användes resultatet på Ordkedjor.    
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4.3 Enkäter och intervju som undersökningsverktyg 
 

Elevers och lärares upplevelser erhölls genom enkäter och intervjuer och är en del av 

den kvalitativa ansatsen.  

För att ta reda på elevernas upplevelser av interventionen användes  enkäter. 

Intervjuer är särskilt lämpliga när man vill beskriva människors upplevelser, men om 

det är ont om tid för ett projekt är det mera behändigt att organisera, analysera och 

rapportera enkäter än intervjuundersökningar (Kvale, 1997). Eftersom det skulle ha varit 

mera tidskrävande att genomföra intervjuer med eleverna valdes enkäter.  

Vid genomförandet av enkäterna användes gruppenkäter. Enligt Dahmström (2005) är 

det ett billigt och snabbt sätt att genomföra enkäter på. Det finns dock risk för påverkan 

från gruppledaren och övriga deltagare i gruppen. Detta kan vara en påverkan i positiv 

eller negativ riktning. Dahmström menar att gruppledaren omedvetet genom ordval och 

tonfall kan puffa för eller ta avstånd för frågeställningen. 

När det däremot gällde att ta reda på lärarnas upplevelser av interventionen användes  

intervjun som metod. Där användes en halvstrukturerad intervju. I en halvstrukturerad 

intervju ställer man samma frågor till alla deltagare (Nilsson, 2014). Eftersom det bara 

var två lärare som intervjuades och det i deras uppdrag ingick att arbeta med läsning på 

lite olika sätt användes samma underlag vid intervjuerna, men den lärare vars grupp 

hade gjort mindre del av aktiviteterna fick färre frågor att besvara. Dessa frågor 

markerades i förväg.  

 

4.4 Undersökningsgrupp  
 

Studien vände sig till två klasser där jag  sedan tidigare hade vissa kontakter med 

personalen. Detta kan då ses som ett bekvämlighetsurval. Vid bekvämlighetsurval 

använder sig forskaren av personer som för tillfället finns tillgängliga för forskaren. 

Trots att resultaten kan vara intressanta, går det inte att generalisera resultaten, eftersom 

vetskap om vilken population detta stickprov är representativt för saknas (Bryman, 

2008).  

 

4.5 Genomförande av undersökningen 
 

Studien vände sig till två klasser, med elever i årskurs 2 på två olika skolor, för att se 

vilken betydelse en intensiv lästräningsperiod kopplad till undervisning i lässtrategier 

under en period av tre veckor kan ha. Innan studien påbörjades togs  kontakt med rektor 

på respektive skola som gav klartecken, men kontakt skulle tas med personalen ifråga. 

Även personalen gav klartecken och arbetet med missivbrev till föräldrarna påbörjades. 

Efter att klartecken givits från handledaren att missivbrevet (bilaga 1) kunde delas ut, 

besöktes de båda klasserna. Eleverna informerades om undersökningen och fick 

missivbrevet. Eleverna uppmanades att prata om innehållet hemma och lämna talongen 

så snart som möjligt till klassföreståndaren. Av 17 utdelade förfrågningar blev det 12 

elever som deltog i den ena klassen och av 25 förfrågningar blev det 21 elever som 

deltog i den andra klassen.  De olika klasserna arbetade med läsning på lite olika sätt. I 

den klass (varav 12 elever i studien) som arbetade med samtliga delar i interventionen 

arbetade klassen med detta projekt vid fyra tillfällen i veckan där varje pass var ca 30 

minuter. Passen bestod av att klassen sjöng stavelser på melodin Björnen sover (bilaga 

2), läraren undervisade i lässtrategier och hur man skriver bokrecensioner, samt att 

eleverna i par läste ord från ordlistor (bilaga 3), skönlitteratur och skrev bokrecensioner 
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(bilaga 5). På en av dagarna i veckan skrev eleverna ord som börjar på vissa stavelser 

(bilaga 4) istället för att läsa från ordlistorna. I klassen (varav 21 elever i studien) som 

gjorde en del av projektet sjöng klassen stavelser på melodin Björnen sover och läraren 

undervisade i lässtrategier vid fyra tillfällen i veckan.  Till undervisningen i lässtrategier 

fick lärarna bl a figurer som kallas för läsfixare som de kunde använda sig av (Gonzalez 

m.fl., 2014). För övrigt fick lärarna sången så att eleverna fick var sitt exemplar, samt 

att den kunde visas i dokumentkamera, alternativt blädderblock till ena klassen. 

Ordlistor (bilaga 3) där eleverna skulle läsa två och två, förtryckta papper där eleverna 

skulle skriva ord (bilaga 4), samt underlag för bokrecension (bilaga 5) delades ut till 

läraren vars klass skulle arbeta med det. För att det vid läsningen av rapportarbetet ska 

vara lättare att skilja på de två olika grupperna i studien används en lite längre 

benämning, gröna gruppen, om de 12 elever som deltog i samtliga aktiviteter i 

interventionen och gula gruppen om de 21 elever som gjorde en del av arbetet.  

Veckan innan interventionen påbörjades och veckan efter interventionens slut 

genomfördes lästesten LäsKedjor i klassen och lästesten LäSt (Avkodning ord A och 

Avkodning nonord A) gjordes individuellt med de elever som uttryckt att de ville delta i 

undersökningen. I sistnämnda vecka genomfördes även elevenkäterna (bilaga 6). 

Lärarintervjuerna (bilaga 7) genomfördes några veckor senare. 

 

4.6  Val av databearbetning och analys  
 

För att få fram ett så stort utbyte som möjligt av den kvantitativa   och den kvalitativa 

metoden  kopplades  resultatmängderna delvis samman.   

Enligt Bryman (2008) utgör kodning starten för flertalet former av kvalitativa analyser. 

Vid bearbetningen av lärarintervjuerna användes kodning och  tematisk analys. För att 

underlätta detta arbete skrevs de båda lärarintervjuerna ut på två olikfärgade papper och 

klipptes isär i bitar och sorterades i olika kategorier som sedan i samband med 

tematiseringen lades i plastfickor. Detta förfaringssätt gjorde att det vid arbetet med 

resultatredovisningen lätt gick att se vem av lärarna som sagt vad.  Om det fanns sådant 

som kunde höra till olika kategorier gjordes en anteckning om det på pappersbiten. 

Lindgren (2014) menar att man vid kodning antingen kan utgå från så kallad 

begreppsdriven eller tematisk kodning, där man i förväg bestämt vad man letar efter, 

eller det som ofta rekommenderas nämligen datadriven kodning, där man tar sig an data 

på ett så öppet sätt som möjligt. Lindgren menar dock att det inte finns någon tydlig 

gräns mellan de båda ansatserna, utan att man ofta pendlar mellan olika strategier. 

Samtidigt som det fanns en tematisk kodning som ansats när  kodningen började fanns 

det en öppenhet för de upptäckter som gjordes i samband med kodningen och  dessa 

upptäckter påverkade kodningen. En av poängerna med kvalitativ analys är att det gång 

på gång går att återvända till materialet för att förfina och göra ändringar av koderna när 

en fördjupad förståelse av det som studeras växer fram (Lindgren). I samband med 

arbetet med analysen upptäcktes sådant som inte fanns med från början och det 

placerades in under ett visst tema. Enligt Lindgren sker ofta kodning och tematisering i 

stort sett samtidigt, vilket var fallet för mig.  Här tog jag hjälp av hermeneutiken. 

Thurén (2007) framhåller att hermeneutiken går ut på att förstå. Enligt Westlund (2009) 

handlar hermeneutiken om att tolka, förstå och förmedla. Hermeneutiken kan nyttjas för 

att förmedla upplevelser av olika företeelser inom t.ex. skolans värld, vilket det i det här 

sammanhanget var aktuellt att göra. Molander (1988) lyfter fram förförståelsen för att 

kunna förstå, för att en del ska kunna förstås behövs en förståelse av helheten. Genom 

mitt arbete som lågstadielärare och speciallärare har jag fått rika möjligheter att ta del av 

elevers läs- och skrivinlärning. Jag har också erfarenhet av kartläggningar och av den 
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problematik som läs- och skrivsvårigheter kan medföra för elever. Dessa erfarenheter 

ger mig en förförståelse som hjälper mig att förstå helheten. 

 

4.7 Etiska ställningstaganden 
 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) förväntas forskaren att göra sitt bästa för att genomföra 

forskning av hög kvalitet. Krav som ställs på en forskare har sitt fäste i  samhällets 

etiska normer och värderingar och kan sammanfattas på följande sätt; att tala sanning 

om sin forskning, att medvetet granska och redovisa utgångspunkter för studier, 

metoder och resultat, redovisa kommersiella intressen och andra bindningar, inte stjäla 

forskningsresultat från andra, hålla ordning i sin forskning, inte skada människor, djur 

och natur samt vara rättvis i bedömning av andras forskning.  

 

Bryman (2008) lyfter fram fyra krav som man som forskare ska ta hänsyn till när det 

gäller de personer som är direkt inblandade i forskningen: Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Utifrån dessa krav   

informerades de berörda om undersökningens syfte, att deltagandet var frivilligt och att 

de hade rätt att avsluta deltagandet i förväg om de önskade. Lärare och de minderåriga 

eleverna fick ge sitt uttryck för att vilja medverka och de minderårigas föräldrar 

godkände att deras barn fanns med i undersökningen. De berörda informerades om vilka 

åtgärder som skulle  vidtas för att skydda deltagarnas integritet, att uppgifterna endast 

kommer att användas i forskningsändamålet och var det färdiga arbetet kommer att 

finnas. För att kunna informera elever och vårdnadshavare om undersökningen och de 

fyra nämnda kraven  besöktes de berörda klasserna och  missivbrev skickades hem med 

eleverna. Talongen på missivbrevet fylldes i hemma och lämnades till skolan. Rätten till 

lärarnas anonymitet dryftades med de båda lärarna.  

 

4.8 Reliabiltet och validitet  
 

Reliabilitet, som också kan benämnas tillförlitlighet handlar om hur pass resultat från en 

undersökning blir desamma om undersökningen genomförs på nytt, eller om resultaten 

påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga förutsättningar. Vid mätning av validitet 

bedöms om slutsatser som fåtts från en undersökning hänger ihop eller ej. 

Mätningsvaliditet, som också kallas begreppsvaliditet handlar om måttet mäter det som 

det verkligen ska mäta. Vid extern validitet väcks frågan om resultat från en 

undersökning kan generaliseras, så att den gäller utöver den specifika 

undersökningstexten. För att en studie ska vara externt valid är urvalet, dvs vilka 

personer som ska delta i undersökningen avgörande, vilket gör att kvantitativa forskare 

är noga med att skapa representativa urval (Bryman, 2008). Eftersom ett representativt 

urval saknas går det inte att räkna med så stor extern validitet.  

 

5 Resultat 
 

Utifrån frågeställningen på vilket sätt läsförmågan påverkas presenteras testresultaten 

dels i form av jämförelse av gruppernas medelvärden på testerna Ordkedjor och LäSt 

och dels elevernas individuella resultat. Elevernas upplevelser av lästräningen 

presenteras i  enkätredovisningen. Det finns även vissa jämförelser mellan testresultaten 

och enkätredovisningen. Resultatredovisningen avslutas med lärarnas upplevelser av 

lästräningen.  
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5.1 Jämförelse mellan de båda gruppernas testresultat 
 

Testresultatet på Ordkedjor visar att medelvärdet för elevernas  avkodningsförmåga 

ökade med tanke på periodernas längd förhållandevis mera under perioden slutet av 

april till slutet av maj än under perioden februari till slutet av april hos båda grupperna. 

Gröna gruppens medelvärde ökade under februari till slutet av april med 3,9 ordkedjor 

och under slutet av april till slutet av maj med 3,9 ordkedjor.  

Gula gruppens medelvärde, vars ökning var lite större, ökade under februari till slutet av 

april med 4 ordkedjor och under slutet av april till slutet av maj med 4,2 ordkedjor.Vid 

bedömning av testresultatet bör det finnas i åtanke att en del av ökningen kan bero på att 

eleverna lärt sig testet lite, så kallad inlärningseffekt, samt att testvana kan påverka 

resultatet. 

 
Figur 5.1. Gruppernas medelvärde på testet Ordkedjor under februari, samt slutet av 

april och slutet av  maj.  

 

Testresultatet på LäSt nonord A visar att medelvärdet för elevernas avkodningsförmåga 

ökade lite mera i gröna gruppen än i gula gruppen. I gröna gruppen var medelökningen 

2,6 ord och i gula gruppen 2,1 ord.  

 

 

 
Figur 5.2. Gruppernas medelvärde på testet LäSt nonord A i slutet av april och slutet av 

maj. 

 

Testresultatet på LäSt ord A visar att medelvärdet för elevernas avkodningsförmåga 

ökade mera i gula gruppen än i gröna gruppen.  I gröna gruppen var medelökningen 2 

ord och i gula gruppen 3,2 ord.   
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Figur 5.3. Gruppernas medelvärde på testet LäSt ord A i slutet av april och slutet av 

maj. 

 

Av figur 5.2 och 5.3 framgår att gröna gruppen hade ett högre resultat än gula gruppen i 

slutet av april. Det kan tänkas att detta påverkar att medelökningen inte blir så hög i 

gröna gruppen. 

 
5.1.1 Gruppernas staninevärden på  Ordkedjor 

 

För att se hur staninevärdena totalt har ökat i de både grupperna är resultaten indelade i 

de tre grupperna 1-3, 4-6 och 7-9. I  båda elevgrupperna har andelen som har stanine 7-9 

ökat ungefär lika mycket.  

 
Figur 5.4.a. och 5.4.b.Diagram som visar gröna gruppens och gula gruppens stanine på 

Ordkedjor fördelade på grupperna stanine 1-3, 4-6 och 7-9.  

 

En bidragande anledning till att samtliga elever i gröna gruppen hamnade på stanine 4 

eller högre i slutet av maj kan vara att de som hade lägst resultat i slutet av april  låg på 

stanine 2 eller 3.  
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5.1.2 Översikt av testresultat 

 

Eleverna i gröna gruppen är numrerade från 1-12 i vänstra kolumnen. Sedan följer 

resultat på Ordkedjor i februari, Bokstavskedjor och Ordkedjor i slutet av april, 

ökning/minskning  av Ordkedjor från februari till slutet av april, resultat på 

Bokstavskedjor och Ordkedjor i slutet av maj, ökning av Ordkedjor från slutet av april 

till slutet av maj, resultat på LäSt Avkodning nonord A och  Avkodning ord A i slutet 

av april och maj, samt ökning av nonord och ord från slutet av april till slutet av maj.  

 

                  LäsKedjor                  LäSt 

 Ok Bk Ok Ok Bk Ok Ok No Ord No Ord No Ord 

 Feb Apr Apr Ö/M1 Maj Maj Ö/M2 Apr Apr Maj Maj Ö/M3 Ö/M4 

1 13 27 16 3 31 23 7 31 53 36 57 5 4 

2 7 33 10 3 36 21 11 31 50 34 56 3 6 

3 11 38 18 7 46 21 3 19 37 23 40 4 3 

4 9 35 9 0 43 14 5 18 33 20 33 2 0 

5  31 20  38 27 7 46 68 46 62 0 -4 

6 13 27 17 4 29 20 3 43 60 45 66 2 6 

7 11 31 14 3 34 11 -3 24 41 25 38 1 -3 

8 9 24 16 7 32 19 3 19 42 24 40 5 -2 

9 17 42 24 7 44 24 0 36 56 45 65 9 9 

10 12 25 7 -5 33 18 11 29 45 34 54 5 9 

11 25 38 34 9 40 31 -3 42 65 36 58 -6 -7 

12 9 31 10 1 33 13 3 19 31 20 36 1 5 

M 12,4  16,3 3,9  20,2 3,9 29,7 48,4 32,3 50,4 2,6 2 

 

Tsbell 5.1. Individuella testresultat, samt medelvärde i tabellform för gröna gruppen. 

Förkortningarna står för följande: Ok = Ordkedjor, Bk = Bokstavskedjor, No = 

nonord, Feb = februari, Apr = april, Ö/M1 = ökning/minskning av ordkedjor från 

februari till slutet av april, Ö/M2 = ökning/minskning av ordkedjor från april till slutet 

av maj, Ö/M3 = ökning/minskning av nonord från april till slutet av maj, Ö/M4 = 

ökning/minskning av ord från april till slutet av maj. 

 

Om man tittar på medelvärdet blir det ur ett tidsperspektiv en större ökning på 

Ordkedjorna från slutet av april till slutet av maj än från februari till slutet av april.Två 

av eleverna har ökat mycket, men där bör man ha i åtanke att en av eleverna hade en 

nedgång i april. Hos övervägande delen av elever finns det en viss samstämmighet 

mellan LäsKedjor och LäSt. 
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Eleverna i gula gruppen är numrerade från 13-33 i vänstra kolumnen. Sedan följer 

resultat på Ordkedjor i februari, Bokstavskedjor och Ordkedjor i slutet av april, 

ökning/minskning  av Ordkedjor från februari till slutet av april, resultat på 

Bokstavskedjor och Ordkedjor i slutet av maj, ökning av Ordkedjor från slutet av april 

till slutet av maj, resultat på LäSt Avkodning nonord  A och Avkodning ord A i slutet 

av april och maj, samt ökning av nonord och ord från slutet av april till slutet av maj.  

 

 

 

 

                  LäsKedjor                  LäSt 

 Ok Bk Ok Ok Bk Ok Ok No Ord No Ord No Ord 

 Feb Apr Apr Ö/M1 Maj Maj Ö/M2 Apr Apr Maj Maj Ö/M3 Ö/M4 

13 15 34 20 5 30 24 4 28 47 32 57 4 10 

14 26 46 27 1 42 32 5 31 46 33 51 2 5 

15 1 24 4 3 29 9 5 12 16 13 17 1 1 

16 28 34 28 0 39 35 7 33 46 36 49 3 3 

17 14 39 20 6 41 24 4 23 40 26 41 3 1 

18  40 28  42 42 14 36 56 36 65 0 9 

19 10 37 13 3 35 8 -5 24 33 20 32 -4 -1 

20 13 26 11 -2 32 23 12 24 40 31 42 7 2 

21 11 37 14 3 34 19 5 21 24 22 29 1 5 

22 11 21 16 5 30 21 5 18 35 21 44 3 9 

23 12 36 20 8 30 15 -5 28 48 30 42 2 -6 

24 5 36 8 3 35 9 1 15 22 19 23 4 1 

25 16 27 19 3 26 18 -1 22 39 29 52 7 13 

26 3 25 3 0 21 5 2 15 23 19 20 4 -3 

27 10 21 16 6 5 22 6 22 31 25 39 3 8 

28 10 35 22 12 38 27 5 28 54 31 49 3 -5 

29 18 37 22 4 44 31 9 33 55 38 55 5 0 

30 18 32 20 2 37 26 6 25 44 27 52 2 8 

31 18 25 20 2 30 25 5 33 52 33 63 0 11 

32 17       32 48 33 55 1 7 

33 12    36 17    18 30   

M 13,4  17,4 4  21,6 4,2 25,1 40 27,2 43,2 2,1 3,2 

 

Tabell 5.2. Individuella testresultat, samt medelvärde i tabellform för gula gruppen. 

Förkortningarna står för följande: 

Ok = Ordkedjor, Bk = Bokstavskedjor, No = nonord, Feb = februari, Apr = april, 

Ö/M1 = ökning/minskning av ordkedjor från februari till slutet av april, Ö/M2 = 

ökning/minskning av ordkedjor från april till slutet av maj, Ö/M3 = ökning/minskning 

av nonord från april till slutet av maj, Ö/M4 = ökning/minskning av ord från april till 

slutet av maj. 

 

För tre av eleverna saknas det på grund av olika omständigheter resultat i tabell 5.2. För 

elev 33  går det inte att få fram någon av de uträknade ökningarna i tabellen, däremot 

går det att se att Ordkedjorna totalt ökat med 5 från februari till maj.  

Om man tittar på medelvärdet blir det ur ett tidsperspektiv en större ökning på 

Ordkedjorna från slutet av april till slutet slutet av maj än från februari till slutet av 

april. Det finns en relativ stor samstämmighet mellan LäsKedjor och LäSt. 
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När det gäller de båda gruppernas resultat så är det så små skillnader när det gäller 

medelvärdena så det är inte lämpligt att dra någon slutsats utifrån det av vilken 

betydelse just de olika sätten att träna läsning har haft. Däremot kan man se att det i de 

båda grupperna finns några elever som fått betydligt högre resultat. Man kan också se 

att några elever fått lägre resultat. Man kan inte utifrån det säga att dessa elever läser 

sämre, eftersom resultaten kan bero på olika omständigheter. Det är dock lämpligt att 

dessa elever uppmärksammas.  

 

5.2 Enkätredovisning 
 

Här följer en redovisning av elevernas enkätsvar i tabellform och hur svaren har 

fördelats inom grupperna i form av cirkeldiagram. Frågorna redovisas var för sig. Efter 

några frågor följer några citat av elevers upplevelser. 

 

Hur har det varit att sjunga på stavelser? 

 

 Tråkigt Varken tråkigt 

eller roligt 

Lite roligt Mycket roligt 

Gröna gruppen    12 

Gula gruppen  3 13 5 

 

Tabell 5.3. Tabell som visar hur gröna gruppen och gula gruppen upplevde att det var 

att sjunga på stavelser. 

 

I gröna gruppen tyckte samtliga elever att det var mycket roligt att sjunga på stavelser. I 

gula gruppen tyckte  62 % att det var lite roligt,  24 % att det var mycket roligt   och  14 

% tyckte att det varken var tråkigt eller roligt, vilket framgår av nedanstående diagram.  

 

 
Figur 5.5.a. och 5.5.b.  Diagram som visar hur gröna gruppen och gula gruppen 

upplevde att det var att sjunga på stavelser.  

 

Några av eleverna nämner sången i egna kommentater. En elev i gula gruppen uttrycker 

det på följande sätt:  

 

 ”Det är jätte Roligt och sjunga på melodin  björnen sover.” 

 

Vid samtal med elever i gröna gruppen framkom det att det är både texten och melodin 

och en kombination av detta som gör sången rolig, samt att det var nya texter. 

 

 
 

Tråkigt

Varken tråkigt
eller roligt

Lite roligt

Mycket roligt
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Gör sången på stavelser att det blir lättare för dig att läsa ord? 
 

 Nej Vet inte  Ja 

Gröna gruppen  1 11 

Gula gruppen 1 17 3 

 

Tabell 5.4. Tabell som visar huruvida eleverna upplever att  sången gör att  läsningen 

av ord  går lättare för gröna gruppen och gula gruppen. 

 

11 av 12 elever i gröna gruppen upplever att sången gör att det blir lättare att läsa ord, 

vilket motsvarar 92 % av eleverna. I gula gruppen är det 3 av 21 elever som upplever att 

sången bidrar till att det blir lättare att läsa ord, vilket motsvaras av 14 %. 17 av 

eleverna vet inte och motsvaras av 81 %. 1 av eleverna i gula gruppen upplever inte att 

sången gör att det blir lättare att läsa ord. Som framgår av diagrammen nedan finns det 

ganska stora olikheter när det gäller hur eleverna har svarat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.6.a. och 5.6.b. Diagram som visar om gröna gruppen och gula gruppen 

upplever att sången på stavelser gör att det blir lättare för dem att läsa ord.  

 

Det är elevernas upplevelser som synliggörs i diagrammen. Vilken betydelse som 

sången har för läsningen kan vara svårt att avgöra eftersom det under en sådan här 

period av lästräning är flera faktorer som påverkar läsningen. 

 

Hur har du upplevt arbetet med läsning under den här perioden? 

 

 

 Tråkigt Varken tråkigt 

eller roligt 

Lite roligt Mycket roligt 

Gröna gruppen   2 10 

Gula gruppen  1 7 13 

 

Tabell 5.5. Tabell som visar hur gröna gruppen och gula gruppen upplevt arbetet med 

läsning under träningsperioden. 

 

En av eleverna i gula gruppen markerade både lite roligt och mycket roligt, medan en 

annan elev inte besvarade frågan.  

Samtliga elever i gröna gruppen upplevde arbetet med läsning som roligt, antingen lite 

roligt eller mycket roligt. 10 av 12 elever tycker att arbetet med läsning varit mycket 

roligt, vilket motsvarar 83 % av eleverna. Övervägande delen av eleverna i gula 

gruppen upplevde arbetet med läsning som roligt. Där var det 13 som markerat  mycket 

roligt, vilket medför att av de markerade svaren återfinns 62 % på mycket roligt.  En av 

Nej

Vet inte

Ja

Nej

Vet inte

Ja
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eleverna upplevde att arbetet med läsning varit varken tråkigt eller roligt, vilket visar en 

liten del på diagrammet.  

 
Figur 5.7.a och 5.7.b. Diagram som visar hur gröna gruppen och gula gruppen har 

upplevt arbetet med läsning under träningsperioden. 

 

Vid jämförelse av elevsvaren bör det finnas i åtanke att de båda grupperna har arbetat 

med delmomentet läsning på lite olika sätt. Gröna gruppen har arbetat med parläsning 

och gula gruppen har arbetat med ordinarie arbetssätt. I detta arbetssätt ingår  att elever 

läser två och två ibland. Att en större andel i gröna gruppen valde alternativet mycket 

roligt kan bero på parläsningen eftersom det upplevdes positivt av eleverna.  

 

Hur upplever du att din läsning har blivit under den här perioden? 

 

 Sämre Samma som 

förut 

Lite bättre Mycket bättre 

Gröna gruppen   2 10 

Gula gruppen 1 2 4 14 

 

Tabell 5.6. Tabell som visar hur eleverna upplever att deras läsning blivit under 

perioden för gröna gruppen och gula gruppen. 

 

Övervägande andel elever i de båda grupperna upplever att deras läsning blivit mycket 

bättre.  I gröna gruppen upplever 10 av 12 elever att läsningen blivit mycket bättre, 

vilket motsvarar 83 % av eleverna. I gula gruppen upplever 14 av 21 elever att 

läsningen blivit mycket bättre och motsvaras av 67 %. I de båda grupperna upplever 

ungefär lika stor andel att läsningen blivit lite bättre. I gula gruppen finns ett par elever 

som upplever att läsningen är samma som innan och en elev som upplever att  

läsningen blivit sämre, vilket medför att spridningen av svar är större i gula gruppen. 

 

 

 

Figur 5.8.a och 5.8.b. Diagram som visar hur gröna gruppen och gula gruppen 

upplever att deras läsning blivit under träningsperioden. 
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På vilket sätt har du upplevt att det blivit så? 
 

Ett tecken på att läsningen har blivit bättre är att eleverna ser skillnad på hur de läser nu 

och hur de läste tidigare. Ett par elever i gröna gruppen som upplever att läsningen har 

blivit mycket bättre uttrycker det på följande sätt: 
 

 ”Jag läser lugnt och stannar vid punkter:” 

 

En annan elev i gröna gruppen som upplever att läsningen har blivit mycket bättre ser 

hur detta har påverkat självförtroendet. 
 

 ”Jag har fåt mer jälvförtroende” 

 

Ett par elever i gula gruppen som upplever att deras läsning har blivit mycket bättre och 

en elev vars läsning blivit lite bättre märker det på deras sätt att läsa 
 

 ”Jag kan läsa flytande nu.” 

 

 ”För jag lät som en robot när jag läste.” 
 

 ”Jag läser med inlevelse.” 

 

En elev i gula gruppen som upplever att läsningen är samma som innan märker ingen 

skillnad när vederbörande läser läsläxan. 

  
”När jag läser min läsläxa så låter det likadant.” 

 

  

Upplever du att du lär dig bättre om du arbetar  med en kamrat än om du arbetar 

själv? 

 

 Nej Vet inte Ja 

Gröna gruppen 1 1 10 

Gula gruppen 5 3 14 

 

Tabell 5.7. Tabell som visar om elever i gröna gruppen och gula gruppen upplever att 

de lär sig bättre om de arbetar med en kamrat i jämförelse med om de arbetar själva.  

 

I gula gruppen markerade en av eleverna både ja och nej eftersom eleven upplevde att 

vederbörande ibland lärde sig bättre vid arbete tillsammans med en kamrat. 

Övervägande andelen elever i de båda grupperna upplever att de lär sig bättre om de 

arbetar tillsammans med en kamrat. I gröna gruppen upplever 10 av 12 elever att de lär 

sig bättre tillsammans med en kamrat, vilket  motsvarar 83 % av eleverna. I gula 

gruppen har 14 elever markerat ja, vilket motsvaras av 64 % av markerade  svar. 
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Figur 5.9.a och 5.9.b. Diagram som visar om eleverna i gröna gruppen och gula 

gruppen upplever att de lär sig bättre om de arbetar med en kamrat. 

 

Som jag nämnde tidigare ingick parläsning i gröna gruppens arbete. Eleverna i gröna 

gruppen skrev även ord och bokrecensioner tillsammans. Det är mycket möjligt att detta 

har påverkat om eleverna upplever att de lär sig bättre om de arbetar tillsammans med 

en kamrat. 

Som avslutning på enkätredovisningen ger två elever från gröna gruppen uttryck för hur 

de har upplevt arbetet.  

 
”Jag tycker att Det  var bra. Jag tycker att Det Har varit bättre med läskompis.” 

 

 ”Det har gåt veligt bra och Det var roligt.”.  

 
5.2.1 Jämförelse mellan testresultat och enkäter 

 

Eftersom enkäterna var anonyma går det inte överlag att jämföra de enskilda 

enkätsvaren med testresultaten, däremot går det att se hur grupperna som helhet har 

svarat och jämföra svaren med testresultaten. I gröna gruppen upplever eleverna att 

läsningen har blivit bättre. Testresultatredovisningen visar inte att lika  många elevers 

läshastighet av ord har ökat. Ett par av eleverna har lägre resultat på Ordkedjor efter 

träningen än före. Dessa elever har även lägre resultat på LäSt, antingen på ord eller 

både på nonord och ord efter träningens slut. Några elever lyfter fram andra 

kvalifikationer som visar på bättre läsning.  

En av eleverna upplever att det här projektet har påverkat självförtroendet. Den eleven 

valde att skriva namn på enkäten så där kan jag se att vederbörande har högre resultat på 

både LäsKedjor och LäSt efter träningen.  

I gula gruppen svarar tre elever att läsningen är samma som innan eller sämre. I den 

gruppen finns det några elever som har lägre resultat på Ordkedjor efter träningen än 

före. Dessa elever har även lägre resultat på Bokstavskedjor, vilket kan tyda på att 

dagsform spelar in. Som nämndes tidigare går det inte att utläsa hur dessa elever skattat 

sin läsning. Ett par av dessa elever hade även lägre resultat på LäSt, antingen på ord 

eller både på nonord och ord efter träningens slut.   

 

 

5.3 Lärarnas upplevelser 
 

Lärarna i de båda klasserna upplever att det har varit ett roligt arbete att genomföra det 

som de blev ombedda att göra. Eleverna har tyckt att det har varit roligt och  eleverna 

och lärarna har haft roligt tillsammans. Eleverna har varit engagerade. Läraren i gula 

gruppen ser elevernas positiva inställning som en orsak till att resultatet blev som det 

blev.  En av lärarna uppger att det är spännande att lära sig olika sätt att arbeta med 

läsutveckling. Läraren i gröna gruppen säger att de ändå skulle ha jobbat med 

läsförståelse och läsning, men inte på det här sättet. Att de sjöng, läste listor och böcker 

och pratade om läsförståelse gjorde att det blev ett varierat arbetssätt. Det hann inte bli 
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långtråkigt. Det var även begränsat till tre veckor. Om de fortsatt i tre veckor till så tror 

läraren att själva arbetssättet också hade blivit långtråkigt.  

 
5.3.1 Sångens betydelse 

 

Sången har haft stor betydelse för elevernas upplevelser av arbetet.  De har tyckt att det 

har varit skojigt att sjunga. Det blev ett annorlunda sätt att träna läsning. Sången blev en 

rutin som sporrade eleverna, men som också gjorde att de livades upp och tränade 

läsning utan att de tänkte att det var det de tränade.  
 

 ”Vi gjorde ju det varje morgon och de blev så där taggade och ville 

 prova på olika och de ville gärna ha flera bokstäver så du fick göra   

 längre stavelser åt dem också.” 

 

 ”Det har varit roligt att leka med orden. En del av eleverna blir glada  

 av musiken och lever upp av den och tycker att det är roligt och tänker   

  inte på att de läser samtidigt, vilket kunde vara mera ansträngande  

                        utan musiken.” 

 

Läraren i gröna gruppen uttrycker att sången har tränat elevernas avkodning väldigt bra, 

framför allt hos de elever som kanske inte var så säkra i början. Även läraren i gula 

gruppen tror att det verkligen gynnar de elever som inte kommit så långt med läsningen. 

Läraren i gula gruppen ser även sången som ett sätt för eleverna att uppleva rytm i 

läsningen. 
 

 ”De som inte kan läsa har inte läsrytmen men de kan också känna att  de 

 har rytm när de sjunger.” 

 

Gula gruppen kom lätt in på melodin Blinka lilla stjärna när de skulle sjunga sången. 

Läraren tänker använda sig av denna melodi till hösten och låta eleverna sjunga och 

själva skriva till mera så att det passar till melodin.  

Båda lärarna upplever att sången de sjöng skulle vara användbar i samband med 

läsinlärningen och ser det som en möjlighet att använda sig av den i ettan.  
 

 ”Å, vad synd att jag inte hade den här i ettan. Då kunde jag ha börjat redan 

 då med två bokstäver bara, det tror jag. Jag tror överhuvudtaget kan vi sätta 

 musik till saker så når vi fler barn.” 

 

 

 
5.3.2 Avkodning 

 

Läraren i gröna gruppen upplever nog att eleverna har blivit säkrare på att läsa, framför 

allt på att avkoda. Båda lärarna upplever att arbetet med avkodning har påverkat 

avkodningsförmågan mest hos de elever som är lite svagare i läsning eller i avkodning 

framför allt. Läraren i gula gruppen ger uttryck för att de som inte läser flytande har 

nytta av avkodningsträningen. Klassen läste stavelserna tillsammmans innan de sjöng.  
 

 ”De som läser flytande har inte läsningen påverkats så mycket, däremot  

 de som inte läser flytande, har väldig nytta av det här.” 

 

Lärarna upplever inte i ett första skede att träningen för att öka avkodningen haft så stor 

betydelse för de elever som redan är goda läsare. När vi tillsammans tittar på elevernas 
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resultat ser vi att det finns goda läsare som har ökat sin avkodningsförmåga, vilket 

upplevs positivt. Läraren i gröna gruppen uttrycker att det väl inte är så förvånande att 

avkodningsförmågan har ökat. Läraren tänker att de intensivt tränat 

avkodningsförmågan genom sång och läsning av listor och böcker. Med så intensiv 

träning borde de gå framåt. Läraren uttrycker att de flesta av de elever som var svaga 

från början har ökat sin läsförmåga. Läraren ser att de som stått stilla eller backat lite i 

de flesta fall var elever som hade ett gott resultat från början och tänker då att träningen 

kanske inte är lika effektiv eftersom de redan hade kommit så pass långt.  Läraren tror 

inte att de har blivit sämre på läsning, utan att dagsform och koncentration vid tillfället 

har betydelse. Även om inte arbetet påverkar de som redan läser så mycket, tycker inte 

läraren i gula gruppen att arbetet är skadligt för dem, utan ser bara fördelar med det.   

 
5.3.3 Undervisning i lässtrategier 

 

Båda lärarna upplever att undervisningen i lässtrategier har påverkat elevernas 

läsförståelse. Läraren i gula gruppen har märkt att elever går tillbaka i texten.  
 

 ”Undervisningen i lässtrategier gör att många av eleverna har tagit till sig att 

 gå tillbaka i texten och läsa om vilket gör att förståelsen av texten blir bättre.” 

 

Läraren i gröna gruppen tror att lässtrategier har jättestor betydelse för elevernas 

läsförståelse. Det är dock svårt att avgöra vilken betydelse undervisningen om 

lässtrategier haft på så här kort tid. De har i klassen arbetat med spågumman.  I den 

första boken som de läste gemensamt arbetade de väldigt strukturerat och pratade inför 

varje kapitel om vad de trodde skulle hända och vad som hände förra gången. Detta har 

påverkat eleverna så att de tänker innan de börjar läsa och gör förutsägelser och 

använder sig av tidigare erfarenheter. De har även nuddat lite vid detektiven. Arbetet 

med lässtrategier har lett till bra samtal i klassen och detta tillsammans med att eleverna 

skulle få tid till att läsa böckerna gjorde att det användes mera tid än vad som var 

planerat i förväg. Läsningen har fått ta tid och utrymme.  
 

 ”Man vill liksom inte bryta ett bra samtal bara för att nu är tiden slut.” 

 

Läraren i gröna gruppen kunde märka att läsförståelsen hos ett par elever som hamnar i 

topp, när det gäller avkodning, inte alls är lika bra som avkodningsförmågan. Läraren 

tror att de här eleverna har haft nytta av delen med läsförståelse i det här projektet. 

Läraren tycker att det hade varit intressant om vi hade gjort någon test på förståelse.  

Läraren uttrycker att det är svårt att göra det på samma tydliga numeriska sätt som med 

avkodningsförmågan. Det är svårt att göra en jämförande test av läsförståelse eftersom 

det är beroende av vilken sorts text det är och vad texten handlar om. I projektet kom vi 

inte åt förmågan läsförståelse som vi gjorde med avkodningsförmågan.  
 

 ”Det känns som att läsförståelsen hamnar lite vid sidan om, den var med på 

 så sätt att vi jobbade med den och vi pratade om den, men vi följde inte upp 

 den på samma tydliga sätt.” 

 

Båda lärarna uttrycker att de ska fortsätta att arbeta med lässtrategierna nästa läsår. De 

tänker då att använda sig av spågumman, detektiven, reportern, cowboyen och 

konstnären. 
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5.3.4 Läslust 

 

Läraren i gröna gruppen upplever att projektet har påverkat läslusten mycket bra. 

Läraren ser att eleverna själva fick välja böcker som en bidragande orsak, men också att 

eleverna tycker att de har läst bra böcker. Läraren i gula gruppen ser att framgång i 

läsningen gör att eleverna tycker att det är roligt att läsa och att de blir positiva. 
 

 ”Eleverna har fått verktyg genom lässtrategierna och läsningen har gått framåt. 

 Om läsningen går framåt tycker eleverna att det är roligt att läsa.  

 
5.3.5 Delaktighet 

 

Båda lärarna upplever att eleverna har varit delaktiga i arbetet och att det har upplevts 

positivt. Läraren i gula gruppen lyfter fram att lärarens sätt att tillvarata att barnen säger 

att ett ord är ett riktigt ord, att man stannar och pratar om det, bidrar till att barnen 

känner delaktighet. Läraren i gröna gruppen  upplever att eleverna tyckte att det var 

roligt att de själva fick vara med och välja vilka böcker de skulle läsa tillsammans med 

en kompis.  

 
5.3.6 Rutiners betydelse 

 

Båda lärarna upplever att kontinuiteten i arbetet är betydelsefullt. Läraren i gröna 

gruppen berättar att det skulle vara vikarie i klassen en dag och att läraren hade sagt till 

vikarien att eleverna bara behövde läsa i böckerna för det var viktigt att eleverna blev 

klara med sina böcker. Men barnen sa till vikarien att de först skulle sjunga och sedan 

läsa listor och böcker. Eftersom barnen var så invanda med detta var det inte lönt att 

göra på något annat sätt. Läraren uttrycker att det blir en trygghet för eleverna när de vet 

vad de ska göra. De kan ägna sig åt träningen och behöver inte lägga energi på något 

annat. 
 

 ”Man behöver inte fundera på vad ska hända nu eller vad ska jag göra sen eller 

 man är bara i det.” 

 

Läraren tänker att man skulle kunna överföra det här arbetssättet på att träna annat under 

en kort tid. Man kanske skulle kunna skapa korta enkla rutiner för att t. ex. träna 

multiplikationstabellen eller Sveriges landskap.  

 
5.3.7 Pararbete 

 

Läraren i gröna gruppen upplever att parabetet fungerade bra. Läraren fick till bra par, 

både med tanke på att de hade en likvärdig läsförmåga och att de fungerade bra 

tillsammans. Det blev något par som behövde ganska mycket stöttning, men där hade 

läraren möjlighet att stötta. Eleverna har tyckt att det har varit roligt att jobba i par. Det 

har varit motiverande. De känner att de inte är själva. De har någon att prata och jobba 

med. Läraren tror att det är större chans att de stannar upp om det är något som de inte 

förstår när de läser högt för varandra än om var och en läser själv. Det var också en 

fördel när de skulle skriva en bokrecension om boken.  
 

 ”Jag kan tänka ibland att det är svårt för små barn att liksom behålla hela 

 händelseförloppet och kunna berätta en längre berättelse så, men är man flera 

 som kan prata om den eller fylla i åt varann så kände jag att det var lättare för 

 dem att återberätta.”  
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5.3.8 Elever i behov av en-till-en-undervisning 

 

Läraren i gula gruppen upplever att detta arbete stärker elever som är i behov av en-till-

en-undervisning eftersom de gör samma saker som alla andra gör, men att de nog 

behöver ha arbetat med det en-och-en för att kunna ta till sig det i en stor grupp. Läraren 

i gröna gruppen upplever att dessa elever behöver vuxenstöd för att klara arbetet i en 

större grupp eller att man jobbar i en mindre grupp. Läraren uttrycker att det skulle vara 

möjligt att samla elever som är lite svagare avkodare och göra ett roligt projekt av det på 

samma sätt som gjordes i helklass. 

 
5.3.9 Engagemang från lärarnas sida 
 

Båda lärarna tror att deras engagemang har haft betydelse för hur eleverna har upplevt 

arbetet.  
 

 ”Hade jag gått in mera neutralt. Man måste själv vara positiv, att man som  

 lärare går entusiastiskt in i det, att man har roligt och kan skratta och skoja. 

 då tror jag man får med sig alla.” 

 

 ”Jag tror, är man engagerad som lärare, tycket att det är roligt, och att man tror 

 på det man gör, då tror jag man skickar de signalerna till barnen med….Ser  

 barnen att jag tycker det så tror jag chansen är stor att barnen också tycker det.” 

 

 

 

6 Resultatdiskussion 
 

I det här kapitlet speglar jag vad som framkommit i Resultatkapitlet mot delar från 

Litteraturgenomgången och ser vilka möjligheter det kan leda till i undervisningen. Jag 

nämner även något om troliga anledningar till varför resultatet blev som det blev.  

 

6.1 Lästeori 
 

Att läsning består av både avkodning och språkförståelse (Kamhi och Catts, 20012 och 

Høien och Lundberg, 2001) kan skönjas hos elevernas uppfattningar, men framför allt 

hos lärarnas uppfattningar i den genomförda studien. När eleverna ska uttrycka hur de 

märker att läsningen blivit bättre nämner de kvalifikationer där både 

avkodningsförmåga och  språkförståelse kan ha betydelse. En av eleverna utrycker sig 

numera kunna läsa med inlevelse. För att en elev ska kunna läsa med inlevelse bör 

eleven kunna avkoda texten men också vara förtrogen med innehållet. Att en elev 

tidigare upplevde att läsningen lät som en robot kan tyda på att eleven avkodade rent 

mekaniskt, men inte tänkte så mycket på innehållet. Det kan också tyda på att eleven 

saknade flyt i sin läsning och inte anpassade läsningen efter skiljetecken i texten. Det 

verkar som att det genomförda arbetet har haft betydelse för både avkodningen och 

språkförståelsen och på så sätt påverkat elevernas läsförmåga. 
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6.2 Tidigare forskning om interventioner 
 

Att elevers läsning gynnas av intensiv träning, där olika förmågor tränas visar tidigare 

studier. Wolffs (2011) studie visar att arbete med fonologisk medvetenhet och koppling 

fonem – grafem, läsförståelsestrategier och läsflyt som eleverna tränade genom 

upprepad läsning ökade elevernas läshastighet, läsförståelse och fonologisk 

medvetenhet signifikant hos gruppen som fått intensivträning jämfört med 

kontrollgruppen. Även Fälths (2013) studie visar att den kombinerade träningen; 

läsförståelseträning och fonologisk träning som eleverna fick via datorprogram,  gav 

bättre resultat än den ordinarie specialundervisningen. När forskning talar för att 

intensiv lästräning i kombinerade former ger bättre resultat än ordinarie 

specialundervisning finns det anledning att fundera över hur man skulle kunna förändra 

specialundervisningen och ta in mera av denna intensivträning istället.  

Läraren i gröna gruppen tänker att det vore möjligt att samla de elever som skulle ha 

nytta av det, de lite svagare avkodarna, i en mindre grupp och göra ett roligt projekt av 

det.  

Om man ska använda sig av en kombinerad träning gäller det att hitta en kombination 

som är anpassad  för de elever som det berör. Genom att göra en kartläggning över var 

eleven befinner sig i sin läsning och se elevens starka och svaga sidor inom läs- och 

skrivområdet skulle det gå att skräddarsy program som eleverna borde vara hjälpta av.  

 

Vellutino (1998) menar att en analys över hur pass bra en elev kan tillgodogöra sig 

träningen i ett pedagogiskt program är det mest pålitliga sättet att skilja allmänna läs- 

och skrivsvårigheter från dyslexi. Arbetssätt av den här arten skulle kunna vara en hjälp 

i detta arbete att se skillnad på olika svårigheter.  

Testresultat  skulle också i kombination med kännetecken på läs- och skrivsvårigheter, 

där Høien och Lundberg (2001) bl a nämner utelämningar av stumma bokstäver och 

ljud som har liten tryckbetoning vid skrivning av ord och svårigheter med handstilen 

som yttringar av läs- och skrivsvårigheter, kunna utgöra faktorer som tillsammans kan 

bidra till att elever i behov av stöd upptäcks. Det förekommer att det finns elever som 

ligger inom riskzonen för dyslexi, men att det dröjer innan detta faktum 

uppmärksammas och adekvat hjälp sätts in. Här skulle en större uppmärksamhet på 

någon av dessa yttringar eller en kombination av dem kunna bidra till att elever 

uppmärksammas i ett tidigare skede och på så sätt få kvalificerad hjälp, men även stöd i 

form av kompensatoriska hjälpmedel. 

I Neummann, Ross och Slabochs (2008) studie visas större medvetenhet i noggrannhet, 

hastighet och prosodi i högläsning. Samtidigt som eleverna visade engagemang blev de 

mer kritiska till hur de upplevde sin läsning. I min studie går det inte att se om elevernas 

upplevelser av sin läsning stämmer överens med testresultaten. Det framgår att 

övervägande delen upplever att läsningen har blivit bättre och att testresultaten visar att 

övervägande delen elever har bättre resultat i slutet av maj månad. Eftersom läsning inte 

enbart består av avkodning har eleverna i sin bedömning även lagt in andra 

kvalifikationer. 

 

 

6.3 Strategiskt arbete med lästräning 
 

Vikten av att eleverna lär sig att sätta ihop fonemen vid läsning framhåller både Druid 

Glentow (2006) och Høien och Lundberg (2001). Ett sätt att arbeta med 

sammanljudning är enligt Druid Glentow att arbeta med sammanljudning av två ljud 
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och sedan öka på ordens längd. Ju snabbare i läsninlärningen som eleverna kommer 

underfund med och förmår att få till en riktig sammanljudning, desto bättre  är det för 

eleverna både med tanke på deras läsförmåga och deras upplevelse av att lyckas med 

läsningen. Ett sätt att underlätta och utveckla sammanljudningen skulle kunna vara att 

arbeta med stavelsesången. Det är svårt för eleverna i den genomförda studien att 

avgöra om sången på stavelser gör att det blir lättare för dem att läsa, vilket visar sig 

genom att mer än hälften har svarat att de inte vet. Båda lärarna i studien ger uttryck för 

att de skulle ha använt sig av sången om de hade haft den när eleverna gick i ettan. 

Høien och Lundberg (2001) menar att det ofta händer att inlärningen inte fortsätter med 

de ljud som är svåra för elever med dyslexi (t.ex. skj). Snow och Juel (2007) anser att 

uppmärksamhet på de små delarna vid den tidiga läsinlärningen är till hjälp för samtliga 

barn och avgörande för en del. Genom läsningen av ord från ordlistorna med stegrad 

svårighetsgrad (där första sidan finns som bilaga 3) fanns det möjlighet för eleverna i 

min studie att träna på ord med olika ändelser och med ljudstridig stavning.  

Med tanke på det samband Adams (1990) ser mellan att läsa mycket och att läsa bra, 

nämligen att om eleverna ska lära sig att läsa bra, behövs det att komma på sätt som gör 

att de läser mycket. För att få dem att läsa mycket fordras det att de lär sig att läsa bra. 

Det  är då viktigt att det ges förutsättningar för eleverna att få till en bra läsning. Att på 

ett strukturerat sätt arbeta med lässtrategier, både med avkodning och förståelsearbete, 

allt ifrån arbetet med att ”knäcka koden” till att eleverna tillägnar sig en avancerad 

läsning borde vara en framkomlig väg.   

 

De intervjuade lärarna ser inte i ett första skede att träningen för att öka avkodningen 

haft så stor betydelse för de elever som redan är goda läsare, men när vi tillsammans 

tittar på resultatet ser vi att det även finns goda läsare som har ökat sin 

avkodningsförmåga. Läraren i gröna gruppen menar att det väl inte är så förvånande att 

avkodningsförmågan har ökat eftersom de har tränat avkodning intensivt på flera olika 

sätt. De flesta elevers resultat på Ordkedjor har ökat i april eller maj eller vid båda 

tillfällena, vilket framkommer i resultatredovisningen. Med tanke på att eleverna har 

tränat avkodning intensivt på olika sätt är det rimligt att detta har bidragit till att 

resultatet blev som det blev.  

Båda lärarna anser att de som inte kommit så långt i sin läsning haft störst utbyte av 

träningen.  Resultatet visar också att huvuddelen av dessa elever har gjort framsteg.  

Frågan är om en del av resultatökningen kan bero på att eleverna kommer ihåg själva 

förfaringssättet vid testningen och att det gör att de snabbare kommer igång med 

uppgifterna, vilket Jacobson (2001) menar kan ske om det är för kort tidsperiod mellan 

testningarna.  Ett par av elevernas resultat ligger i maj på samma nivå eller lägre än i 

februari. Hos dessa elever finns det även en viss samstämmighet mellan Ordkedjor och 

LäSt. Med tanke på tidigare forskning (Vellutino m. fl., 1998) finns det anledning att se 

hur dessa elever  ligger till framöver. Om eleverna inte gör framsteg finns det anledning 

att gå vidare för att se om det har med elevernas läsutveckling att göra eller om det 

beror på andra faktorer som t.ex. har med testsituationen att göra eller om det möjligtvis 

är andra faktorer som påverkar elevernas läsutveckling.  

 

 

6.4 Sångens betydelse 
 

Det kan diskuteras hur pass nyttigt det är att använda sig av träning av innehållslösa 

stavelser. När eleverna i den genomförda studien sjöng stavelserna upplevdes 

stavelserna som en rolig text. Sången gjorde att både elever och lärare upplevde arbetet 

roligt. Jederlund (2011) menar att musiken nedvärderas trots att musik kan vara 
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främjande för bl. a. utveckling i gemenskap över olika gränser. Förutom att eleverna i 

min studie tyckte att texten och melodin och detta i kombination med varandra var rolig 

är det mycket möjligt att just gemenskapen som sången skapar kan bidra till att det 

upplevdes så positivt.  Om arbetet upplevs som roligt, samtidigt som eleverna lär sig 

utan att de tänker på att de gör det som läraren i gula gruppen uttryckte det, så bör inte 

träningen vara skadlig, vilket även det uttrycktes av läraren i gula gruppen.  

Jederlund nämner att det finns belägg för att känsla för talspråkets ljud, rytm och form 

kan stimuleras med bra framgång med musikaliska aktiviteter. I det här arbetet ger 

läraren i gula gruppen uttryck för att läsrytmen saknas hos de som inte kan läsa, men att 

de också kan känna att de har rytm när de sjunger. Många gånger handlar det i skolan att 

hitta olika sätt att nå elever. Läraren i gröna gruppen tror att man genom att sätta musik 

till saker når flera barn. Detta är något som man skulle kunna använda sig av i flera 

ämnen.  

Att sången bidrog till att arbetet upplevdes så positivt gav både elever och lärare uttryck 

för. Frågan om hur det varit att sjunga på stavelser fanns först på elevenkäterna som 

genomfördes i smågrpper. Eftersom elevenkäterna genomfördes som gruppenkäter finns 

det enligt Dahmström (2005) en risk för positiv eller negativ påverkan från gruppledare 

och övriga deltagare i gruppen. Även om jag poängterade att det var viktigt att jag fick 

veta vad var och en tyckte, så kunde jag se en tendens till en positiv påverkan från 

deltagare i ett par av smågrupperna. Detta kunde i så fall bidra till att någon eller några 

elevers svar påverkades av detta.  

 

6.5 Läsförståelse och undervisning i lässtrategier 
 

Båda lärarna ser att undervisningen i lässtrategier har påverkat elevernas läsförståesle. 

Det tar sig bl. a. uttryck i att eleverna går tillbaka i texten och läser om texten vilket gör 

att förståelsen av texten ökar. Eleverna tänker innan de börjar läsa, gör förutsägelser och 

använder sig av tidigare erfarenheter. Läraren i gröna gruppen tror att några elever som 

är duktiga på avkodning men som inte är lika duktiga på läsförståelse har haft nytta av 

undervisningen i lässtrategier. Detta medför i så fall att läsförmågan för dessa elever 

ökar eftersom både avkodning och förståelse påverkar läsfömågan (Kamhi och Catts, 

2012). Det kan ju också vara så att även deras avkodningsförmåga har ökat. Att så att 

säga arbeta från två fronter, att både träna avkodning och att arbeta med förståelse borde  

påverka det  gemensamma resultatet. Andra viktiga faktorer som påverkar förståelsen är 

ordförståelse och bakgrundskunskap (Høien och Lundberg, 2001). För att ett barn ska få 

en hållbar grund för dess skapande verksamhet menar Vygotskij (1995) att det är 

nödvändigt att vidga barnets erfarenheter, eftersom ju mera barnet har med sig av 

upplevelser och erfarenheter, desto mera betydelsefull blir barnets fantasi vid liknande 

förutsättningar. Här skulle man kunna tänka sig en dubbelverkande effekt, men av litet 

mått. Fantasi, ordförståelse och bakgrundskunskap bör leda till att förståelsen ökar och 

när förståelsen ökar skulle det kunna vara lättare att vid avkodningen komma fram till 

rätt ord. Om det går lättare att avkoda ökar läshastigheten, vilket gör att när eleven läser 

mera tillägnar sig eleven en större ordförståelse som i sin tur påverkar läsförståelsen. 

Taube (2007) menar dock att det finns grund för att tidig läsförståelse skulle leda till att 

ordförrådet blir större snarare än att ordförrådet leder till ökad läsförståesle.  

Det finns också en skillnad hos läsare när det gäller att ta hjälp av den omgivande 

texten. Enligt  Ehri (2005) tar svagare läsare i sin ordavkodning hjälp av den omgivande 

texten, läsarens ordförråd, omvärldskunskap och sammanhang, i mindre omfattning än 

vad vanliga läsare gör. Däremot tenderar enligt Adams (1990)  yngre och svagare läsare 

att förlita sig  mer på sammanhanget än vad erfarna och skickliga läsare gör.  
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6.6 Faktorer som påverkar läsfömåga och studieresultat 
 

Franks (2009) studie visar att undervisande lärare har väsentlig betydelse för elevers 

läsprestationer och studieresultat. I min studie framgår bl. a. av lärarintervjuerna att 

lärarna har gått in i arbetet med entusiasm och engagemang. Den positiva attityden  från 

lärarnas sida gör att de får med sig eleverna. Det finns en underton som förmedlar att 

det varit annorlunda om de gått in i arbetet med en mera neutral inställning. Båda 

lärarna ger uttryck för att entusiasm och engagemang från deras sida ger signaler till 

eleverna. De menar att chansen är stor att eleverna tycker att det är roligt om de ser att 

lärarna tycker att det är roligt. 

I studien av Persson och Persson (2012) som visar på förbättrade studieresultat hos 

eleverna visar forskarnas analys på att elevernas ändrade inställning till skolan 

förmodligen är den mest betydelsefulla framgångsfaktorn. Personalen har där kunnat 

skapa motivation för skolarbetet och eleverna har tagit vara på betydelsen av kunskap 

för dem. Enligt Jenner (2004) utgör motivationen en drivkraft som gör att beteendet 

eller handlandet sätts igång. Där finns också en tanke om att nå mål, där handlandet är 

riktat mot något, samt en växelverkan mellan den inre drivkraften och målen.  I min 

studie verkar det som att sången hade stor betydelse för elevernas motivation. Sången 

upplevdes som rolig och sågs även som en utmaning; ytterligare ett mål att klara av. 

Läraren i gröna gruppen uttrycker att eleverna blev taggade och de ville ha längre 

stavelser att sjunga, vilket medförde att jag gjorde en text med fyra stavelser (spra) och 

en text med fem stavelser (skrat). Att som lärare ta vara på idéer som eleverna kommer 

med kan vara ett sätt att behålla den motivation som påbörjats hos eleverna.  

Eleverna upplevde att det var lustfullt att läsa. Om det går att få eleverna att uppleva 

gläjde i att läsa är chanserna stora att de vill läsa.   

 

Läraren i gröna gruppen upplevde att rutinen i arbetet blev en trygghet för eleverna. De 

behövde inte tänka på vad de skulle göra utan de kunde bara vara i arbetet. Här sker det 

som, enligt Persson och Persson (2012), generellt upplevs som en utmaning, nämligen 

att eleverna koncentrerar sig på undervisningsinnehållet och omsätter det till 

betydelsefull kunskap. Det finns en risk i dagens skola att tid används till sådant som 

inte är väsentligt, som t.ex. att vänta. I ju högre grad tid och fokus kan ägnas åt det som 

är betydelsefullt i undervisningssammanhang desto mera bör eleverna få ut av arbetet i 

skolan. Läraren i gröna gruppen tänker att arbetssättet skulle kunna överföras till att 

träna annat under kortare tid och att det då skapas enkla korta rutiner för detta arbete.  

 

Enligt Taube (2007) har barn som upptäckt att det var svårare att lära sig att läsa än vad 

de tänkt sig redan efter första skolåret förlorat en del av självförtroendet, liksom lusten 

att lära. I min studie var det en elev som upplevde att läsningen blivit mycket bättre, 

som också uttryckte att vederbörande fått mer självförtroende.  Druid Glentow (2006) 

ser läs- och skrivsvårigheter som en orsak till en negativ självbild och poängterar vikten 

av att arbeta med att bygga upp deras självkänsla och hjälpa dem med läs- och 

skrivsvårigheterna. Eftersom det lätt kan bli en negativ spiral om elever misslyckas är 

det viktigt att skolan arbetar målmedvetet för att förhindra misslyckanden.  

Enligt Vygotskij (1978) sker ett barns utveckling i högre grad i samspel med andra än 

på egen hand. I den gjorda studien visar det sig att huvuddelen av eleverna upplever att 

de lär sig bättre om de arbetar tillsammans med en kamrat. I den gröna gruppen där det 

ingick att arbeta i par tror läraren att det är större chans att eleverna stannar upp i sin 

läsning om det är något de inte förstår, men också att det kan vara lättare för eleverna 
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när de ska återberätta innehållet i en bok, eftersom de då kan hjälpa varandra att fylla i 

åt varandra i berättandet.  

Läraren upplever också att pararbetet bidragit till en känsla av att inte vara själva. 

Fischbein (2011) menar att läraren måste se till att alla i gruppen finns med både i en 

kunskap- och en social gemenskap. Jag kan tänka mig att pararbetet bidrar till och 

förstärker denna så viktiga del i skolan.  

 

 

6.7 Specialpedagogisk forskning och specialundervisning 
 

Med  tanke på de två forskningsansatser som Rosenqvist (2007) behandlar, nämligen 

det som har sin grund i det kategoriska perspektivet och det som har sin grund i det 

relationella perspektivet finns det anledning att fundera över hur man i skolan skulle 

kunna arbeta med olika faktorer  som på ett förtjänstfullt sätt skulle bidra till att elever 

ses ur det relationella perspektivet och att arbetet sker i dess anda. 

 

Att elever är i behov av specialpedagogiska insatser råder det ingen tvekan om, men 

frågan är när, var och hur det ska ske. Fischbein (2011) menar att det är skillnad på när   

specialundervisningen ges, om den ges inom klassens ram eller om man väntar tills 

eleverna har misslyckats och då sätter in åtgärder som ter sig som segregerande. Jag har 

i flera olika sammanhang återkommit till Allard m.fl. ( 2001) som förespråkar tidig 

hjälp eftersom det både är mera ekonomiskt lönande och att det är mera humant mot 

eleverna. Här gäller det att sätta omtanken om eleven i första hand. För att det ska ske är 

det viktigt att det både finns samarbete och samsyn mellan olika befattningar inom 

skolan.  

Min förhoppning är att skolan överlag och det specialpedagogiska arbetssättet i 

synnerhet ska präglas av ett inkluderande arbetssätt där arbetet sker i samspel elever 

emellan, mellan elever och vuxna, samt vuxna emellan och att det satsas på tidiga 

insatser, vilket gynnar alla elever och speciellt elever som är i behov av stöd i någon 

form. Att inom klassens ram arbeta med intensiv träning, där hänsyn tas till elevernas 

olika behov, skulle kunna vara ett sätt att arbeta inkluderande.  

Jag ser interaktionen mellan elev och lärare som mycket viktig vid läsinlärningen och 

utvecklingen av läsningen och framförallt när det finns svårigheter i lässituationen.  

 

6.8 Metoddiskussion 
 

Med tanke på att LäsKedjor i första hand används i studien för att se hur elevernas 

läsförmåga påverkas av träningen valde jag att endast ta med resultatet på Ordkedjor 

från februari. Med hänsyn till  konfidentialitetskravet var det bättre att inte ha med 

resultatet på Bokstavskedjor. Eftersom det dock finns ett värde i att ha med resultatet på 

Bokstavskedjor tog jag med det från april och maj, då låga resultat på ordkedjor men  

bra resultat på bokstavskedjor kan tyda på avkodningssvårigheter (Jacobson, 2001).  

Läraren i gröna gruppen tycker att det hade varit intressant om vi hade gjort någon test 

på förståelse för att se hur undervisningen i lässtrategier påverkat läsningen. Samtidigt 

ser läraren att det kan vara svårt att göra en jämförande test av läsförståelsen. Eftersom 

läsförmågan består av både avkodning och förståelse hade det för studiens totala värde 

varit en fördel att ha med även läsförståelsetest. Vid användning av olika tester är det 

svårt att se vad i undervisningen som lett till vad.  

Jag skulle också ha kunnat räkna på effektstorlek. Genom att göra det blir resultatet av 

träningen mera synlig. Oavsett vad effektstorleken visat hade det varit till det 
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självständiga arbetets fördel eftersom det skulle kunna vara en hjälp att avgöra om en 

intervention i form av detta slag skulle vara mödan värd att satsa på. Mot detta kan 

vägas att det från elever och lärare framkommit fördelar med arbetet som inte mätts i 

siffror.   

 

Lästesterna LäsKedjor och LäSt, samt elevenkäterna gjordes veckan efter 

interventionens slut. Jag hade planerat att börja med lästesterna, men ändrade ordningen 

och började med elevenkäterna, eftersom det kunde vara intressant att se hur eleverna 

upplevde sin läsning innan lästesterna gjordes.  

 

På frågan om eleverna lär sig bättre om de arbetar tillsammans med en kamrat var det en 

av eleverna i gula gruppen som markerade både ja och nej, eftersom eleven upplevde att 

vederbörande ibland lärde sig bättre vid arbete tillsammans med en kamrat. I efterhand 

kan jag se att det hade varit lämpligt att ha ”ibland” som ett alternativ vid den frågan. 

Som eleven var inne på kan nyttan av kamratstöd vid lärande variera beroende på vad 

de arbetar med.  

 

Tidigare forskning (Wolff, 2011 och Fälth, 2013) visar att intensiv kombinerad träning 

ger bättre resultat än den ordinarie specialundervisningen. Några jämförelser med 

specialundervisningen går inte att göra i min studie.  De elever som i vanliga fall får 

specialundervisning fick det även under den här perioden, men i mindre omfattning på 

grund av olika omständigheter. 

Jag är medveten om nackdelar med att använda mig av ett bekvämlighetsurval, men 

tänker samtidigt att undersökningen kan bidra till tänkvärda synpunkter.  

 

I resultatet och resultatdiskussionen tar jag inte in några aspekter när det gäller kön. 

Därför har jag valt att inte ange kön vare sig på elever eller lärare. Det känns även bäst 

att göra så med tanke på anonymiteten. 

 

Stavelsesången, ordlistorna och ordspanarna bestod av flera sidor men av utrymmesskäl 

har jag valt att bara ta med den första sidan som bilaga, vilket kan ses som en nackdel 

om det är någon annan som vill genomföra projektet i sin helhet.  

 

6.9 Fortsatt forskning 
 

Eftersom jag inte har hittat så mycket om sångens betydelse för undervisningen i skolan 

skulle det vara intressant att göra en studie om i vilken utsträckning sången används för 

att stärka kunskaperna i ett annat ämne än musiken. Detta skulle kunna göras genom att 

vända sig till lärare och fråga om de använder sig av sång för att stärka kunskaperna i ett 

annat ämne än musiken.  

Det skulle också vara intressant att studera vilken betydelse interventioner kan ha på 

andra områden än läsning. En av lärarna framförde tankar om att man kunde skapa korta 

enkla rutiner för träning av t. ex. multiplikationstabellen eller Sveriges lanskap. Det 

skulle vara intressant att utforma ett träningsprogram som bygger på samma idé som 

den genomförda interventionen, där det finns bredd av träningen, men med 

huvuduppgift att träna något annat än läsning. Det skulle vara intressant att se vilken 

betydelse denna träning har för eleverna och hur elever och lärare upplever en sådan 

intervention.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Missivbrev      

 

Till elever och vårdnadshavare i år 2 

Hej! 

Jag heter Kerstin Eriksson och arbetar med specialundervisning. Jag läser även på 

speciallärarprogrammet med inriktning mot språk, skriv- och läsutveckling på 

Linnéuniversitetet i Växjö. Jag är intresserad av hur man kan arbeta med läsning i 

klassen för att öka elevernas läsförmåga. I mitt examensarbete har jag tänkt undersöka 

hur arbete med lästräning i klassen gynnar elevernas läsutveckling.  För att jag ska 

kunna genomföra det här arbetet vill jag träffa elever från ett par klasser i år 2 som är 

villiga att delta i undersökningen. I klasserna kommer eleverna att arbeta på lite olika 

sätt med läsning under tre veckor i maj.  För att se arbetets resultat görs lästesten 

Läskedjor i klassen före och efter.  Jag kommer även att göra en individuell lästest före 

och efter som tar ett par minuter att genomföra, samt att jämföra med Läskedjor som 

gjordes i februari.  Efter läsprojektets slut kommer jag låta eleverna svara på några 

frågor i form av en enkät, samt eventuellt intervjua några elever. Om det skulle visa sig 

att den ena klassen gör betydligt större framsteg under dessa tre veckor, kan den andra 

klassen få arbeta på det sättet under några veckor i början  av höstterminen. 

Min fråga är om ni som elever vill delta i projektet och om ni som vårdnadshavare 

tillåter detta och att elevernas testresultat och svar får dokumenteras och användas i mitt 

examensarbete.  

Materialet kommer endast att användas i detta syfte och elevernas identitet kommer inte 

att synas. Eleverna kan när som helst, utan att ange orsak, avbryta deltagandet och i så 

fall kommer inte den elevens resultat eller svar med i arbetet. Det färdiga 

examensarbetet kommer att läggas ut i Linnéuniversitetets databas DIVA.  

Om ni har frågor kan ni nå mig på tel. xxxx-xxxxxx (arbetet) eller xxxx-xxxxxx (hem). 

Arbetet sker under handledning av Christer Jacobson, Docent, Linnéuniversitetet, Växjö 

Institutionen för pedagogik        

Jag är tacksam om ni fyller i nedanstående talong och lämnar till klassföreståndaren 

snarast.  

 

 

 

JA, jag/vi tillåter att _____________________________________ deltar i 

undersökningen. 

 

 

NEJ, jag/vi tillåter inte att __________________________________deltar i 

undersökningen. 

 

 

Vårdnadshavares underskrift _______________________________________________ 

 

 

 

Med vänliga hälsningar Kerstin Eriksson 
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Bilaga 2 Stavelsesång 
 

la la le le 

li li lo lo 

lu ly lå lä lö 

la la le le li li 

lo lu ly lå lä lö 

la la le le 

li li lo lu 

ly ly lå lä lö 

 

 

sa sa se se 

si si so so 

su sy så sä sö 

sa sa se se si si 

so su sy så sä sö 

sa sa se se 

si si so su 

sy sy så sä sö 
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Bilaga 3 Ordlistor 
 

sal  salen 

sil  silen  

sol  solen 

sås  såsen 

säl  sälen 

lek  leken 

lur  luren 

lök  löken 

ram  ramen 

ros  rosen 

hare  haren 

deg  degen 

myra  myran 

luva  luvan 

gata  gatan 

gris  grisen 

fluga  flugan 

stuga  stugan 

groda  grodan 
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Bilaga 4 Ordspanarna 
 

la 

__________________________________________ 

 

le 

__________________________________________ 

 

li 

__________________________________________ 

 

lo  

_________________________________________ 

 

lu 

__________________________________________ 

 

ly 

__________________________________________ 

 

lå 

__________________________________________ 

 

lä 

__________________________________________ 

 

lö 

__________________________________________ 
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Bilaga 5 Bokrecension 

Bokrecension   
 
Bokens titel:  ____________________________________ 
 
Författare:    ____________________________________ 
 
 
Boken handlar om 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
 
 
Det här känner jag igen _______________________ 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 

 
 
Så här tycker jag om boken____________________ 
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Bilaga 6 Enkät 

 
Hur har det varit att sjunga på stavelser? 

   

Tråkigt Varken tråkigt Lite roligt Mycket roligt 
 eller roligt 

 
Gör sången på stavelser att det blir lättare för dig att läsa ord? 

  

Nej Vet inte Ja 
 
Hur har du upplevt arbetet med läsning under den här perioden? 

   

Tråkigt Varken tråkigt Lite roligt Mycket roligt    
 eller roligt 
 
Hur upplever du att din läsning har blivit under den här perioden? 

   

Sämre Samma som innan Lite bättre Mycket bättre 
 
På vilket sätt har du upplevt att det blivit så? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
 
Upplever du att du lär dig bättre om du arbetar tillsammans med en 
kamrat än om du arbetar själv? 

   
 Nej Vet inte Ja 
 
Här kan du skriva mera om hur du upplevt arbetet 
 
____________________________________________________________ 
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Bilaga 7 Lärarintervju 
 

Lärarintervju 

 

1. Hur har du upplevt det arbete som du har blivit ombedd att göra med eleverna 

under de tre veckorna i maj?  

2. På vilket sätt har det här arbetet påverkat elevernas läsning? 

3. Vilken betydelse har undervisningen om lässtrategier haft för elevernas läsning? 

4. Vilken betydelse har sången haft för eleverna? 

5. Vilka fördelar har du upplevt med det här arbetet? 

6. Vilka nackdelar har du upplevt med det här arbetet? 

7. Hur har pararbetet fungerat? 

8. Vilka fördelar ser du med pararbetet? 

9. Vilka nackdelar ser du med pararbetet? 

10. Vad är det som gör att vi fått det här resultatet? 

11. Vad är det som gör att eleverna har upplevt arbetet som de har?  

12. Vilka elever kan vara hjälpta av ett sådant här projekt? 

13. Vilka råd skulle du vilja ge till andra som vill pröva att arbeta så här under tre 

veckor?  

14. Har arbetet under de här veckorna gett dig några lärdomar som du kommer att ha 

nytta av i den fortsatta undervisningen och framöver i din lärargärning? 

15. I vilken mån anser du att elever som är i behov av en-till-en-arbete kan ha utbyte 

av ett sådant här projekt? 

16. Anser du att ett sådant här projekt kan ha någon betydelse ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv? 

17. Vilka brister ser du i det här projektet? 

 


