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Titel 

Läslisteläsning och boksamtal, en lyckad kombo? 

En interventionsstudie i år 1 

 

English title 

Word reading and reflection on texts, a good combination? 

An interventionstudy in year 1 

 

Abstrakt 

Studien syftade till att undersöka hur listläsning i kombination med boksamtal ökade elevers 

avkodningsförmåga samt läsintresse. Interventionen genomfördes på två olika skolor med 

elever i avkodningssvårigheter i år 1. De lästränade 15 tillfällen à 10 minuter med läslistor 

från Wendickmodellen Intensivläsning. Dessutom deltog de i gruppläsning med boksamtal 

vid fem tillfällen ca 40 min/tillfälle.  

 

Studien lades upp enligt klassisk experimentell design med interventionsgrupp och 

kontrollgrupp i år 1. Sammanlagt deltog 24 elever. Studien genomfördes som en intervention 

med för- och eftertest gällande avkodningsförmågan. Eleverna fick dessutom fylla i en enkät 

efter första samt sista gruppläsningstillfället för att se om läslusten ökat. Testen visade att 

interventionsgruppen till viss del ökat sin avkodningsförmåga och därmed också i läsflytet 

men det hade även kontrollgruppen gjort, dock inte i lika hög grad. Enkäten visade att 

eleverna var positivt inställda till läsning både i form av skönlitteratur samt listläsning vilket 

vi tolkar som att läsintresse finns. Dock visade enkäten ingen större skillnad på svar före och 

efter interventionen. Vi tycker att studien visade att kombinationen av listläsning och 

boksamtal gagnade elevernas läsutveckling och läslust. Eleverna blev också mer motiverade 

och visade ökat självförtroende i boksamtalen. Det är dock inte möjligt att påvisa hur mycket 

mer effektiv interventionens åtgärder var än kontrollgruppens då den sistnämnda också 

uppnådde positiva resultat. Vår slutsats blir att kombinationen med olika träningssätt verkar 

lovande för ett lustfyllt och framgångsrikt lärande.  

 

Nyckelord 

Avkodning, Interventionsstudie, Läslistor, Sociokulturell teori, ’The Simple View of 

Reading’, Wendickmodellen Intensivläsning, år 1   
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1 Inledning 
Samhället av i dag förändras snabbt. Vi blir översköljda av information från olika medier. 

Det kan vara alltifrån mjölkpaketets baksida via sociala medier till brev från skatteverket. 

Förmågan att kommunicera med andra och göra sig förstådd är grundläggande för oss. 

Den blir viktigare för var dag utifrån att så stor del av våra liv utgörs av sociala medier. 

För att kommunikationen ska fungera tillfredsställande krävs därför god läsförmåga.Vi 

medborgare har både rättigheter och skyldigheter vilket medför att det ställs höga krav på 

var och ens förmåga att kunna läsa, förstå och tolka texter. Eftersom de flesta medborgare 

lär sig läsa i skolan ställer detta höga krav på att skolans metoder som används för 

läsinlärning är väl fungerande.  

 

I ämnet svenska ska elever, enligt Läroplanen för grundskolan, förskolan och 

fritidshemmet 2011 [LGR 11] (Skolverket, 2011) bland annat utveckla sin förmåga att 

kommunicera i tal och skrift, analysera texter samt söka och värdera information. Dessa 

krav på läskunskaper är nödvändiga för att dels vara aktiv i sociala medier men också ta 

del av och sovra bland samhällsinformationen. God läsförmåga främjar därmed 

möjligheten att kunna delta i demokratins skeenden. Ett annat av läroplanens syfte är att 

”stimulera elevernas intresse för att läsa” vilket innebär att skolan ska motivera eleverna 

att läsa (Skolverket, 2011, s. 222). 

 

Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS ) och Program for International 

Student Assessment (PISA) är internationella studier som genomförs på ett sådant sätt att 

det ska vara möjligt att jämföra elevers läsförmåga i olika länder. PIRLS organiseras av 

The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) och 

studerar årskurs 4-elevers läsförmåga. PISA organiseras av Organisation for Economic 

Co-operation and Development (OECD) och studerar bland annat femtonåringars 

läsförmåga. I både PIRLS och PISA kallas det läsande som kontrolleras för ”reading 

literacy” (Mullis, Martin, Kennedy, Trong & Sainsbury 2009). Definitionen av ”reading 

literacy” myntades i PIRLS 2006 och innebär att eleven har förmågan att förstå och 

använda det skrivna ordet som är nödvändigt för ett aktivt deltagande i samhället vilket 

överensstämmer med läsandets syfte i Lgr 11 (Skolverket, 2011). I PIRLS undersökning 

ingår dessutom hur elevernas inställning till läsning är. 
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Sveriges deltagande i PIRLS 2001, 2006 och 2011 visar på ett försämrat resultat i 

läsförmåga och nu ligger Sverige på ett genomsnitt för de länder som deltagit de tre åren. 

Liksom i tidigare PIRLS-undersökningar finns ett tydligt samband mellan elevers 

inställning till läsning och deras läsförmåga. De elever som är positiva till att läsa uppnår 

ofta bättre resultat i läsförmåga än de elever som inte uppskattar att läsa (Skolverket, 

2017). PISA 2015 visar ett positivt resultat för svenska elever. Läsförståelsen har 

förbättrats och är återigen på nivån för år 2009 vilket innebär att Sverige ligger över 

genomsnittet för deltagande länder i PISA. 

 

Sveriges grundskolor strävar efter att alla elever ska uppnå målen i Lgr 11 (Skolverket, 

2011). För att öka måluppfyllelsen ska skolan erbjuda elever extra stöd vid behov. Enligt 

Skollagen 3 kapitel, 5a § (SFS 2010:800) har elever som befaras att inte uppnå målen rätt 

att skyndsamt få stöd.  

 

Förutom att läsförmågan är grundläggande för att möjliggöra ett aktivt deltagande i 

samhället behövs den för eleven redan i skolan, hävdar Liberg och af Geijerstam 

(Skolverket, 2012). Skolarbetet innehåller många moment där förmågan till läsning är en 

förutsättning. Att lära och utveckla kunskaper samt kritiskt granska dessa kräver god 

läsförmåga. Dessutom är det grundläggande för ens läsaridentitet att kunna delta i skolans 

läsande sammanhang (Skolverket, 2012). Läsinlärningen måste fungera för att eleven ska 

lära sig läsa. Ett av skolans viktigaste uppdrag torde vara att ombesörja att elever, med 

eller utan behov av extra stöd, utvecklar god läsförmåga. Om eleven saknar läsförmågan 

som krävs för att klara av samhällets skyldigheter och rättigheter behöver hen hjälp ifrån 

någon annan, menar Taube (1997). Om eleven tidigt får stöd blir antalet misslyckanden 

mindre, eleven blir mer motiverad till lärande och det minskar troligen kostnaden för 

samhället. En elev som får stöd under de första åren kostar mindre än en elev som får 

stödundervisning under hela sin skolperiod.  

 

Enligt Skollagen, 1 kap. 5 § (SFS 2010:800) ska utbildningen vila på vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet. All personal som undervisar i skolan har i sitt läraruppdrag 

tydliga mål och krav på sig. Eleverna ska ta till sig undervisningen på ett sådant sätt att 

de når de kunskapskrav som regeringen ställt. Hur lärarna ska nå dit med undervisningen 

är däremot inte sagt. Specialläraren med sin kompetens torde vara grundläggande i detta 
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arbete. Men de metoder vi speciallärare använder behöver vara adekvata och ha 

specialpedagogisk relevans. Eftersom flera elever har svårigheter att lära sig läsa med de 

metoder som används idag, bestämde vi oss för att pröva något annorlunda. Vi beslutade 

oss för att kombinera två metoder som vi genom egen och andras beprövade erfarenheter 

samt forskning anses vara framgångsrika. En slutsats som rapporten Dyslexi hos barn och 

ungdomar – tester och insatser (SBU, 2014) drar, är vikten av att öva grafem – 

fonemkoppling för att förbättra avkodningsförmågan. Den kopplingen är lämplig att övas 

genom läslisteläsning. När en träning ska kännas meningsfull behövs motivation. Genom 

att se meningen med och känna glädje av att läsa ökar motivationen till lästräning. 

Kombinationen av läslisteträning och gemensamma lässtunder i boksamtal borde kunna 

vara en framgångsrik metod för läsinlärning. 

   

Vi har under flera år arbetat på lågstadiet, dels som klasslärare och dels som resurslärare. 

Till stor del har vårt arbete bestått i att lästräna med elever. Redan tidigt, under 

höstterminen i år 1, kan det förekomma att någon elev halkar efter de övriga 

klasskamraterna och utvecklar läs- och skrivsvårigheter. Vi upplever att elever i 

lässvårigheter ofta inte har automatiserat bokstäver och ljud och att flera av dessa elever 

inte har insett varför de ska lära sig läsa.  Eleverna verkar ha tappat tron på sin egen 

förmåga, lusten och glädjen, då de upptäcker att kompisarna kan mer och de själva inte 

hänger med.  Taube (1997) beskriver hur elever redan som sjuåringar kommer till skolan 

med olika förväntningar på att lyckas eller misslyckas. Om eleven tidigt inser kopplingen 

grafem – fonem och kan befästa dem borde motivationen och möjligheten till god 

läsinlärning optimeras. Därutöver behöver eleven inse nyttan av att kunna läsa för att bli 

ytterligare motiverad. Ur ett samhällsperspektiv vet vi att skolan är en framgångsfaktor 

för att lyckas i livet och under vår utbildning till speciallärare har vi insett hur 

grundläggande motivation är för elevers lärande. Sammantaget gjorde det oss nyfikna på 

hur en intervention tidigt i skolan skulle kunna se ut för att ge dessa elever en god start i 

skolan och därmed  möjlighet att lyckas vilket de har rätt till enligt våra styrdokument. 

 

2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka om en grupp elever i år 1 i lässvårigheter efter en 

period av bokläsning i grupp samt intensiv listläsning individuellt, kan öka elevernas tro 

på sin egen läsförmåga, deras läsintresse, läsflyt samt ordavkodning. 
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2.1 Frågeställningar 

 Hur utvecklas elevernas läsintresse av gruppläsningen? 

 Hur upplever pedagogerna att elevernas läsintresse förändras av 

interventionen? 

 Hur utvecklas elevernas läsflyt samt ordavkodning av interventionen? 

 Ger ökat läsflyt ökad motivation och bättre självförtroende? 

 
3 Tidigare forskning 
I början av detta kapitel presenteras begrepp och färdigheter som vi upplever är 

grundläggande i förmågan att kunna lära sig läsa, med tillhörande forskning. De vi 

presenterar är: avkodning, läsflyt, läsintresse, motivation, Time On Task samt läslistor 

som lästräningsmetod.  Därefter presenteras några som vi anser vara viktiga 

interventioner om avkodning. De vi har valt är: Elbro & Klint Petersen 2004, Wolff 2005, 

Wolff 2011 samt Lovett, Lacerenza, Borden, Frijters, Seteinback och DePalma 2000. De 

läslistemetoder vi har valt att presentera interventioner kring är: Wendickmetoden, 

Rydaholmsmetoden samt BRAVKOD-metoden. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om 

specialpedagogiskt perspektiv.  

  

3.1 Avkodning 
Statens beredning för medicinsk utvärdering publicerade 2014 rapporten Dyslexi hos barn 

och ungdomar – tester och insatser (SBU, 2014). En slutsats som lyfts fram är vikten av 

att öva grafem – fonemkoppling då det anses vara en av grunderna till en framgångsrik 

läsförmåga enligt SVR-modellen vilken vi senare redogör för. 

 

Avkodningen, det vill säga identifikationen av orden, består av flera färdigheter såsom 

grafemfunktionen, koppling grafem/fonem och läs- och skrivriktning (Elbro, 2004). 

Undervisning i avkodning med utgångspunkt i det alfabetiska systemet kallas också för 

syntetisk metod, ljudningsmetoden eller fonologisk läsning (Høien & Lundberg, 2013).  

 

Ordet avkodning innebär en tolkning av symboler menar Druid Glentow (2006). De 

symboler som används vid läsning är bokstäver. För att kunna avkoda rätt krävs att 

grafem/fonemkopplingen är säker och automatiserad. När den är automatiserad sker 
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avkodningen snabbt och utan tvekan, utan att tänka på det, vilket är en förutsättning för 

god läsförmåga (Ehri, 2005). Ytterligare belägg för att avkodningen är automatiserad är 

när läsaren inte kan låta bli att läsa, det går av bara farten, enligt Elbro (2004). Om 

avkodningen går långsamt så krävs så mycket energi av läsaren att hen helt enkelt inte 

förmår tolka det lästa. Säker avkodning är därmed grundläggande för en god läsförståelse 

(Carlström, 2010; Druid Glentow, 2006; Häggström, 2010; Høien & Lundberg, 2013; 

Westlund, 2009).  

  

Om kopplingen grafem/fonem är befäst kan man läsa non-ord (nonsensord, ord som inte 

betyder någonting). Denna förmåga visar att man nått långt i sin läsförmåga när det gäller 

att förstå och kunna det alfabetiska systemet, menar Lundberg och Herrlin (2009). Är det 

däremot svårt att läsa non-ord torde det finnas en osäkerhet i avkodningen. Svårigheter 

att läsa non-ord är ett av kriterierna för dyslexi enligt Høien och Lundberg (2013) och 

Jacobson (2006). 

För att automatisera grafem/fonem-kopplingen och därmed förbättra avkodningen 

föreslår Druid Glentow (2006) listläsning. Läslistor beskriver  Wendick (2015) som A4-

sidor med enbart bokstäver, som står skrivna som innehålls- och nonsensord i tre spalter 

på varje sida.  Genom denna metod tvingas läsaren att upprepade gånger träna på just de 

grafem/fonem som ännu inte är automatiserade. 

 

3.2 Läsflyt 
Att ha gott läsflyt innebär enligt National Reading Panel (2000) att en text läses snabbt, 

korrekt och med prosodi. Den teknik läsaren måste behärska för att kunna läsa med flyt 

är grafem/fonemkoppling vid avkodningen, anser Liberg (2010). Høien och Lundberg 

(2013) instämmer då de argumenterar för att en förutsättning för ett gott läsflyt är 

automatiserad avkodning. Ett bra läsflyt kännetecknas av att läsaren endast vid ett fåtal 

tillfällen behöver stanna upp vid ord och ljuda för att kunna läsa ut dem. Läshastigheten 

blir då god, det flyter på utan större problem. En läsare som behöver ljuda får däremot 

problem med flytet, menar Lundberg och Herrlin (2009) och fortsätter: ”flytet bildar bron 

mellan avkodningen och förståelsen” (s. 17). Ljudning kräver mer av hjärnan än om 

läsningen flyter på vilket innebär att den som behöver ljuda mycket får svårare att förstå 

det lästa. Läsförståelsen försämras eftersom läsförståelse och läsflyt är beroende av 

varandra (Lundberg & Herrlin, 2009). Enligt Druid Glentow (2006) är vart femte ord i en 

http://www.wendick.se/
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text ett småord. Dessa småord är prepositioner, konjunktioner, pronomen, verb och 

räkneord. Om läsaren lär sig dem som ordbilder och inte behöver ljuda dem innebär det 

att avkodning och därmed läsflyt förbättras avsevärt (Druid Glentow, 2006; Lundberg & 

Herrlin, 2009). 

 

3.3 Läsintresse 

En elevs läsutveckling är intimt förknippat med hur hens läsintresse är. Vill eleven läsa? 

Har eleven förstått nyttan och lusten med att läsa? När vi funderar på dessa frågor tänker 

vi oss att läslust och läsintresse har samma innebörd. Lundberg och Herrlin (2009) menar 

att pedagogens förmåga att stimulera sina elever till att erövra läslust är mycket 

betydelsefull. Sandström Kjellin (2002) beskriver det viktiga relationella mötet mellan 

pedagog och elev. I det mötet behöver pedagogen vara mycket uppmärksam för att finna 

elevens optimala inlärning. Pedagogen är en nyckelperson, särskilt för elever i 

lässvårigheter och lärarna behöver utveckla sin förmåga att stimulera dessa barns läsande. 

Ett sätt kan vara att ge eleverna tid samt möjlighet att i klassrummet få tillgång till bra 

böcker argumenterar Taube (1997) för. Därigenom skapas uttrymmen, fortsätter hon, till 

individuella och gemensamma läsupplevelser vilket på olika sätt skapar läslust. 

Bemötandet är en grundläggande faktor för motivation påpekar Jenner (2004). Han 

beskriver den motivation som uppstår som en följd av det som erfarits och bemötts.  

 

Boksamtal är viktiga för elevers motivation för läsning. Genom lärarledda samtal kring 

böcker får eleven del av de andra elevernas tankar kring texten, visar Tengberg (2011) i 

sin studie. Lärarledda texttolkande litteratursamtal ger eleverna flera möjligheter att visa 

att de blir mer aktiva i processen kring litteraturen samt att de vidgar sin syn på läsning 

(Tengberg, 2011). Jönsson (2007) beskriver den sociala process som sker i gruppläsning 

som en möjlighet att komma till tals och att sätta ord på det som uppfattas av en text. 

Boksamtal får eleverna engagerade och aktiva i läsningen och de får chansen att visa sin 

uppfattning om textens handling och budskap. Klassens gemensamma läsning och 

diskussion av litteraturen är viktig för den enskilda eleven (Jönsson 2007). Elever 

inspirerar varandra till läsande av olika böcker och andra texter menar Lundberg och 

Herrlin (2009).  
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Vikten av att tillägna sig litteratur finner vi hos Langer (2005) som hävdar att: ”Med hjälp 

av litteratur lär sig elever att utforska både sina egna och mänsklighetens möjligheter” 

(s.13). Vidare anser hon att med hjälp av litteraturen kan eleverna finna sig själva 

samtidigt som de blir delaktiga i ett sammanhang. Hon avslutar med att konstatera att 

genom litteraturen blir vi mer mänskliga (Langer 2005). 

 

3.4 Motivation 
För att lära oss olika saker behöver vi en drivkraft, vi behöver motiveras. Ordet motivation 

kommer av det latinska ordet ”movere” som betyder röra sig. Motivation kan ses som en 

viktig drivkraft att driva något fram mot ett önskat mål (Nationalencyklopedin, u.å.).  

Jenner (2004) beskriver motivation som ett växelspel mellan inre kraft och strävan mot 

ett mål. Både Jenner (2004) och Gärdenfors (2010) argumenterar för motivationen som 

en viktig faktor för att lyckas i skolan. Utbildningssystemet fungerar när elevernas 

motivation och lärande leder till förståelse menar Gärdenfors (2010) vidare.  Detta 

uttrycker även Carlström (2010) när hon påpekar att inlärning sker effektivast om eleven 

är motiverad. Ett motiverande sätt är att arbeta med det som jag kan. Hon hävdar vidare 

att det leder till motivation att förstå vikten av varför man övar på ett speciellt sätt, hur 

det gynnar mig och även att jag kan se mina små förbättringar. När skolarbete känns roligt 

och bygger på lust ökas motivationen sammanfattar Carlström (2010). Vår upplevelse är 

att elever som får uppgifter som är lagom svåra och får den tid de behöver för att lösa 

dem blir mer motiverade att utföra dem än elever som får för svåra eller för lätta uppgifter. 

 

Det finns flera olika faktorer exempelvis självkänsla, självförtroende och kanske även 

misslyckanden som påverkar motivationen (Elbro, 2004; Jenner, 2004). Betydelsen av 

motivation, självkänsla och pedagogens feedback går inte att dela på påpekar Westlund 

(2009). Hon beskriver vidare att feedbacken bör vara framåtsyftande och förmedlas inom 

elevens närmaste utvecklingszon. Det är viktigt att eleven litar på sin egen förmåga 

genom att de vet vad de kan och att syftet med uppgiften och målet är klart. Detta 

benämner Guthrie och Wigfield (2000) som inre motivation, att  eleven själv kan ta ansvar 

för sin kunskapsinhämtning och de hävdar att det krävs för att läsningen ska  ge det 

livslånga lärandet. När elever drivs av inre motivation slukar de böcker och är nyfikna 

och vill läsa. Eleverna som saknar den inre motivationen tänker att läsningen är ett måste 

som de ska göra, de känner ingen mening med läsningen. De läser inte för att lära, deras 
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inre motivation är inte hög, de har endast en yttre motivation. De elever som endast har 

en yttre motivationen drivs av belöningar och vet oftast inte varför de får belöningen 

(Guthrie & Wigfield, 2000). 

 

3.5 Time On Task 
Minst 5000 timmar av träning behövs för att man ska bli bra på något vilket även gäller 

läsning menar Lundberg och Herrlin (2009). Enligt Jacobson (2010) är begreppet Time 

On Task den ”pedagogiska nyckeln till god läsförmåga” (s. 163). Detta innebär att för att 

bli bra på något måste man helt enkelt öva på det. Han menar också att om man blir duktig 

på något blir man också mer motiverad att öva. Detta  benämns Matteuseffekten enligt 

Kamhi och Catts (2014), vilket betyder att elever som tycker om att läsa gör det och elever 

som inte tycker om att läsa undviker det. Den pedagogiska utmaningen är att få eleven i 

lässvårigheter att behålla självförtroendet genom alla stunder av lästräning fortsätter 

Jacobson (2010).  

 

Om den klass eleven går i är lite stökig och inte har arbetsro går mycket tid åt för 

pedagogen att hålla ordning, för att det ska bli arbetsro. Den tid som pedagogen lägger på 

ordningsfrågor skulle egentligen gått till undervisning. Eleverna förlorar därmed Time 

On Task. Dessutom påpekar Myrberg (2007) att arbetsro i klassen är extra viktigt för 

elever med språkproblematik.  

 

Myrberg (2007) och Westlund (2009) hävdar att elever i lässvårigheter behöver daglig 

lästräning och då med någon som ger respons. Många elever i de första årskurserna har 

regelbunden läsläxa vilket innebär mer Time On Task för läsinlärningen. Dock får inte 

alla elever stöttning i att läsa sin läxa hemma. Sandström Kjellin (2002) beskriver att 

flertalet elever i lässvårigheter som deltog i hennes studie inte kunde få relevant stöttning 

i hemmet med läsläxan. Skolan måste ta ansvaret för barnens läsinlärning och inte lita på 

att alla föräldrar har förmågan att vara delaktiga i den menar Sandström Kjellin (2002). 

 

3.6 Läslistor som lästräningsmetod 
Wendick-modellen är en metod som beskrivs som upprepad läsning med strukturerade  

läslistor, som tränar både den fonologiska och den ortografiska strategin. Wendick vill 

med materialet säkra viktiga basfärdigheter i skolan. Hon anser att forskning har påvisat 
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att färdigheter måste nötas in. Intensivläsning enligt Wendicks (2015) metod bygger på 

aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Hennes metod är tydligt och logiskt uppbyggt 

med progression och ökad komplexitet. Träningen ska vara intensiv, ca 10-15 min/dag 

och ska tränas under ett visst antal veckor. Under träningen betonar Wendick (2015) att 

fokus ska vara på träningen. Hon förordar vidare att pedagogen ska sitta mittemot eleven 

och använda en ”läspenna” som stoppar om eleven läser fel till dess att det blir rätt läst. 

Hon menar att pennan styr och pedagogen behöver inte kommentera. Avkodningen 

automatiseras och då flyter pennan fram snabbare. Strukturen med listorna är uppbyggda 

på ett sätt som gynnar att de läses både lodrätt och vågrätt. En lista läses till dess att den 

läses med flyt, då ett byte sker till nästa. Läslistorna tränas alltid genom att läsas både 

vertikalt och horisontellt innan man går vidare med nya listor. Skulle det för någon elev 

vara för mycket att läsa hela listor på en sida kan man till en början dela på dessa. 

 

Rydaholmsmetoden (Petterson, 2006) är en annan läslistemetod för elever med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. Den kan användas för att träna avkodning, vilket ökar 

möjligheterna till automatisering av  läsningen. Metodens material är listor med stavelser 

och ljudenliga ord som tränas för att avkodas snabbare och automatiseras.  Träningen ska 

pågå fortlöpande till dess att eleven har grundläggande färdigheter enligt standardiserade 

tester. Kraven och svårighetsgraden på listorna ökar utifrån elevens ålder.  

 

BRAVKOD är en tredje modell som är utvecklad av Jönsson (2010). Tanken med 

materialet är att överinlära och automatisera avkodningen av bokstäver, stavelser och hela 

ord. Träningen ska vara intensiv, 2-3 gånger/vecka ca 20 min/gång. Det ska vara en-till-

en undervisning, målmedvetet och strukturerat.  

 

3.7 Interventionsforskning kring avkodning 
Vi har valt att redovisa några interventioner som känns relevanta för vår studie kring 

läslisteträning i kombination med gruppläsning vårterminen i år 1. Interventionerna berör 

avkodning, vikten av intensiv träning samt fördelen av att kombinera olika 

intensivåtgärder. Vi har inte hittat någon intervention som berör exakt det vi undersöker 

i vår studie vilket hade varit intressant. Samtidigt gör det vår studie relevant, vi genomför 

en intervention kring något som inte gjorts tidigare vilket elever i framtiden kan få nytta 

av. Wolff (2011) och Lovett, Lacerenza, Borden, Frijters, Seteinback och DePalma 

http://www.wendick.se/
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(2000) har genomfört interventioner som kombinerar två olika träningsmetoder vilket vi 

ansåg vara intressant för vår egen studie. Wolff (2011) kombinerar i studien Reading and 

Fluency Training (RAFT) träning i grafem-fonemkoppling med repeterad läsning. Det är 

den intervention som mest liknar vår studie av de vi redogör för då hon kopplar ihop 

avkodningsträning med läsning. Wolff (2011) liksom Lovett, Lacerenza, Borden, Frijters, 

Seteinback och DePalma (2000) kombinerar träningssätt för att utröna om det är 

framgångsrikt att öva flera förmågor samtidigt.  I RAFT (Wolff 2011) ingick 100 elever 

med avkodningssvårigheter och fonologiska problem vilka lottades i en 

interventionsgrupp respektive en kontrollgrupp. Interventionens strukturerade övningar 

innebar att lära sig grafem/fonemkoppling och genomfördes individuellt dagligen i tolv 

veckor. I studien ingick även repeterad läsning. Hon drar slutsatsen att flera förmågor bör 

övas samtidigt samt att en klart uttalad träning i och om avkodning kan vara effektivt. 

Uppföljning genomfördes ett år efter interventionens slut och eleverna hade gjort tydliga 

framsteg i ordavkodning, stavning, läshastighet och läsförståelse. Lovett, Lacerenza, 

Borden, Frijters, Seteinback och DePalma (2000) kombinerade avkodningsträning och 

träning i avkodningsstrategier.  Dessa elever jämfördes med elever som fick antingen 

avkodningsträning eller träning i avkodningsstrategier. Lovett et al. (2000) liksom (Wolff 

2011) visar att kombinationen av träning gav mest effekt. Fälth (2013) hävdar att genom 

användningen av två olika träningsmetoder borde det ge fler möjligheter till att anpassa 

dem efter elevens svårigheter och vad som passar hen.   

  

Elbro & Klint Petersen (2004) beskriver en longitudinell interventionsstudie kring 

avkodning. Metoden innebar en träning av först vokalerna och därefter två nya 

konsonanter per vecka, med repetition varje vecka av de redan genomgångna ljuden. 

Uppföljningstest gjordes i år 2, 3 samt år 7. De uppnådde sitt syfte som var att se om 

träningen kan förbättra elevernas fonologiska medvetenhet och i förlängningen även 

förbättra deras tidiga läsinlärning och därmed också deras läsförmåga senare i livet. Elbro 

& Klint Petersens (2004) intervention visar vikten av tidig upptäckt av svårigheter med 

den fonologiska medvetenheten samt att tidig intensiv träning ger goda resultat vilket 

känns relevant för vår studie i år 1. Även Wolff (2005) påtalar i sin avhandling vikten av 

att elever med svag avkodningsförmåga tidigt får ta del av insatser för att förbättra 

svårigheterna. Svårigheter med avkodning ger försämrat läsflyt vilket ofta medför sämre 

läsförståelse enligt tidigare diskussion. Textmängden i skolan ökar ju äldre eleverna är 
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och för att förbättra möjligheterna till god läsförståelse är det därför av yttersta vikt att 

insatserna påbörjas så tidigt som möjligt vilket även Skollagen 3 kapitel, 5a § (SFS 

2010:800) föreskriver. 

 

3.8 Interventionsforskning kring läslistor  
Det finns några tidigare interventionsstudier med försök att förbättra avkodningen med 

hjälp av intensivträning med läslistor. Vi har valt att redovisa en för varje 

läslisteträningmetod som vi tidigare beskrivit.  

 

Wendickmetoden användes av Anvegård och Nilvius (2015), då de undersökte hur 

avkodningen, för 60 elever i avkodningssvårigheter i år 2-3 och år 7-9, påverkades av en 

intervention. Eleverna lästränade 20 tillfällen à 10 minuter med läslistor från 

Wendickmodellen Intensivläsning. De undersökte också hur motivationen till att lästräna 

med läslistor och avkodningsutvecklingen påverkades beroende på elevernas ålder. 

Resultaten visade att för eleverna i år 7-9 ökade interventionsgruppen mer än 

kontrollgruppen i de flesta tester men en större ökning för interventionsgruppen än 

kontrollgruppen noterades särskilt vid nonsensordsläsningstest. Elevernas 

avkodningsutveckling med hjälp av läslisteträning var större på lågstadiet än högstadiet. 

Dessutom konstaterade de att interventionsgrupperna överlag var motiverade till att 

lästräna med metoden.  

 

I en studie med fem elever i år 2 använde sig Aldrin och Persson (2011) av 

Rydaholmsmetoden. Eleverna var svaga avkodare men fyra av de fem lyckades förbättra 

sig med hjälp av interventionen. De konstaterade att eleven med mycket osäker 

fonem/grafemkoppling inte nådde bättre resultat. De kunde också se att det var gynnsamt 

med en bra relation mellan elev och pedagog. 

 

En interventionsstudie med BRAVKOD-metoden gjordes med 30 lågstadieelever och 21 

mellanstadieelever under 28 veckor med 3 interventionspass/vecka. De kompletterade 

lästräningen med intervjuer med eleverna och enkäter med vårdnadshavarna. De 

konstaterade att eleverna i studien visade en positiv utveckling med avkodning i 

jämförelse med kontrollgrupperna (Petersson & Söderholm-Feria 2016). 
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3.9 Specialpedagogiskt perspektiv 
Det finns olika sätt att se på elever som har svårigheter. Det relationella perspektivet 

beskriver elever i svårigheter som går att påverka genom att strukturera om miljön i 

skolan och sättet att undervisa eleverna på. Perspektivet har ett långsiktigt mål med sina 

åtgärder. Ett annat perspektiv är det kategoriska vilket beskriver elever med svårigheter 

och är ett motsägande perspektiv.  Eleven har svårigheter som ska åtgärdas och ses med 

kortsiktiga mål (Persson 2013). Ett tredje perspektiv har utvecklats av Nilholm (2007) 

vilket han kallar dilemmaperspektivet. Han ser vikten av att fokus läggs på vilka krav 

skolan ställer i förhållande till elevens reella verklighet.  

 

Persson (2013) påpekar att specialundervisning kan bedrivas utifrån ett inkluderande eller 

exkluderande sätt. Antingen får eleverna gå ifrån ordinarie undervisning till förmån för 

specialundervisning och betraktas då som exkluderad. Med det tankesättet missar 

eleverna det gemensamma i klassrummet. Inkluderingen beskrivs utifrån att eleven får 

sin specialundervisning i klassrummet tillsammans med sin klass inom ramen för den 

ordinarie undervisningen. Utifrån det relationella sättet att se det är miljön viktig för att 

den enskilda eleven ska kunna tillgodogöra sig undervisningen som ska utformas utifrån 

vars och ens behov (Persson 2013).  

 

Taube betonar (1997) vikten av att lyckas genom att förstå det alfabetiska skriftspråket 

från början. Om det fungerar menar hon att självförtroendet och den fortsatta 

skrivinlärningen för det mesta går bra. Hon beskriver goda och mindre goda cirklar. 

Ibland får elever flera misslyckande och svårigheterna kan bestå under elevens hela 

skoltid. Några av dessa elever har läs- och skrivsvårigheter och behöver extra stöttning 

och stimulans under sin skoltid. En del av dem har svårigheter med sin avkodning från 

början. Sammanfattningsvis argumenterar Taube (1997) för att tidigt sätta in åtgärder när 

pedagoger ser elevers svårigheter med inlärningen. Dessa tankar återfinns hos Westlund 

(2009) som hävdar att de elever vilka har mindre fungerande avkodning och torftigt 

ordförråd kan få sämre motivation och låg självbild. Vikten av tidiga specialpedagogiska 

insatser vid avkodningssvårigheter är tydlig påpekar Fouganthine (2012).  

 

När motivation ställs i förhållande till Pygmalioneffekten kan den ses ur olika perspektiv. 

Pygmalioneffekten används som begrepp för att beskriva hur någons förväntningar kan 
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användas för att påverka en annans människas beteende för att det ska kunna upplevas 

som en självuppfyllande förutsägelse.  När pedagoger möter elever bildar de information 

om eleverna medvetet och omedvetet. Detta påverkar bedömningen och förväntningarna 

som pedagogerna sätter på eleverna. Forskningen har inte lyckats bevisa om elever 

presterar högt om de enbart möts av positiva förväntningar och uppmuntringar. Det 

forskarna däremot har kommit fram till är att med låga förväntningar blir elevernas 

kunskapsnivå och betyg lägre.  Dessutom visar forskning att utan positiva förväntningar 

nås inga goda undervisningsresultat (Jenner, 2004).  

 

När Ahlberg (2015) beskriver möten med elever i svårigheter poängterar hon vikten av 

att motivera eleverna för att de ska tro på den egna förmågan. Eleverna behöver få balans 

mellan kraven och förmågan. De behöver stärka sin självkänsla vilket påverkar deras 

skolprestationer. Ahlberg (2015) hävdar att eleven som tror på sig själv, har hög 

motivation, är intresserad, vågar ta risker och har förmåga att vara uthållig får positiva 

resultat. Proximalzonsteorin är beskriven av Vygotskij (1999) som den möjliga zonen 

inom vilken en individ har möjligheter lära med eller utan hjälp. Denna zon förkortas ofta 

med ZPD. När Lutz (2013) förklarar Vygotskijs proximala utvecklingszon menar han att 

pedagogen ska ge eleven förutsättningar utifrån dess förkunskaper för att det ska bli ett 

pedagogiskt möte. Ahlberg (2015) kallar den för möjlighetszonen, vilken hon beskriver 

som avståndet mellan det en individ kan klara av ensam utan stöd från en vuxen eller i 

samarbete med en kompetent kompis. Taube (1997) hävdar vikten av att eleven ska vara 

fonologiskt medveten och få sin läsinlärning på den nivå som hen befinner sig. Detta 

anser även Druid Glentow (2006) när hon påpekar att eleven ska få arbeta på en för denne 

rätt nivå men även få tillräckligt med tid för arbetsuppgiften.  

 

4 Teorier 
Valet att göra en interventionsstudie krävde teorier som stödjer de tankar och antaganden 

vi ville undersöka. Om studien behandlat hur själva läsprocessen fungerar och därmed 

också vilka problem som kan uppstå i läsinlärningen hade vi valt fler och/eller andra 

teorier i vårt arbete såsom Piaget och behaviorismen och kanske Dewey (Phillips & Soltis, 

2014; Stensmo, 2007). Som grund för vår intervention fungerar modellen Simple View 

of Reading, Sociokulturell teori samt Jacobsons modell ypperligt.  
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4.1 Simple View of Reading  
I vår studie utgår vi från modellen The Simple View of Reading (SVR). Gough och 

Tunmer (1986) och Hoover & Gough (1990) beskriver de faktorer de anser är nödvändiga 

för att kunna läsa. På svenska lyder modellen: L(läsning) = A (avkodning) x F 

(förståelse). Läsmodellen innebär att god läsförståelse är beroende av produkten av 

avkodning och förståelse. Modellen utgör en teori för vår intervention då den handlar om 

att avkodningen måste fungera då den multipliceras med förståelsen för att det ska uppstå 

läsning som är meningsfull. Om avkodningen är svag innebär det att läsfärdigheten inte 

kan bli god oberoende av om förståelsen är god eller inte, sammanfattar Høien och 

Lundberg (2013) modellen. Elbro (2004) menar att om någon av faktorerna i läsmodellen 

är noll, det vill säga saknas helt, blir det heller ingen läsning. Som Elbro (2004) påpekar 

beskriver modellen vilka de viktigaste komponenterna i läsfärdighet är, inte exakt hur 

läsningen går till. Dalby (1992) anser att motivationsfaktorn borde läggas till i SVR-

modellen för att läsningen ska utvecklas framgångsrikt: L(läsning) = A (avkodning) x F 

(förståelse) x M (Motivation).  

 

4.2 Sociokulturell teori  
En forskare med sociokulturellt perspektiv var Vygotskij som anses vara upphovsmannen 

till sociokulturell teori. Vygotskij (1999) menar att människan lär sig vid umgänge och 

interaktion med andra människor, utan social kommunikation utvecklas varken tanke 

eller språk. I skolan uppstår elevers lärande, enligt Vygotskij (1999), när hen interagerar 

med pedagoger samt andra elever i ett socialt sammanhang.  Røkenes och Hanssen (2007) 

anser att vi utvecklar våra tankar och synsätt genom andras erfarenhet som vi får del av i 

samtal. I skolan får pedagogen, enligt Vygotskijs (1999) teorier, ett stort ansvar då 

pedagogen styr undervisningen och därmed också tillfällena till interaktion med andra 

elever och pedagogen. 

 

Lutz (2013) menar att våra läroplaner genomsyras av den sociokulturella traditionen som 

bygger på Vygotskijs teorier. I Røkenes och Hanssen (2007) kan vi läsa vidare att de 

sociala relationerna och en gemensamt skapad verklighet ligger till grund för hur 

handlingar tolkas. De hävdar dessutom att kunskap skapas i samverkan med andra 

människor. Dahlin-Ivanoff (2015) instämmer när hon beskriver hur 

socialkonstruktivismen  betonar interaktionen som en lärandeprocess. Säljö (2000) 



  

  

 

15 

introducerar begreppet sociokulturell teori när han talar om perspektiv på lärande utifrån 

Vygotskijs idéer om att tankar alltid uppstår i ett sammanhang, i en social kontext. En av 

Säljös (2000) utgångspunkter för det sociokulturella lärandet och mänskliga 

tänkandet/handlandet är intresset för hur grupper och enskilda personer tillskriver och 

använder fysiska och kognitiva resurser. I ett sådant perspektiv är det samspelet som är i 

fokus.   Westlund (2009) menar att läsning alltid sker i ett sammanhang – i skolan, hemma 

eller med kamrater, vilket vi brukar benämna den sociokulturella kontexten.  

 

4.3 Jacobsons modell 

 

Figur 1. Modell över ett antal faktorer som beskriver läs- och skrivsvårigheter och 

Dyslexi. (Jacobson, 2006). 

 

Jacobson (2006) har i sin modell över läs- och skrivsvårigheter visat på den komplexitet 

som visar sig i en elevs svårigheter. Han menar att varje person i svårigheter har sina 

unika problem som beror på flera faktorer. De är beroende av arv och miljö och ska ses 

inom en samhällelig och pedagogisk ram. För oss pedagoger är det framförallt viktigt att 

se på de faktorer som är beroende av miljön i skolan. Jacobson (2006) anser att bristfällig 

läsundervisning, Time On Task, boxen för lite övning, kan leda till lässvårigheter. 

Avkodning berörs av boxarna språkliga och fonologiska faktorer. Om en elev har svårt 

med språkliga faktorer såsom syntax och ordförråd blir förmågan att avkoda 
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grundläggande för läsningen. Avkodningsförmågan blir avgörande för läsflytet om orden 

är okända. Boxarna för sociala och emotionella faktorer berör det psykosociala klimatet 

i klassrummet och i vår studie är de viktiga för våra gemensamma boksamtal. Genom 

trygghet finns större möjlighet till en positiv självbild vilket Jacobson menar: ”ibland är 

viktigare för framgång i den första läsinlärningen än en hög begåvning” (2006, s. 5). Vi 

ville undersöka om strukturerad och intensiv undervisning i avkodning kunde förbättra 

elevernas läsförmåga samt om bokläsning i en liten grupp kunde öka elevernas läslust. 

 

4.4 Sammankoppling våra teorier 
Läsning beskrivs av Høien och Lundberg (2013) som en sammanssatt förmåga bestående 

av flera avkodnings- och förståelseprocesser. The Simple View of Reading (SVR) är 

viktig för vår intervention då den visar på vikten av att avkodningen fungerar väl för att 

läsförståelse ska uppstå. Genom läslisteträning har vi försökt förbättra elevernas 

avkodning vilket  även är viktigt för läsförståelsen. Den sociokulturella teorin menar att 

elever lär sig i sociala sammanhang. Genom gruppläsning med boksamtal tänkte vi att 

eleven stimulerades till intresse för läsning på ett lekfullt sätt i ett socialt sammanhang 

och att lärande med läsförståelse uppstod.  Jacobsons modell kombinerar dessa teorier 

genom hans tankar om arv och miljö. En ärftlig faktor är den fonologiska  som påverkar 

avkodningen vilket SVR behandlar. Miljöfaktorerna, exempelvis sociala och emotionella, 

genomsyrar den sociokulturella teorin. Vårt arbete knyts samman genom de teorier vi 

valt. 

 

5 Metod 
5.1 Val av metod 

Vår studies syfte var att undersöka hur träning kunde förbättra möjligheterna för elever i 

lässvårigheter. Genom bokläsning i grupp samt individuell listläsning ville vi pröva om 

elevernas avkodningsförmåga, läsflyt och läslust påverkades och därmed positivt 

utvecklade elevernas motivation till läsning. Utifrån våra idéer har vi tagit stöd i 

Gustafsons (2009) tankar om motivation, fonologisk träning, läsning i grupp, tidig insats 

samt individuell träning. Detta bidrog till att vi ville använda oss av två olika former av 

träning i form av en intervention.  
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Enligt The Simple View of Reading ökar läsförståelsen om avkodningen ökar (Gough & 

Tunmer, 1986; Hoover & Gough, 1990). Genom gruppläsning avsåg vi att öka 

motivationen då vi anammar den sociokulturella tanken att elevens lust till lärande ökar 

vid interaktion med andra elever.  Ökad avkodning borde generera ökad läslust genom 

ökad förmåga till läsning vilket var anledningen till att vi ville kombinera dessa två 

övningar i vår intervention. Studien avsåg också att påvisa elevernas samt lärarnas 

upplevelser. Jacobsons (2006) modell påvisar läsningens komplexitet med alla olika 

faktorer.  Att kvantitativa och kvalitativa metoder används är utmärkande för en 

intervention (Dahmström, 2011). Den kvantitativa metoden tillgodosågs genom elevernas 

för- och eftertest i avkodning. Enkäter till elever samt pedagoger stod för studiens 

kvalitativa metod.  

 

Vår intervention bestod av organiserade åtgärder för en grupp samt en kontrollgrupp som 

inte fick del av dessa åtgärder. Sammanlagt deltog 24 elever i årskurs 1. Kontrollgruppen 

samt interventionsgruppen bör vara så lika varandra som möjligt utifrån kriterier som är 

viktiga för studien (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Eftersom 

deltagarna inte var slumpmässigt fördelade på dessa två grupper blev det en 

kvasiexperimentell design på grund av att alla krav på validitet inte gick att uppfylla 

(Bryman, 2009; Dahmström 2011). Om grupperna fördelats utifrån slumpen torde 

däremot validiteten vara högre. Därav är det svårt att dra generella slutsatser av vår 

kvasiexperimentella undersökning. Orsakssambanden blir ofta osäkra och därmed bör 

våra resultat tolkas med försiktighet (Dahmström, 2011; Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström, 2013). Dessutom är vi medvetna om att det ringa antal elever som studien 

omfattade likaledes medför att vi inte kan få en rättvisande bild eller dra några generella 

slutsatser. Vår möjlighet att genomföra en intervention var under maj månad vilket 

innebar att veckorna blev sönderstyckade av lov, skolresor och andra skolaktiviteter som 

bröt ordinarie undervisning. Önskvärt vore också om interventionen hade varat under en 

längre period. Dock fanns det inte tid att genomföra en längre intervention och inte heller 

ha med fler elever i intervention på oss två pedagoger. Vår intervention var systematiskt 

och intensivt upplagd under fyra veckor vilket rekommenderas av National Reading Panel 

(2000) och Gustafson, Ferreira och Rönnberg (2007).  Vår ambition med interventionen 

var att den skulle leda till förbättrade resultat för den grupp som fick en insats. 

Kontrollgruppen fick ingen insats trots att den var identifierad och hade behov och rätt 
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att få stöd.  De var dock kända av pedagogerna. Klasslärare och speciallärare gjorde egna 

insatser som gynnade dessa elever, som på det viset fick ökad uppmärksamhet. 

Pedagogerna behövde inte lägga tid på interventionsgruppens elever vilket gjorde att 

kontrollgruppen fick mer tid, förutom den ökade uppmärksamheten. Høien och Lundberg 

(2013) benämner detta Hawthorne-effekten. Därigenom visar sig även kontrollgruppen 

få stor behållning av interventionen. Givetvis kan Hawthorneffekten också påverka de 

elever som vi i vår studie gav en-till-en-undervisning. Eleverna i interventionsgruppen 

fick uppmärksamhet av oss som genomförde studien.  De fick chansen att förbättra sin 

förmåga. Resultat påverkas positivt när en annan människa har förväntningar på att en 

person ska lyckas: Pygmalioneffekten (Jenner, 2004).  

5.2 Tillvägagångssätt 
Vi genomförde en intervention på de skolor där vi arbetar som pedagoger enligt 

bekvämlighetsprincipen. Med bekvämlighetsprincipen avses att deltagarna i 

interventionen finns i närheten av dem som genomför den (Bryman, 2009; Dahmström, 

2011). Interventionen bestod av listläsning individuellt och bokläsning i grupp med sex 

elever på vardera skolan. Tanken med gruppläsning och boksamtal var att öka elevernas 

intresse för läsning genom att ge dem positiva läsupplevelser. Förbättrad avkodning och 

i förlängningen bättre läsförmåga förväntades uppnås med hjälp av listläsnintig. 

 

5.2.1 Figur 2: Studiens tidslinje 

 

Figur 2 Tidslinjen visar när de olika momenten är genomförda i studien. 
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5.2.2 Förberedelser 

Innan interventionen startade gjorde vi ett standardiserat screeningtest som visar elevers 

ordavkodningsförmåga, Läskedjor (Jacobson, 2014).  Låga resultat på testet är ett tecken 

på låg avkodning hos eleven och kan innebära läs- och skrivsvårigheter (Jacobson, 2014). 

Alla elever i årskurs 1 på våra respektive skolor fick göra testet. Testet ger pedagogen en 

uppfattning kring varje enskild elevs visuo-motoriska eller avkodningsmässiga förmåga 

och ställer inga krav på läsförståelse.  

Testen Bokstavs- och Ordkedjor gjordes som grupptest i de fyra olika klasserna som 

deltog i vår studie. Eleverna fick under två minuter på Bokstavskedjor (bilaga D)  markera 

med ett streck mellan två likadana bokstäver. På testet Ordkedjor (bilaga D), även här två 

minuter, markerade eleverna med ett streck där de kunde urskilja var ord började 

respektive slutade. I den standardiserade manualen av Jacobson (2014) jämfördes 

elevernas resultat med de framräknade staninevärdena.   

5.2.3 Urval  

Sex elever av deltagarna i screeningstestet valde vi ut istället för att de slumpades fram.  

Vid urvalet deltog klasslärare och speciallärare. De sex  elever som valdes ut på var skola 

förväntades gagnas mest av interventionen.  Sex andra elever valdes dessutom ut på var 

skola till kontrollgrupp. De 24 elever som var aktuella var de som fick stanine 1 – 5.   

5.2.4  Inför interventionen 

De tjugofyra eleverna fick både göra ett standardiserat ordavkodningstest, Läsettan 

(Johansson, 2009), och ”läs en minut”, (Wendick, 2015), som förtest. Testet Läsettan 

består av sex delar där eleverna läser versaler, gemener, funktions-, innehålls- och 

nonsensord, samt en RAN-del. De sex deltesten genomfördes enskilt med en pedagog. 

Eleven namngav först versaler respektive gemener och pedagogen noterade antal rätt och 

tog tid. Därefter läste eleven de tre deltesten med funktions-, innehålls- och nonsensord 

och pedagogen noterade antal rätt och tiden. Läsettans test avslutades med RAN-delen 

där eleven benämnde 100 siffror och pedagogen noterade antal rätt och tiden. Resultaten 

räknades fram genom antal rätt/tid x 100, som ger ett kvotvärde. Av kvotvärdena ges 

eleverna ett staninevärde på deltesten.  

Testet ”läs en minut” genomfördes också enskilt. Eleverna läste ord på en minut. Orden 

på testet (bilaga E) ska läsas radvis från vänster till höger. Pedagogen noterar antal rätt 
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lästa ord. Ett ord räknas som rätt om eleven först läser ordet fel, men själv rättar sig och 

läser om det rätt. 

 

5.2.5 Interventionen 

Eleverna i interventionsgruppen läste under de fyra veckorna stavelseövningar med hjälp 

av Wendicks (2015) läslistor. Vi valde att använda hennes strukturerade läslistor med 

intensivträning  som är metodiskt upplagda, och tränar både den fonologiska och den 

ortografiska lässtrategin. Vår ambition var att listläsningen skulle ske dagligen, det vill 

säga ca 15-20 gånger sammanlagt för varje deltagande elev.  

 

Vid fem tillfällen träffades alla deltagande elever i interventionen på respektive skola för 

gruppläsning. Vi läste "Vingböcker" (Hydén & Croser, 2004) nivå 2.  Boken 

presenterades genom att vi gemensamt tittade på framsida, baksida och försökte dra 

slutsatser om bokens innehåll. Syftet med presentationen var att få eleverna nyfikna på 

boken och öka intresset för att läsa den. Därefter läste vi gemensamt boken. Varje elev 

hade varsitt exemplar där de med hjälp av sitt finger följde med samtidigt som vi 

gemensamt läste boken högt. Allt emellanåt stannade vi till i läsningen och tittade på ord; 

betydelse, stavning, längd och så vidare. Eftersom "Vingböcker" (Hydén & Croser, 2004) 

avslutas med en oväntad upplösning var det viktigt att alltid stanna till på näst sista sidan 

och gemensamt fundera ut olika slut på boken. Vid alla tillfällen hade eleverna flera olika 

alternativa slut. Dock var det alltid någon som hade gissat rätt slut. Därefter fick eleverna 

sitta två och två och läsa boken högt ytterligare en eller två gånger. Vi samlades igen för 

fler frågor och tankar kring den lästa boken. Varje elev fick också välja sin favoritbild ur 

boken och förklara varför de valt just den.  

5.2.6 Efter interventionen 

Efter veckorna med listläsning gjorde vi om Läsettan (Johansson, 2009)  och Wendicks 

”läs en minut” (2015) som eftertest, med både kontroll- och interventionsgrupp. Hälften 

av kontrollgruppen gjorde ej ”läs en minut”. Eftertesten gjordes för att se om 

interventionen hade givit resultat. 

 

5.2.7 Enkät 

För att kunna se om läslusten ökade hos eleverna samt hur de upplevde interventionen 

genomförde vi en enkel enkät i pappersform i början och i slutet av interventionen (Bilaga 
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B). Pedagogerna fick frågor angående sin upplevelse av elevernas motivation till läsning 

före och efter studien (Bilaga C).  De sex frågorna var utformade efter ett "skalformulär 

med smileygubbar", 0 – 10, vilket vi bedömde vara enkelt att förstå för eleverna då de 

inte var goda läsare. 0 är mest negativ och 10 mest positiv på alla frågor. Enkäternas 

resultat förväntades kunna ge ett mått på om elevernas motivation för läsning förändrats. 

Alternativet till enkät var att intervjua alla elever och pedagoger men vi ansåg att enkäter 

vore mer effektivt. Enkäter är en form av intervju menar Eriksson-Zetterquist & Ahrne 

(2015). Data samlades in genom enkäter som vi därefter analyserade kvantitativt. På ena 

skolan gjordes enkäten gemensamt så till vida att alla eleverna i gruppen besvarade den 

samtidigt, efter pedagogens uppläsning av varje fråga, i direkt anslutning till första 

respektive sista gruppläsningen. På andra skolan genomförde pedagogen enkäten enskilt 

med varje elev samma dag som första respektive sista gruppläsningen.  

 

6 Etisk medvetenhet 
Vetenskapsrådet (2002) ställer fyra krav som är viktiga att ta hänsyn till när det är 

människor som är inblandade i forskning. De kraven som ska uppfyllas är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  Vi   

meddelade de berörda, föräldrar samt pedagoger skriftligt, om vår studies syfte, att det 

var frivilligt att delta och att de hade rätt att avsluta sitt deltagande när helst de önskade. 

Vårdnadshavarna fick hem ett missivbrev (Bilaga A) som de fick skriva under för att visa 

att de dels hade fått information om interventionen, samt att vi hade deras samtycke till 

att deras barn fick delta i studien. Vi informerade om att det i vårt arbete inte kommer att 

framgå  vilken skola som eleverna och pedagogerna finns på samt att det endast är vår 

handledare utöver vi två som kommer att ha tillgång till materialet.  I brevet framkom 

även hur föräldrar kunde ta kontakt med oss om de hade några frågor eller funderingar 

kring interventionen samt var arbetet kommer publiceras. 
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7 Resultat och analys  

7.1 Resultat och analys avkodning 
 

7.1.1 Tabell 1 Signifikansvärden för testen 

  

Tabell 1 visar signifikansen för Läsettans olika deltest och för ”Läs en minut”. Vi 

förväntade oss att vi skulle se en stor skillnad mellan interventions- och kontrollgruppen. 

Skillnaden var inte stor, om än någon, men det var det testet som visade den statistiskt 

mest säkerställda ökningen hos interventionseleverna. Trots att även kontrollgruppen 

ökade mycket är det inte statistiskt säkerställt på grund av att kontrollgruppens 

standardavvikelse är stor (tabell 2). 

Resultatet på interventionsgruppens ”Läs en minut” har signifikant värde på 0.001 (tabell 

1)   vilket är en indikator på att resultatet är statistiskt säkerställt och därmed tillförlitligt.  

Även interventionsgruppens resultat på Nonsensord är statistiskt säkerställt eftersom det 

värdet är 0.008 (Elbro & Poulsen, 2016).   
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7.1.2 Tabell 2 Medelvärden och standardavvikelse 

 

          

 V2 Mean N Std.Deviation Std. Error Mean 

Interventionsgrupp         

Nonsensord         

Förtest 13.750 12 8.9557 2.5853 

Eftertest  17.000 12 9.6201 2.7771 

Läs en minut         

Förtest 20.667 12 10.7816 3.1124 

Eftertest  25.500 12 10.1310 2.9246 

Kontrollgrupp         

Nonsensord         

Förtest 19.667 12 12.9076 3.7261 

Eftertest  22.917 12 14.2603 4.1166 

Läs en minut         

Förtest 22.500 6 3.8341 1.5652 

Eftertest  29.167 6 10.0482 4.1022 

          

 

Tabellen visar standardavvikelsen för  kontroll- och interventionsgruppen. 

Kontrollgruppens standardavvikelse är större, därför blir signifikansen inte så bra för den 

gruppen.  

 

7.2 Resultat och analys avkodning 
LäsEttans resultat för tre deltest är redovisat med kvotvärden som räknas fram genom antal 

rätt/tid gånger 100. Kvotvärdet visar tydligare än staninevärdet förändringen på resultatet. 

Därför har vi valt att redovisa kvotvärdena. Testet ”Läs en minut” redovisas däremot med 

antal rätt lästa ord, inte kvotvärden då detta test går ut på att eleven endast ska jämföra 

sig med sig själv före och efter en träningsperiod.  
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7.2.1 Diagram 1a och 1b: Läsettans deltest med nonsensord  

 

Genomsnittsförbättring i kvotvärde 3,25.  

 

Diagram 1b. Genomsnittsförbättring i kvotvärde 3,25.  

 

Läsettans deltest med nonsensord (diagram 1) visar att tre elever i kontrollgruppen samt 

två elever i interventionsgruppen minskade sitt kvotvärde i eftertestet. Här är den 

statistiskt säkerställt största ökningen för interventionsgruppen (tabell 1). Ökat resultat på 

nonsensord tyder på förbättrad avkodning hos eleverna vilket är en av variablerna i SVR 

(Gough & Tunmer, 1986; Hoover & Gough, 1990).   

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

K
vo

tv
är

d
e

Elevnummer

Nonsenord - Interventionsgruppen

Förtest Eftertest

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

K
vo

tv
är

d
e

Elevnummer

Nonsenord - Kontrollgrupp

Förtest Eftertest



  

  

 

25 

7.2.2 Diagram 2a och 2b: Läsettans deltest med funktionsord  

  

Diagram 2a. .Genomsnittsförbättring i kvotvärde 5,55. 

 

 

 

Diagram 2b.  Genomsnittsförbättring i kvotvärde 9,42 

 

I Läsettans deltest med funktionsord (diagram 2.) kan vi se att 5 elever i kontrollgruppen 

hade gått ner i kvotvärde, vilket gör att de övriga i gruppen hade ökat rejält eftersom 

medelvärdet i gruppen ligger på en ökning med 9,42 i kvotvärde. 2 elever i 

interventionsgruppen har minskat sitt kvotvärde och två ligger på samma, vilket ger en 

medelvärdesökning med 5,55 i kvotvärde. 
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Med funktionsord menas ord som förekommer ofta i texter. Läshastigheten underlättas 

om funktionsord läses som helord vilket även kallas ortografisk läsning. Dessa ordbilder 

lär sig många elever utantill. Druid Glentow (2006) menar att läsflytet ökar om elever lär 

sig ordbilder av småord såsom prepositioner, konjunktioner, pronomen, verb och 

räkneord utantill. Høien och Lundberg (2013) påpekar är ortografisk läsning en viktig del 

av läsförmågan för att få ett ökat läsflyt. Oftast kommer eleverna till nivån med 

ortografisk läsning efter att de blivit säkra på avkodning (Ehri, 2005; Høien & Lundberg, 

2013).  

7.2.3 Diagram 3a och 3b: Läsettans deltest med Innehållsord  

 

Diagram 3a.. Genomsnittsförbättring av kvotvärde 2,8 
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Diagram 3b.Genomsnittsförbättring av kvotvärde 3,33.  

 

Läsettans deltest med innehållsord (diagram 3) visar att 5 elevers kvotvärde i 

kontrollgruppen hade gått ner vilket ger medelökningen 3,33 i kvotvärde. 2 elever i 

interventionsgruppen har minskat sitt kvotvärde och två har samma kvotvärde vilket ger 

medelökningen 2,8 i kvotvärde. Innehållsord kräver en ökad avkodningsförmåga enligt 

Høien och Lundberg (2013) och Ehri (2005) då dessa oftast inte är möjliga att läsa som 

helord. De här eleverna med läs- och skrivsvårigheter som går i år 1 har inte kommit så 

långt än i sin läsutveckling. Detta kan vara en förklaring till att kvotvärdet endast 

förbättrats något.  

 
7.2.4 Diagram 4a och 4b: Wendicks ”Läs en minut” april (förtest) – juni (eftertest) 

 

 

Diagram 4a. Genomsnittsförbättring för rätt antal lästa 5,17 ord. 
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Diagram 4b. Genomsnittsförbättring för rätt antal lästa 6,67 ord.        

 

För- och eftertest – ”Läs en minut” (diagram 4b) gjordes endast av hälften av eleverna i 

kontrollgruppen på grund av ett missförstånd mellan oss två skrivare. Därför kan vi inte 

visa några skillnader för hela kontrollgruppen. En elev i kontrollgruppen gick ner i antal 

rätt lästa ord på en minut. Gruppen på 6 elever visar en genomsnittsökning på 6 ord. För 

interventionsgruppen var det också en elev som gick ner i antal rätt lästa ord på en minut.  

Ökningen på detta deltest upplever vi vara god. Resultatet går ej att jämföra med de övriga 

testens resultat då de räknas fram med kvotvärden och detta med antalet rätt lästa ord. 

För att uppmuntra och motivera eleverna till fortsatt lästräning fick de läsdiplom (bilaga 

F) samt stapeldiagram över antal lästa ord (bilaga G) efter avslutad intervention. 

7.2.5 Diagram 5: Wendicks ”Läs en minut” april (förtest) – augusti (efter-eftertest) 
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”Läs en minut” april-augusti (diagram 5) visar resultat för testet som gjordes om efter 

sommarlovet när eleverna började år 2. Vi ville se om effekterna av interventionen bestod 

över tid. Förändringen för de tolv eleverna i interventionsgruppen visar en ökning för 9 

av de 12. Medelökningen av antal ord är sex ord. Det har gått ett sommarlov sedan 

eftertestet i juni. De elever som vid samtal uppger att de inte har underhållit sin läsning 

och vi upplever inte har motivation/förståelse för vikten av läsning har svårare med 

avkodningen efter lovet. För dessa elever är det av största vikt att möta en pedagog som 

möter dem i den rätta sociokulturella kontexten (Jacobson, 2006; Vygotskij,1999). 

Pedagogen behöver inse var eleverna befinner sig i sin läsutveckling och hjälpa dem att 

träna på rätt nivå för att behålla motivation/förståelse för fortsatt läsutveckling. Høien och 

Lundberg (2013) menar att väcka intresse och ha rätt svårighetsgrad på texten är 

grundläggande för att tillägna sig läsintresse. Eleverna I5 och I6 läser färre respektive 

marginellt bättre antal ord rätt, men har fler felläsningar vilket kan tolkas som om de tror 

att de är bättre än de är. Stenlund (2017) hävdar att elever som har låga resultat på 

läshastighet ibland vill visa att de minsann kan läsa snabbt och då läser de fler fel. 

7.3 Resultat och analys gruppläsning 

Alla elever deltog med glädje i gruppläsningen och boksamtalet. Vi som pedagoger 

upplevde att eleverna tyckte det var roligt med gruppläsning och flera av dem frågade när 

det skulle vara gruppläsning nästa gång.  Dock var det ett par elever som vid första 

tillfället var lite blyga. De följande tillfällena upplevde vi pedagoger att de vågade delta 

mer. Det är ganska naturligt att vara lite avvaktande vid nya situationer och med nya 
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människor. På den ena skolan deltog elever från två olika klasser vilket innebär att de inte 

känner varandra så väl sen tidigare. Men trots att elever är klasskamrater blir det ett annat 

sammanhang när en träffas i en liten grupp som satts samman utifrån att alla har svårighet 

i läsningen.  

 

Efter första samt sista gruppläsningen fick eleverna besvara en enkät (bilaga B). Nedan  

visar vi medelvärdet för de sex frågorna. 

 

7.3.1 Tabell 3:  Enkätens medelvärden 
 

Enkätfrågor Medelvärde före 

interventionen 

Medelvärde efter 

interventionen 

Fråga 1 - Tycker du om att läsa? 6,2 6,3 

Fråga 2 - Tycker du att det är viktigt att kunna 

läsa? 

9,8 8,0 

Fråga 3 - Tycker du om när någon läser högt för 

dig? 

8,8 8,6 

Fråga 4 - Hur tycker du att du läser? 7,1 6,8 

Fråga 5 - Hur tycker du att det är att läsa 

gruppläsning? 

7,8 7,5 

Fråga 6 - Hur tycker du om att läsa läslistor? 7,5 8,1 

 

Svaren på enkäterna gav inte det vi förväntade oss. Vi trodde att det skulle bli ett markant 

högre medelvärde på andra enkäten. Vi har valt att analysera de frågorna som vi tycker 

är relevanta för vårt resultat.  

 

Den andra frågan berör motivationen för läsning. Om eleven är motiverad blir inlärningen 

effektivast hävdar Carlström (2010). Elevernas svar på frågan motsäger vår tanke då 

denna fråga gav det högsta genomsnittet vid första enkättillfället. De flesta tycker att det 

är viktigt att kunna läsa. Den fjärde frågan berör vårt syfte ”ökat läsflyt ger ökad 

motivation och bättre självförtroende”.  Genom interventionen var vår förhoppning att 

elevernas läsflyt skulle förbättras genom förbättrad avkodning. Självförtroende och 

motivation är beroende av varandra menar Westlund (2009). Elevernas svar på frågan har 
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dock försämrats något vid andra enkäten vilket gör att det ej går att dra den slutsats som 

vi trodde och hoppades på. Med den femte frågan förväntade vi oss att elevernas läslust 

hade ökat. Gemensam bokläsning upplevs positivt enligt den sociokulturella teorin. 

Elevernas svar visade dock inte detta. Samtidigt går det att tolka resultatet som att 

eleverna redan efter första boksamtalet tyckte det var mycket positivt och att det var svårt 

att förbättra det. 

 

Andra frågeställningen i vårt syfte berör lärarnas upplevelse av hur elevernas läsintresse 

har förändrats av interventionen. Här kan vi inte ge något svar. Pedagogerna ansåg inte 

att de kunde fylla i enkäterna kring varje elev då de inte upplevde någon skillnad före och 

efter interventionen. Därför kan vi inte redovisa några svar på pedagogernas enkät.  

 

Vi har dessutom valt att inte redovisa Läsettans (Johansson, 2009) deltester med RAN, 

versaler och gemener eftersom dessa inte visar någonting som vi medvetet tränat på under 

interventionen. 

 

8 Diskussion 
Vi hade tänkt att kombinationen av läslisteläsning och boksamtal skulle ge en ökad lust 

för läsning. Syftet var att ge eleverna ökad motivation att träna avkodning som är viktigt 

för att kunna bli goda läsare. Resultatet på vår studie visade att eleverna tyckte det var 

lustfyllt att vara med på boksamtalen, de frågade efter när vi skulle läsa böcker nästa 

gång. På resultaten på eftertesten kunde vi inte se de positiva effekterna av listläsningen 

som vi förväntade oss. Nedan diskuterar vi antalet deltagare, interventionens längd samt 

tidpunkt för interventionen vilka vi tror menligt har påverkat studiens resultatet.  

 

Vår intervention med 24 elever är en liten studie vilket innebär att varje individ spelar en 

stor roll för studiens  resultat. Fler deltagare skulle göra att individuella tillfälligheter inte 

fick lika stor genomslagskraft i resultatet (Elbro & Poulsen, 2016). Vi är medvetna om 

den begränsning det innebär när det gäller att dra slutsatser av våra resultat. Det låga 

antalet deltagare är troligen anledningen till att vi inte ser så stora variationer i 

enkätsvaren. Att skillnaderna på Läsettans (Johansson, 2009) resultat mellan 

interventions- och kontrollgrupp är ringa, om än någon, beror också på att varje individ 

får så stort genomslag i resultaten. Dessutom var det stor skillnad på resultatförbättringen 



  

  

 

32 

inom varje grupp vilket också tyder på att förbättringen är osäker (Elbro & Poulsen, 

2016). 

 

Alla elever som har deltagit i vår studie är i lässvårigheter, i varierande grad, beroende på 

olika faktorer. Alla har svårigheter med avkodningen, vilket vi tänker delvis beror på 

fonologiska svårigheter men också på för lite övning. Vi vet att några av eleverna har 

varit frånvarande en hel del, någon har aldrig läst sin läxa under hela höstterminen i år 1 

och några har gått i en klass som varit mycket stökig. Detta refererar Jacobson (2006, 

2010) till som brist på Time On Task. Vi har blivit uppmärksammade på vikten av elevens 

garanterade undervisningstid, som inte bara  påverkar den enskilda eleven, utan i 

förlängningen också samhället.  

 

Interventionen gjordes under maj månad när det var flera lovdagar. Det innebar att studien 

inte genomfördes varje dag, koncentrerat under tre veckor, som vår ambition var från 

början. Eftertestet utfördes efter en långhelg vilket innebar att flera elever inte hade 

lästränat på flera dagar, som vi tror påverkade resultatet. Ytterligare en komplikation var 

att ett par elever delvis var sjuka under studien, men hade de inte varit med i 

interventionen kanske de inte hade gått framåt som de trots allt gjorde. En annan aspekt 

som tydligt slår igenom i ett resultat på tester och enkäter är om en elev har en dålig dag 

då allting är negativt (Elbro & Poulsen, 2016). Trots omständigheter som inte var 

optimala visade testen att interventionsgruppen till viss del ökat sin avkodningsförmåga 

och därmed också  läsflytet. Därmed kan  vi besvara vår tredje frågeställning med att det 

skett en positiv utveckling.  Dock gäller det även för kontrollgruppen, om än inte i lika 

hög grad. 

 

Precis som med alla övningar fungerade de inte lika bra för alla. En av eleverna uttryckte 

tydligt att hen tyckte det var urtrist med listläsning och var mycket nöjd när interventionen 

var över. En annan elev hade stora svårigheter i skolan vilket innebar att hen fick läsa 

samma lista många gånger. För att motivera dessa elever till lästräning gäller det att hitta 

andra sätt som passar dem bättre. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv tänker vi att de 

behöver ett mer varierat arbetssätt men det är viktigt att insatsen sker periodvis och på 

rätt nivå.  
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Enkäten visade att eleverna var positivt inställda till läsning både i form av skönlitteratur 

samt listläsning vilket vi tolkar som att läsintresse finns. Dock visade enkäten ingen större 

skillnad på svar före och efter interventionen. Som vi redogjort för besvarades enkäten 

enskilt med pedagogen vid en skola och vid den andra genomfördes enkäten samtidigt i 

hela gruppen, dock svarade varje elev enskilt. På den skolan där eleverna svarade på 

enkäten samtidigt i gruppen upplevde pedagogen att ett par av eleverna inte tänkte efter 

utan satte svaret på högsta värdet på flera av frågorna. Blir det lättare att tänka efter för 

eleven när den sitter ensam med pedagogen? Blir det omedvetet en stress för elev som 

sitter i grupp att ha tänkt efter och vara klar med sitt svar när ens gruppkompisar är det? 

Sneglar hen på kompisarna och vill svara samma? Hade vi genomfört en pilotstudie innan 

vi startade interventionen hade vi upptäckt att vi förmedlade enkäterna olika och hade då 

kunnat bestämma oss för det sätt som vi trodde skulle gagna svarandet bäst. Utifrån de 

resultat enkäten gav samt upplevelserna under själva enkätsvarandet tänker vi att det bästa 

hade varit att låta eleverna sitta enskilt med pedagogen och svara på den. Ytterligare en 

farhåga med enkäter är om eleverna funderar på vilka svar pedagogen tycker är de rätta 

och att eleverna därför svarar så och inte hur de egentligen själva tycker. Det går att 

komma förbi genom att låta enkäterna vara anonyma. Våra enkäter har dock inte varit 

anonyma såsom redovisats då vi ansåg det vara svårt för eleverna eftersom de inte är 

tillräckligt läskunniga. Vi hade kunnat använda intervjuer istället som Bryman (2009) 

anser är ett bättre alternativ. Med intervjuer hade vi kunnat ställa fördjupande frågor om 

elevernas uppfattning om läslisteträning och hur deras motivation till läsning var. Kanske 

hade detta inneburit en större variation i resultatet. 

 

Eftersom vi statistiskt inte har kunnat säkerställa att elevernas läsflyt har ökat nämnvärt 

kan vi inte heller svara på om elevernas motivation har ökat samt att de fått bättre 

självförtroende, vilket var en av våra frågeställningar. Det vi såg var att de som vid det 

första gruppläsningen var lite blyga vågade mer och tog för sig mer på de kommande 

gruppläsningarna. En slutsats vi kan dra ur ett specialpedagogiskt perspektiv av dessa 

boksamtal är att det är viktigt för en elev att känna att man är på samma nivå som de andra 

i gruppen. Boken som läses ska vara möjlig för alla att dels kunna läsa men också kunna 

förstås och vara lustfylld för då ökas motivationen menar Carlström (2010).  Det leder till 

en känsla av gemenskap när alla som är med i gruppen kan delta både i själva läsningen 

men också med tankar och idéer i samtalet kring den lästa texten (Jönsson, 2007; Taube, 
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1997; Tengberg 2011). Högläsning är viktig utifrån den sociokulturella teorins tankar 

kring lärande i grupp och Taube (1997) hävdar att gemensamma läsupplevelser skapar 

läslust. Högläsning i klassrummet tenderar att ibland bli på för hög nivå för elever ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv. Dessa elever gynnas av bokläsning i mindre grupp där det 

finns möjlighet att stanna upp och reflektera över innehållet och eventuella 

frågeställningar hos eleven. Detta berör vår första frågeställning hur läsintresset (läslust) 

utvecklas. Vi upplevde under boksamtalen att eleverna var engagerade och därav drar vi 

slutsatsen att deras läslust var stor. Vår förhoppning är att samtalen  påverkade deras 

läsintresse positivt. Vi kan däremot inte med statistisk säkerhet berätta hur elevernas 

läsintresse har utvecklats av studien vilket innebär att vi med säkerhet inte kan besvara 

vår första frågeställning. Den slutsatsen dras då den enkät eleverna besvarade inte skiljde 

sig markant åt från första tillfället till det sista. Resultatet kan tolkas såsom att elevernas 

läsintresse var stort redan från början och därmed torde det vara svårt att höja ett redan 

högt resultat.  Dock kullkastar det vår tanke om att elever som är i lässvårigheter inte 

förstår varför de behöver lära sig läsa. I vår tanke ingick också att om en elev inte förstår 

varför förmågan att läsa är viktig, vad den nyttar till, så  minskar elevens läsintresse. Det 

vi däremot kan säga med säkerhet är att alla eleverna upplevde gruppläsningen positivt. 

Varje gång vi skulle läsa mottogs det med glädje.  

 

Dahmström (2011) påpekar att efter en intervention kan det var lämpligt att ge 

kontrollgruppen samma insats för att de inte ska ses som förlorare. Men analysen visar 

att kontrollgruppen fått minst lika goda resultat på eftertesten som interventionsgruppen. 

Vi finner därför ingen anledning till att låta kontrollgruppen ta del av studiens träning.    

 

En av våra tankar om vi skulle göra om studien är att vi skulle plocka bort de eleverna 

som låg på stanine 1. De låg för lågt för att kunna tillgodogöra sig Wendicks listor. De 

eleverna benämner Jacobson (2014) som omogna och han anser att de behöver träna mer 

på språklig medvetenhet innan de tränar avkodning. Det är viktigt för oss att följa upp 

eleverna i studien och försöka utröna vari deras svårigheter består. Vi ska iaktta eleverna 

för att kartlägga och få en fördjupad förståeelse och därmed också kunna utforma 

lämpliga träningsprogram för var och en av dem. (Carlström, 2010). Det vi lärt oss genom 

våra studier, och särskilt under vårt examensarbete, är att denna träning bör vara intensiv 
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i perioder. Vi tror att det är framgångsrikt att kombinera olika träningar för att öka 

motivationen men också möjliggöra ett samspel mellan de olika formerna.  

 

En intervention på fyra veckor är en alldeles för kort tid för att det ska ha kunnat ske 

någon genomgripande förändring av bättre avkodning och större läslust hos eleverna. 

Likaså är fyra veckor för kort tid för pedagogerna att kunna urskilja förändringar som är 

möjliga att redogöra för i en enkät vilket innebar att andra frågeställningen inte kunde 

besvaras. Hade vi valt att göra en pilotstudie före vår intervention  skulle vi troligen ha 

genomfört intervjuer med pedagogerna för att lättare få svar på dessa frågor. Kanske hade 

vi också insett vikten av föräldraperspektivet. Deras åsikter i en intervju tror vi hade gett 

vår studie värdefull information. 

 

Vi upplever att studien visade att kombinationen av listläsning och boksamtal gagnade 

elevernas läsutveckling och läslust. Eleverna var motiverade och visade ökat 

självförtroende i boksamtalen. Vår slutsats blir att kombinationen med olika träningssätt 

verkar lovande för ett lustfyllt och framgångsrikt lärande.  

 

Vi tycker att det har varit berikande att vara två som skriver examensarbete och 

genomföra interventionen tillsammans. Vi har haft givande och intressanta diskussioner 

och reflektioner kring frågor, intressant litteratur och de erfarenheter vi fått under studiens 

gång. 

 

9 Förslag till fortsatt forskning 
Det finns flera olika sätt att kombinera interventionsstudier på. Vi har gjort en liten studie  

med ett försök att motivera eleverna till läslust genom läslisteträning under 15 tillfällen 

kombinerat med boksamtal vid 5 tillfällen. Det hade känts intressant att göra om studien 

men under en längre tid.  En intervention under minst sex-åtta veckor förespråkas av 

Jönsson (2010), medan Wendick (2015) förordar att en intervention bör pågå fyra, sex 

eller åtta veckor. En vits med en intervention är att för eleven är den under en begränsad 

tid vilket gör att eleven förhoppningsvis inte hinner tröttna på träningen.  

 

Eftersom  det i Skollagen (2010:800) är tydligt att metoder i skolan ska vila på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vore det bra om fler liknande studier 

http://www.wendick.se/


  

  

 

36 

genomförs. Dels där fler elever ingår men även under längre tid. Optimalt vore om de 

kunde genomföras regelbundet en gång varje termin under flera års tid. Vi valde att 

kombinera läslisteläsning med boksamtal, men det finns flera andra kombinationer som 

vore intressanta att genomföra. Ur specialpedagogiskt perspektiv ser vi att elever har olika 

förutsättningar och intressen  för inlärning. Exempelvis vore det intressant att genomföra 

en intervention där läsinlärning kombineras med rörelse eller musik för att göra lärandet 

mer lustfyllt och därigenom öka motivationen.  Lgr 11 (Skolverket, 2011) pläderar för att 

läsförmågan är grundläggande för att kunna delta aktivt i vårt demokratiska samhälle. 

Eftersom det är gynnsamt för samhället med medborgare med goda läskunskaper  hävdar 

vi att det är av största vikt att hitta så bra och varierande inlärningsmöjligheter som 

möjligt.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Missivbrev  
170428 

Hej! 

 

Vi, Eva Lofthammar och Anna-Karin Näreby, arbetar med specialundervisning. Eva på 

xxxx och Anna-Karin på xxxxxx. Vi läser sista terminen på speciallärarprogrammet med 

inriktning mot språk, skriv- och läsutveckling på Linnéuniversitetet i Växjö. 

I vårt examensarbete har vi tänkt undersöka hur arbete med lästräning gynnar elevers 

läsutveckling, när det gäller att öka läshastigheten och öka lusten för läsning för elever i 

år 1. Forskning har visat att intensivläsning och bokläsning i grupp är två läsfrämjande 

metoder. Under intensivläsningen kommer vi träna avkodningen för att försöka 

automatisera kopplingen bokstavsljud till den skrivna bokstaven. Den dagliga läsningen 

kommer att tränas med listläsning med korta ord. När vi läser bokläsning kommer vi att 

läsa en bok gemensamt och samtala om innehållet. 

 

Tillsammans med ditt/ert barns klasslärare tror vi att ditt/ert barn gynnas av att delta i 

denna lästräning. Träningen sker inom ramen för skoldagen och vi strävar efter att störa 

den ordinarie undervisningen så lite som möjligt. Vi kommer att träna cirka 10 minuter 

vid varje 

tillfälle. Utöver det tillkommer gruppläsningen. 

 

Ditt barns medverkan i den här studien är frivilligt. Barnets identitet och resultaten 

behandlas konfidentiellt. Det innebär att namn, klass och skola inte kommer att framgå i 

studien och examensarbetet. Vår handledare är den enda person utöver oss som kommer 

att ha tillgång till 

materialet. 

Vår fråga är om du/ni som vårdnadshavare tillåter att ditt/ert barn deltar i träningen och 

att testresultat och svar får dokumenteras och användas i vårt examensarbete. Materialet 

kommer endast att användas i detta syfte och elevernas identitet kommer inte att synas. 

Det färdiga examensarbetet kommer att läggas ut i Linnéuniversitetets databas DiVa. 

Arbetet sker under handledning av John Rack, gästprofessor vid Linnéuniversitetet, 

Växjö Institutionen för pedagogik. 

 



  

  

 

II 

Välkomna att höra av er om ni undrar över något.  

Tack på förhand för er medverkan! 

 

Med vänlig hälsning 

Eva Lofthammar och Anna-Karin Näreby 

Eva eva.lofthammar@xxxxxxxx 

Anna-Karin anna-karin.nareby@xxxxxx 

John Rack john.rack@lnu.se    

 

 

 

Fyll i talongen nedan och lämna den till klassläraren senast måndagen den 8/5 om ni vill att ert barn ska delta eller ej 

…………………………………………………………………………………………… 

¤ Ja, mitt barn får delta i träningen 

¤ Nej, jag vill inte att mitt barn deltar i träningen 

_____________________________________________________________ 

Vårdnadshavare/ Vårdnadshavares namnteckning 

Om bara en förälder skriver under räknar vi med att vi har ett tillräckligt godkännande för barnets 

medverkande i träningen. 

 

  

mailto:john.rack@lnu.se


  

  

 

III 

      

Bilaga B   

 

 

Enkät 

 

Tycker du om att läsa? 

 

 

 

 

Tycker du att det är viktigt att kunna läsa? 

 

 

 

Tycker du om när någon läser högt för dig? 

 

 

 

Hur tycker du att du läser? 

 

 

 

Hur tycker du att det är att läsa gruppläsning? 



  

  

 

IV 

 

 

 

Hur tycker du om att läsa läslistor? 

 

 

 

 

  



  

  

 

V 

Bilaga C 

 

Enkät pedagoger 

 

Hur upplever du att __________________________tycker om att läsa? 

 

 

Tror du att eleven tycker det är viktigt att kunna läsa? 

 

 

Hur upplever du att eleven upplever högläsning? 

 

 

Hur tycker du eleven läser? 

 

 

Hur tror du att eleven tycker om gruppläsning? 

 

 

Hur upplever du att eleven tycker om att läsa listor?
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Bilaga D 
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Bilaga E 
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Bilaga F 
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Bilaga G 

 

 


