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Denna studie är inriktad mot ordavkodning vilket är en nödvändig faktor för god läsfärdighet. Redan 

från årskurs ett ger en snabb ordavkodningsförmåga en god prognos för elevers fortsatta läsutveckling. 

Studiens syfte är att undersöka om tre veckors intensiv upprepad läsning i helklass har positiva 

effekter på elevers ordavkodningsförmåga på vårterminen i årskurs ett. Upprepad läsning avses i 

denna studie när två elever läser högt för varandra i helklass. 28 elever i en undersökningsgrupp fick, 

varje morgon under tre veckor, läsa samma text fyra gånger vid det första lästillfället, och ytterligare 

en gång nästkommande dag. Därefter började de på en ny text. Före och efter interventionen testades 

elevernas ordavkodningsförmåga. Detta gjordes även med 26 elever i en kontrollgrupp som hade 

vanlig läsundervisning under samma period. Med hjälp av datoriserad variansanalys gjordes en 

jämförelse mellan gruppernas medelvärde på förtest och eftertest. Resultatet visar att 

undersökningsgruppens ordavkodningsförmåga förbättrades mer jämfört med kontrollgruppen, vilket 

pekar på att interventionen i undersökningsgruppen gav positiv effekt. Skillnaden mellan de båda 

gruppernas medelvärde är statistiskt signifikant på femprocentnivån p < .05. 

 

Ur ett specialpedagogiskt perspektiv studerades även individresultat av ordavkodningstest för nio 

elever i undersökningsgruppen som inte kommit så långt som förväntat i sin läsutveckling
1
. Tre 

elevers resultatökning var märkbar. De övriga sex gjorde tydliga förbättringar på flera test i 

förhållande till sitt utgångsläge, vilket talar för att lästräningen även gynnade deras 

ordavkodningsförmåga. Resultaten visar på att det är viktigt att de sex elevernas läsutveckling följs 

upp och vid behov möts med individanpassade åtgärder för att de ska kunna uppnå en säker och 

automatiserad ordavkodning. Slutsatsen utifrån studiens resultat blir att en intensiv period av upprepad 

läsning i helklass är väl värd att genomföra i skolans verksamhet. Detta arbetssätt främjar automatisk 

avkodningsfärdighet, vilket handlar om att omedelbart och utan ansträngning känna igen skrivna ord. 

Interventionen ger även lärare möjlighet att se hur långt varje elev har kommit i sin läsutveckling och 

en uppfattning om hur den enskilda eleven tillgodogör sig övning. Automatisering av 

ordavkodningsförmåga är en förutsättning för god läsförståelse, och automatisering kräver övning. 

 

                                                 
1
Redovisning och diskussion utgår från individresultat från de elever som före interventionen hade 20 rätt eller 

under på testet Ord & Bild, vilket är ett kritiskt mål för elever på vårterminen i årskurs 1 (Söderberg Juhlander, 

2010). 
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1 INLEDNING 
 

Varje hösttermin börjar många förväntansfulla förstaklassare skolan. Eleverna har kommit 

olika långt i sin upptäckt av skriftspråket. Några kan redan läsa och andra vet att läsa är något 

man lär sig när man börjar skolan. En del barn lär sig tidigt att läsa utan att riktigt veta hur det 

går till medan andra får kämpa med sin första läs - och skrivinlärning. Eleverna har olika 

förutsättningar när de kommer till skolan och vårt uppdrag är enligt läroplanen att: 

 

”ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, stärka 

elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan” (Skolverket, 2011, s. 14) och 

”svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer” (a.a. s. 15). 

 

Samtidigt som barnen lär sig att läsa får de en bild av den egna förmågan att läsa, vilket i sin 

tur påverkar motivation och uthållighet till att lära (Taube, 2007). För elever som knäcker 

koden men har svårt att komma igång med läsningen och att automatisera avkodningen är det 

betydelsefullt med tidiga insatser. Hjälp och stöd ska ges innan eleverna hunnit uppleva 

misslyckanden som påverkar deras självbild negativt (Myrberg & Lange, 2006). En säker och 

automatiserad ordavkodning är en förutsättning för god läsfärdighet (Adams, 1990) och redan 

från årskurs ett ger förmågan att kunna avkoda ord snabbt och träffsäkert en god prognos för 

den fortsatta läsutvecklingen (Olofsson, 2009). 

 

Betydelsen av att tidigt uppmärksamma elever som riskerar att få svårigheter i sin 

läsutveckling motiverar oss att i denna studie prova en tidig insats för att stimulera elevers 

ordavkodning. Vi väljer att genomföra tre veckors intensiv upprepad läsning på vårterminen i 

årskurs ett. Forskning visar att upprepad läsning är en effektiv metod för att utveckla elevers 

automatisering och läsflyt, både för goda läsare och för elever i svårigheter (Myrberg, 2007). 

Traditionellt har specialpedagogisk kompetens riktats till de elever som läraren vet har 

lässvårigheter. I denna studie väljer vi att genomföra upprepad läsning med en hel klass, där 

klasslärare och speciallärare arbetar tillsammans. Enligt en statlig utredning (SOU 1999:63) 

ska specialpedagogik inte ”vara en annorlunda pedagogik för vissa och relativt få elever”, 

utan ”ett medvetet prövande och vidareutvecklande av allmänna pedagogiska teorier i 

sökandet efter det ökade stöd som många elever under längre eller kortare tid kan behöva i sin 

naturliga omgivning” (s.192). Denna studie kan ses som en strävan att gå från exkluderande 

åtgärder mot inkluderande insatser, inom klassens ram. Vi tror på ett nära samarbete mellan 

klasslärare och speciallärare vilket ligger i linje med läroplanens övergripande mål och 

riktlinjer som uttrycker att läraren ska:  

 

”samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen, och organisera och 

genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras 

att använda och utveckla hela sin förmåga” (Skolverket, 2011, s. 14). 

 

Vår förhoppning är att arbetssättet i denna studie ska kunna tillföra ny kunskap om upprepad 

läsning och om den nya speciallärarens yrkesroll. Vårt specialpedagogiska intresse gör att 

analys av undersökningens resultat och diskussion främst inriktas mot hur lästräningen har 

påverkat ordavkodningsförmågan hos de elever som före interventionen visar på svårigheter 

att avkoda ord. Studien genomförs i en årskurs ett eftersom det är under det första skolåret 

som den viktiga ordavkodningen grundläggs. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka om tre veckors intensiv upprepad läsning i helklass har 

positiva effekter på elevers ordavkodningsförmåga på vårterminen i årskurs ett. Syftet är 

också att studera resultat av ordavkodningstest för de elever i undersökningsgruppen som inte 

kommit så långt som förväntat i sin läsutveckling. 

 

Frågeställningar:  

 

- Har tre veckors intensiv upprepad läsning i helklass positiva effekter på elevers 

ordavkodningsförmåga på vårterminen i årskurs ett? 

 

- Hur har lästräningen påverkat ordavkodningsförmågan hos elever som före 

interventionen visar på svårigheter att avkoda ord?
2
 

 

1.2 Begreppsdefinitioner 

Här definieras tre av studiens framträdande begrepp. I bilaga 1 finns ordlista för ytterligare 

begrepp som nämns i detta arbete. 

 

Ordavkodning Översättning av bokstäver till ljud och ord. Teori om detta finns i avsnitt 2.1. 

 

Upprepad läsning kallas ibland även repeterad läsning. Det är en metod där eleven får läsa 

en text många gånger. Man kan till exempel välja att eleven läser samma text 3-5 gånger 

(Rashotte & Torgesen, 1985) eller tills eleven kan läsa minst 85-100 ord korrekt på en minut 

(Dowhower, 1987, Samuels, 1997). Vid vägledd upprepad läsning får eleven hjälp med sina 

läsfel. Antal läsfel och/eller lästempo registreras och förs senare in i ett diagram (Elbro, 

2004). För en utförligare beskrivning av upprepad läsning se avsnitt 2.3.  

 

Upprepad läsning i denna studie innebär att två elever läser högt för varandra i helklass. 

Eleverna läser samma text fyra gånger vid det första lästillfället, och ytterligare en gång 

nästkommande dag. Därefter börjar de på en ny text. Antal läsfel eller lästempo registreras 

inte. I metodkapitlet görs en närmare förklaring av vald forskningsmetod, se avsnitt 3. 

 

1.3 Avgränsningar 

Detta arbete avgränsas till att fokusera på ordavkodning och tar därmed inte specifikt upp 

förutsättningar för läsinlärning, såsom bokstavskunskap och fonologisk medvetenhet. 

Läsförståelse, läs- och skrivsvårigheter och dyslexi berörs inte mer än kortfattat i samband 

med ordavkodning. Andraspråksperspektiv på läsning tas inte upp i arbetet. 

 

 

 

                                                 
2
Redovisning och diskussion utgår från individresultat från de elever som före interventionen hade 20 rätt eller 

under på testet Ord & Bild, vilket är ett kritiskt mål för elever på vårterminen i årskurs 1 (Söderberg Juhlander, 

2010). 
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1.4 Disposition 

Uppsatsen består av sju kapitel. I detta första kapitel ges en bakgrund till studien. Även syfte 

och frågeställningar, centrala begrepp, avgränsningar och disposition presenteras. 

 

Kapitel två syftar till att beskriva de teoretiska utgångspunkter som har betydelse för studien 

och redogör för tidigare forskning kring ordavkodning. Strategier och utveckling av 

automatisk ordavkodning berörs och undervisningsmetoden upprepad läsning tas upp 

eftersom den har gett inspiration till denna studie. Därefter följer en beskrivning av 

motivation, Matteuseffekten, den proximala utvecklingszonen och nivåanpassade texter, vilka 

är faktorer som påverkar hur elever lyckas i sin läsutveckling. Kapitlets sista delar handlar om 

forskning kring tidiga insatser samt inkludering och exkludering. 

 

Kapitel tre utgör uppsatsens metoddel. I kapitel fyra redovisas resultaten utifrån de två 

frågeställningarna. I det femte kapitlet problematiseras och diskuteras studiens resultat och 

metod mer ingående. Avslutningsvis berörs i kapitel sex pedagogiska konsekvenser och i 

kapitel sju ges förslag till möjliga framtida studier. 

 

1.5 Arbetsfördelning 

Vi har arbetat tillsammans och texten har vuxit fram i samarbete. Fortlöpande har vi 

diskuterat artiklar, litteratur och innehåll. Detta arbete är vårt gemensamma ansvar. 
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2 TIDIGARE FORSKNING 
 

Denna studie har sin inriktning på ordavkodning, den tekniska delen av läsningen. 

Automatisering av ordavkodning underlättar läsförståelsen (Adams, 1990). Det är en färdighet 

som eleverna behöver hjälp att komma igenom, och den uppnås genom mycket övning. I 

första kapitlet ges teori om utveckling av ordavkodningsförmågan, om hur man känner igen 

och kan läsa ord och vikten av automatisering. Därefter behandlas undervisningsmetoder och 

då främst metoden upprepad läsning som studiens valda metod utgår ifrån. Alla elever har rätt 

att få möjlighet att lyckas med sin läsinlärning, och undervisningen ska utgå från varje enskild 

elev. Detta berörs genom bland annat motivation, Matteuseffekten och den proximala 

utvecklingszonen. Uppsatsens teoridel avslutas med att utifrån forskning betona betydelsen av 

tidiga insatser och vikten av ett relationellt perspektiv i frågor som rör inkludering och 

exkludering. 

2.1 Ordavkodning 

Läsprocessen anses bygga på två färdigheter; avkodning och språkförståelse. Båda är 

nödvändiga, vilket Gough & Tunmer (1986) uttrycker genom formeln the simple view of 

reading: Läsning = Avkodning x Förståelse av språk. Detta innebär att om den ena delen inte 

fungerar så blir det ingen läsfärdighet. Denna studie är inriktad mot en av dessa faktorer; 

avkodningsprocessen, den tekniska sidan av läsningen. Forskning har tydligt visat att en säker 

och automatiserad ordavkodning är en förutsättning för god läsfärdighet. Bristande avkodning 

är en vanlig orsak till bristande läsförståelse (Adams, 1990). Dålig läsfärdighet är ofta orsakad 

av svårigheter med att avkoda ord snabbt och säkert, och förmågan till ordavkodning är en 

kritisk faktor vid dyslexi (Høien & Lundberg, 1999). En förutsättning för en framgångsrik 

läsutveckling, för de elever som är beroende av hur undervisningen läggs upp, är att läraren 

har kunskap om de strategier som används i ordavkodningen och har kunskap om de olika 

utvecklingsnivåerna (Frost, 2009, Ehri & McCormick, 1998). Elever som har svårigheter med 

läsinlärningen behöver instruktioner som täcker alla aspekter som ingår i läsprocessen. 

Mycket lite kan lämnas till självinsikt eller slumpen. Läraren ska välja undervisningssätt 

utifrån vilken utvecklingsfas eleven befinner sig i (Ehri & McCormick, 1998). 

 

2.1.1 Strategier för ordavkodning 

Olika strategier kan användas vid läsning. De olika sätten att läsa ord utvecklas tillsammans 

och är ömsesidigt beroende av varandra. Målet ska vara att eleven ska kunna läsa ord på alla 

sätt, menar Ehri och McCormick (1998). De svenska benämningarna på de tre första sätten att 

läsa ord är här fritt översatta.  

 

1. Decoding/Avkodningsstrategi - gör det möjligt för läsaren att läsa nya och okända ord. 

Man utgår från det alfabetiska systemet, läsaren identifierar de enskilda bokstävernas 

ljud och binder samman ljuden till en helhet eller så identifieras ett kluster av 

bokstäver. 

2. Analogy/Analogistrategin - även det går att använda vid läsning av främmande ord. 

Läsaren använder en redan känd kunskap om ett liknande stavningssätt på ett annat 

ord och gör en jämförelse; till exempel känner man igen ordet bada så kan det 

utnyttjas vid läsningen av ordet lada. 

3. Prediction/Gissning, att försöka förutse - är ett annat sätt att angripa främmande ord. 

Läsaren utnyttjar ledtrådar utifrån första bokstaven i ett ord eller genom ord som 
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kommer före och/eller efter. De kan även ta hjälp av kontexten, sammanhanget, som 

bilder eller liknande. 

4. Sight word reading - gör det möjligt för läsaren att avkoda ord omedelbart. Ordet har 

lästs flera gånger förut, så det finns i läsarens långtidsminne. Vid åsynen av ordet 

aktiveras ordets stavning, uttal och betydelse omedelbart i läsarens minne. Detta är en 

värdefull strategi vid läsning av text eftersom läsaren då främst kan fokusera på 

innebörden istället för att lägga energi på avkodningen. 

 

Det Ehri och McCormick (1998) kallar decoding motsvarar Høien & Lundbergs (1999) 

fonologiska strategi. Sight word reading motsvarar ortografisk läsning. Høien & Lundberg 

påpekar att de två viktigaste strategierna att avkoda ord är dessa två. Vid fonologisk läsning, 

även kallad ljudning, kan läsaren avkoda okända ord och även nonsensord och den 

ortografiska läsningen gör det möjligt för läsaren att avkoda ord omedelbart. 

 

2.1.2 Utveckling av ordavkodning 

Hur utvecklingen av ordavkodningen går till finns det flera teorier om. I detta avsnitt beskrivs 

först den ordavkodningsmodell som är vanligt förekommande i svenska sammanhang. I 

nästkommande modell har de alfabetiska faserna brutits ner ytterligare. Avslutningsvis 

beskrivs den så kallade självinlärningshypotesen. 

 

Høien & Lundberg (1999) indelar utvecklingen i fyra stadier; 

1. Pseudoläsning - en form av låtsasläsning, barnet har inte bokstavskunskap. 

2. Logografisk-visuella stadiet - eleven läser av ord som en visuell enhet, har inte förstått 

den alfabetiska principen/alfabetiska koden. 

3. Alfabetisk-fonologiska stadiet - den alfabetiska koden har knäckts, eleven kopplar 

ljud/fonem till motsvarande bokstav/grafem. 

4. Ortografisk-morfemiska stadiet - orden känns igen som ortografiska mönster på en 

gång och utan ansträngning, ordavkodningen sker automatiskt. 

 

Den fjärde fasen är den högsta nivån i ordavkodningen, men den talar inte om att en fulländad 

läsfärdighet med läsflyt och förståelse har uppnåtts. De högsta nivåerna i läsprocessen 

omfattar långt utvecklat tolkningsarbete, slutsatser, anpassningar till olika lässyften och så 

vidare (Høien & Lundberg, 1999). 

 

Avkodningsutvecklingen fortskrider inte på samma sätt hos alla och övergången från en nivå 

till en annan kan vara svår att fastställa eftersom det förekommer blandformer av stadierna. 

Tidigare inlärda strategier försvinner inte, en läsare kan till exempel läsa omväxlande 

alfabetiskt på ovanliga ord och ortografiskt på vanliga ord. I de första stadierna är beroendet 

av sammanhang/kontext stort. Ju längre barnet kommer i läsutvecklingen desto mindre 

kontextuellt stöd behövs för ordigenkänningen. Under det alfabetisk-fonologiska stadiet, vid 

användningen av ljudning, tillägnar eleven sig kunskap om ordets struktur och 

ortografi/stavningssätt. Ortografisk läsning sker när läsaren har etablerat en ortografisk 

identitet för ordet i långtidsminnet. Förutsättningen för att det ska ske är att läsaren har läst 

ordet ett antal gånger (Høien & Lundberg, a.a). 

 

Ehri och McCormick (1998) använder ordet faser eftersom en läsare inte måste klara ett steg 

fullt ut innan man går till nästa. Deras modell för hur elever lär sig läsa ord har fem faser: 

1. Pre-Alphabetic phase - eleven läser orden genom att ha memorerat visuella 

egenskaper eller gissar utifrån kontextuella ledtrådar.  
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2. Partial-Alphabetic phase - eleven känner igen några bokstäver, läser genom att 

använda sin bokstavskunskap i kombination med kontexten. 

3. Full-Alphabetic phase - eleven förstår sambandet mellan grafem och fonem, den 

alfabetiska principen, kan avkoda okända ord och börjar lagra ord i det ortografiska 

minnet. 

4. Consolidated-Alphabetic phase - kunskaperna om grafem-fonem har befästs till större 

enheter, eleven lär sig olika bokstavskombinationer, morfem och ortografiska mönster. 

5. Automatic-Alphabetic phase - eleven känner igen de flesta ord automatiskt och 

tillämpar med lätthet de tidigare befästa strategierna för att läsa nya, okända ord. 

 

Läsningen i pre-alphabetic och partial-alphabetic, fas 1 och 2, är inte helt effektiva. Däremot 

är full-alphabetic, fas 3, en viktig startpunkt, eftersom här läggs grunden till en god 

läsfärdighet i det alfabetiska skriftsystemet. Behärskningen av denna fas är avgörande för att 

flytta in i nästa två faser. Fonologisk läsning är en förutsättning för att lära sig ortografisk 

läsning. I fas tre behövs mycket läsning på anpassad nivå för att ett inre ordförråd av skrivna 

ord ska byggas upp, gärna genom upprepad läsning (Ehri & McCormick, 1998).  

 

Johansson (2010) är kritisk till att stadieteorierna har varit, som hon skriver, en dominerande 

utgångspunkt i svensk läsundervisning det senaste decenniet. Hon menar att det inom 

läsforskningen idag inte finns några entydiga resultat som stödjer stadiemodellen. Hon 

refererar bland annat till Doerhring (1976) vars perceptionsstudier pekar på att utvecklingen 

snarare verkar ske gradvis och parallellt. Kritiken som finns mot stadiemodellerna handlar om 

att de antyder att alla ord läses på samma sätt när läsaren är på ett visst stadie (Taube, 2007). 

Teorierna inriktar sig på vad som krävs för att bli en duktig läsare istället för att se vad som 

förklarar förändringar i läsfärdigheten (Catts & Kamhi, 2005).  

 

The self-teachinghypothesis, här fritt översatt till självinlärningshypotesen, är ett annat sätt att 

förklara utvecklingen av ordavkodningsförmågan. Om en förbättring av 

ordavkodningsförmågan sker så fungerar varje lästillfälle som en självinlärande mekanism 

(Cunningham et.al., 2002). Det innebär att förmågan att ljuda sig igenom ord blir som en 

självinlärande process. Sammanljudningen gör att läsaren skaffar sig minnesbilder. 

Fonologisk avkodning ger alltså kunskap om hur enskilda ord stavas och om ortografiska 

regler och konventioner (Catts & Kahmi, 2005). Vissa förutsättningar måste finnas för att den 

självinlärande processen ska kunna äga rum. Det krävs ett visst mått av fonologisk 

medvetenhet, bokstavskännedom och förmåga att kunna koppla bokstäver till motsvarande 

ljud samt förmåga att ljuda samman bokstäverna till ord (Taube, 2007).  

 

2.1.3. Att känna igen ortografiska mönster 

Vana läsare har sett och läst de vanligaste bokstavskombinationerna så många gånger att de 

har lagrats i långtidsminnet, i läsarens lexikon. För att få en snabb och effektiv läsning 

utnyttjar vana läsare språkets vanligast förekommande ortografiska mönster, ordens 

stavningssätt. Utveckling av avkodning handlar, enligt Elbro (2004) främst om att få 

erfarenhet av ordens stavningssätt, det vill säga vilka bokstäver som finns i orden och hur 

olika bokstavskombinationer låter. För goda läsares avkodning av ord spelar kontexten inte 

speciellt stor roll, medan nybörjarläsare oftare använder sammanhanget till att gissa okända 

ords identitet. Ord som känns igen och blir lästa snabbt blir ihågkomna med hjälp av 

bokstäverna, inte som bilder av ord. Oregelbundenheterna i det svenska skriftspråket gör det 

svårt för eleven att hitta något stavningssystem i skriften. Det är angeläget att undervisningen 

ger eleven goda möjligheter att se systemet och tillägna sig det (Elbro, 2004). Personer med 
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lässvårigheter har särskilt svårt med långa ord, vilket kan bero på dåligt utvecklad kunskap 

om stavningsmönster och förmåga att segmentera långa ord i stavelseenheter (Adams, 1990). 

 

2.1.4. Läsflyt 

Det är betydelsefullt att lärare är medvetna om att en god ordavkodningsfömåga inte är det 

slutliga målet för läsundervisningen. På en högre utvecklingsnivå än noggrann ordavkodning 

finns läsflyt, och ett bra läsflyt kan underlätta läsförståelsen. Barn som inte utvecklar läsflyt 

kommer, oavsett intelligensnivå, att fortsätta läsa långsamt och med stor möda. Skickliga 

läsare läser ord korrekt, snabbt och effektivt (NICHD, 2000). 

 

Samuels (1997) definierar läsflyt genom att dela upp det i korrekthet och läshastighet. Han 

påpekar att personer som läser med flyt avkodar texten automatiskt och kan på så sätt 

fokusera på förståelsen. Torgesen (2001) menar att läsflyt är som direkt och korrekt 

högläsning. Automatisk avkodning är en viktig förutsättning för att få flyt i läsningen, men 

det innefattar mer framhåller Lundberg & Herrlin (2005). Det handlar om att få liv i en text, 

att ha rätt satsmelodi och att kunna läsa en sammanhängande text snabbt och felfritt. Flyt i 

läsningen kommer inte av sig själv. Flytet beror på vilken texten är, hur välkända orden är och 

hur mycket man har övat. Lundberg och Herrlin (a.a) lyfter fram läsflytets betydelse för 

läsförståelsen. De beskriver det som att flytet bildar bron mellan ordavkodningen och 

förståelsen. ”Med andra ord, elever som läser flytande kan identifiera ord och förstå 

samtidigt” (a.a, s. 14)  

 

2.1.5. Att känna igen och läsa ord 

Olika teoretiska modeller finns för hur det går till när läsaren känner igen och kan läsa ord. 

Här beskrivs två ordavkodningsmodeller som är vanligt förekommande i litteratur om 

läsutveckling. 

 

The dual route theory
3
, tvåvägsmodellen, visar på två olika vägar in till lexikon, vilket är 

läsarens långtidsminne för ord. Antingen använder läsaren direktvägen genom den 

ortografiska ordigenkänningsprocessen eller den indirekta vägen via den fonologiska ljudande 

vägen. De båda vägarna påverkas av varandra. Båda vägarna startar med en visuell analys och 

en bokstavsidentifiering och därefter sker en parsning, gruppering av bokstäverna. 

Direktvägen till det inre lexikonet tas om ordet känns igen, se figur 1. I lexikonet sker 

ortografisk igenkänning och den fonologiska och semantiska identiteten aktiveras. Om ordet 

inte känns igen måste den indirekta vägen tas via fonologisk omkodning och fonologisk 

syntes. Den fonologiska omkodningsprocessen gör om bokstäver och stavelser till inre talljud. 

Vid den indirekta vägen måste de fonologiska segmenten lagras en kort tid i det verbala 

korttidsminnet/arbetsminnet innan den fonologiska syntesen kan komma igång. Det är vanligt 

att personer som har dyslektiska svårigheter har bristfälligt verbalt korttidsminne (Høien & 

Lundberg, 1999). Korttidsminnet kan inte heller hålla kvar hur mycket information som helst, 

enligt Adams (1990), utan måste skicka iväg lämpliga bitar till långtidsminnet. Det är 

betydelsefullt med en säker bokstavkunskap. Det har visat sig att bokstavskännedom i 

förskoleåldern är den viktigaste faktorn för hur bra elever klarar den första läsinlärningen. 

Även när igenkänningsprocessen av ord är mycket snabb används normalt all information om 

bokstäverna i ordet (Adams, a.a.). 

 

                                                 
3
 The dual-route-modellen är här beskriven utifrån en tolkning av Høien & Lundberg (1999). 
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Figur 1. Egengjord tvåvägsmodell utifrån Høien & Lundbergs (1999) ordavkodningsmodell 

the dual route. De ljusgråa pilarna visar den indirekta, fonologiska vägen. I lexikonet sker 

ortografisk ordigenkänning, semantisk och fonologisk aktivering. 

 

Forskning om olika ordavkodningsmodeller pågår och nu alltmer med hjälp av utnyttjande av 

datorer (Taube, 2007). Försök har gjorts att simulera ordigenkänningsprocessen med hjälp av 

dataprogram. Grundtanken bakom den konnektionistiska modellen är att hjärnan, liksom 

datorn, består av ett antal förbindelser vilka via erfarenhet eller aktviering kan aktiveras eller 

inaktiveras (Høien& Lundberg, 1999). Dessa kombinationer är i sin tur grupperade i olika fält 

eller processorer, som fonologiska, ortografiska, semantiska och kontextbaserade processorer. 

Dolda fält eller processorer tar hand om återkopplingen mellan de olika processorerna 

(Adams, 1990). Igenkännandet av ett ord sker alltså när vissa element aktiveras och andra 

inte. I motsats till tvåvägsmodellen finns inget lexikon och ingen direkt eller indirekt väg 

(Høien & Lundberg, 1999). De olika processorerna arbetar samtidigt och parallellt med 

varandra och sänder signaler till varandra. Den konnektionistiska modellen är en 

väldokumenterad ordavkodningsmodell, menar Johansson (2010) och hänvisar bland annat till 

Adams (1990). Høien & Lundberg (1999) nämner att i framtiden kan kanske dessa 

datamodeller hjälpa till med att få klarhet i vad bristande ordavkodning egentligen består i, 

men de påpekar att modellerna ännu inte är tillräckligt utprovade för att de ska bli till praktisk 

nytta i pedagogiska sammanhang. 
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2.1.6 Vikten av automatisk ordavkodning 

Vare sig man utgår från tvåvägsmodellen eller från konnektionistiska modellen, från 

stadieteorin eller självinlärningshypotesen så kan man sammanfattningsvis konstatera att 

läsning är en komplex företeelse, som kräver mental energi, mer för en ovan läsare än för en 

van. Nya forskningsrön kommer förmodligen bidra med mer klargöranden, men värt att 

påpeka är att det bland forskare finns en överenstämmelse om att automatisering av 

ordavkodning har stor betydelse för läsförmågan (Høien & Lundberg, 1999, Kuhn & Stahl, 

2000, Samuels 1997). Avkodningen är den del av läsprocessen som kan automatiseras, vilket 

kräver övning för att uppnås. Automatisering av avkodningen underlättar läsförståelsen och 

uppnås genom upprepad erfarenhet och övning av bokstäver, bokstavskombinationer och ord. 

Målet med övningen är att omedelbart och utan ansträngning känna igen ord. Energi och 

uppmärksamhet kan då främst ägnas åt förståelsen. Eleverna behöver hjälp med ”att komma 

igenom” ordavkodningen. Många barn med lässvårigheter kompenserar bristande avkodning 

genom att undvika avkodning eller gissa istället, enligt Adams (1990). En gissning kan få 

stora konsekvenser för läsförståelsen. Taube (2007) påpekar att om en elev fastnar i ljudandet 

är det angeläget att de får hjälp att upptäcka återkommande stavningsmönster. 

 

2.2 Undervisningmetoder 

Detta avsnitt behandlar inledningsvis frågan om bottom-up och/eller top- down i 

läsundervisningen, det vill säga om läsundervisningen ska utgå från bokstavsljud eller från 

förståelse. Därefter följer en beskrivning av metoden upprepad läsning, vilken den här studien 

är inspirerad av. 

2.2.1 Bottom-up och Top-down 

En förekommande polarisering inom läsforskningen har tidvis handlat om olika metoder för 

läsinlärning. Olika begrepp har använts som motpoler i diskussioner som till exempel 

ljudmetod eller helordsmetod, form eller innehåll, avkodning eller förståelse, bottom-up eller 

top-down, phonics eller whole language. Idag menar alltfler forskare att det inte är en fråga 

om antingen eller utan att det är viktigt att i läsundervisningen kombinera ”nedifrån-och-

upp”- processer där eleven går från bokstavsljud till ord, från delarna till helheten, med 

”uppifrån-och-ned” -processer som tar sin utgångspunkt i helheten (Frost, 2002, Liberg, 2006, 

Myrberg, 2009, Myrberg & Lange, 2006). För att kunna förhålla sig till dessa olika perspektiv 

på läsning krävs en hög lärarkompetens vilket kännetecknas av att läraren behärskar många 

metoder, arbetssätt och material för att kunna anpassa arbetet efter elevens behov (Myrberg & 

Lange, 2006). 

 

En amerikansk forskningssammanställning visar på vikten av att kombinera systematisk 

undervisning i fonemisk medvetenhet och ljudning med undervisning i läsflyt och förståelse. 

(NICHD, 2000). Detta motsäger de tidiga anhängarna av whole language (Smith, 1971) som 

avfärdar systematisk avkodningsträning i läsinlärningen och menar att barn lär sig läsa lika 

naturligt som de lär sig tala bara de möter meningsfulla texter. Anpassade texter anses 

skadliga för elevernas läsutveckling. 

 

Att både fonologiska och semantiska kunskaper är nödvändiga i den första läsinlärningen 

(Frost et.al., 2005) bekräftas av en nyligen publicerad interventionsstudie för elever i läs- och 

skrivsvårigheter i årskurs två. Den grupp som uppvisade mest positiva resultat i denna studie 

hade fått både förståelsemässig och fonologisk träning med hjälp av dataprogram. Övriga 

elever hade fått träning med dataprogram som antingen fokuserade på förståelsemässiga 
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aspekter eller hade ett fonologiskt fokus. Den kombinerade träningen gav bäst effekt på 

elevernas läsförmåga, även om det fanns individuella skillnader (Gustafson et.al., 2011). 

 

2.2.2 Upprepad läsning 

Upprepad läsning är en metod där eleven läser en sammanhängande text flera gånger, 

antingen totalt 4 ggr (Rashotte & Torgesen, 1985) eller tills eleven kan läsa minst 85–100 ord 

korrekt på en minut (Dowhower, 1987, Samuels, 1997). Eleven får hjälp med sina läsfel. 

Antal läsfel och/eller lästempo registreras och förs senare in i ett diagram. Texten ska vara 

något svårare än vad eleven brukar klara av. Om läsningen inte är flytande efter tredje eller 

fjärde läsningen är texten för svår och man måste välja en lättare text (Elbro, 2004). Eleven 

har i allmänhet inte någon nytta av att upprepa läsningen mer än tre till fyra gånger, enligt 

Samuels (1997). Lundberg (2010) däremot menar att eleven kan läsa om samma text upp till 

tio gånger. Målet med upprepad läsning är att eleven ska uppnå läsflyt. Samuels (1997) lägger 

tonvikten på läshastighet. Om tonvikten läggs på korrekthet kan det leda till en rädsla att läsa 

fel vilket kan påverka läshastigheten. Metoden ska användas som ett komplement till vanlig 

läsundervisning, enligt Samuels (a.a) som betonar vikten av att eleverna är insatta i varför 

läsningen går till på detta sätt. Det ska vara 4-5 korta och intensiva lästillfällen per vecka 

under en tioveckorsperiod. 

 

Upprepad läsning med vägledning från lärare, kamrater eller föräldrar har en betydande 

positiv inverkan på ordigenkänning, läsflyt och läsförståelse i en rad olika årskurser 

konstaterar NRP – National Reading Panel
4
 efter att ha analyserat tillgänglig forskning om 

effektiv läsinlärningspedagogik. Det var studier gjorda både i den vanliga undervisningen och 

i specialundervisning, och de goda resultaten rörde såväl goda läsare som de som har 

lässvårigheter. Den högsta effekten var på läsningens noggrannhet, nästa var på läsflyt och 

minst, men ändå imponerande effekt enligt NRP, var på läsförståelse. De utvärderade även 

forskningsresultat som berörde självständig tyst läsning, en vanligt förekommande och 

rekommenderad aktivitet i skolsammanhang. Hundratals studier visar att de bästa läsarna läser 

mest och de svaga läsarna läser minst, men dessa resultat kan inte visa på något 

orsakssammanhang, det vill säga det är inte påvisat att ju mer barnen läser desto bättre är 

deras flyt, ordförråd och förståelse. Det är visserligen troligt att ju mer barnen läser desto mer 

förbättras läsförmågan, men det är också möjligt att bättre läsare helt enkelt väljer att läsa 

mer. Dagens forskningsresultat tyder på att självständig tyst läsning inte är effektivt att 

använda som enda metod för att utveckla läsflyt och andra läsfärdigheter. NRP 

rekommenderar lärare att använda upprepad läsning med återkoppling och vägledning både 

för goda läsare och för de som har svårigheter (NICHD, 2000).  Även det svenska 

Konsensusprojektet
5
 har kommit fram till att upprepad läsning är en effektiv metod att 

använda för att utveckla elevers automatisering och läsflyt (Myrberg, 2007). 

 

Metoden upprepad läsning ger generellt en god effekt men resultaten varierar från elev till 

elev. Förbättring av läsförmågan sker när eleverna får hjälp med sina fel. Korrigerande 

feedback leder till att orden blir lästa snabbare och mer exakt (Dowhower, 1987). För att en 

automatisering av nya ord ska ske för en elev som har läs- och skrivsvårigheter krävs det att 

de läser ordet korrekt och som regel vid fler tillfällen än en normalläsare. Upprepad läsning av 

antingen enskilda ord eller text ger förbättringar i läsflyt för dessa barn. Genom att barnen 

                                                 
4
 Kongressen i USA uppdrog 1997 åt National Institute of Child Health and Human Development att bedöma 

effektiviteten av olika metoder som används för barns läsinlärning. 
5
 Konsensusprojektet genomfördes 2001-2005 i Sverige, på Skolverkets uppdrag, med syfte att presentera 

konsensus bland svenska forskare om insatser för att förebygga läs- och skrivsvårigheter.  



11 

 

 
 

upprepar läsningen av nya ord inom en tillräcklig kort tidsintervall kan barnen tidigare 

”komma ihåg” hur orden uttalas och lära sig att lita på den framväxande ortografiska 

identiteten av ett ord (Catts & Kahmi, 2005). Metoden upprepad läsning förespråkas av 

Lundberg (2010) men han skriver att det behövs fler undersökningar för att få svar på frågan 

om det är på ordnivå, frasnivå eller textnivå metoden ger effekt eller om det är en 

kombination på alla nivåerna. Studier i hur repeterad läsning av listor med enskilda ord 

påverkar läsningen av sammanhängande text där orden ingår har, enligt Lundberg (a.a), inte 

klart kunnat visa en direkt överföring av ordträningen till textläsningen. 

 

2.3 Att lyckas med läsning 

Följande avsnitt handlar om betydelsen av att rätt förutsättningar ges så att en god cirkel av 

lärande och läsande skapas för alla elever. Först belyses den viktiga motivationsfaktorn och 

därefter Matteuseffekten som leder till stora skillnader i lästräningsmängd mellan olika elever. 

Avslutningsvis beskrivs vikten av att lärare försöker hitta varje elevs proximala 

utvecklingszon och att alla elever ska ges möjlighet att läsa texter utifrån deras egen 

utvecklingsnivå.  

 

2.3.1 Motivation 

Dalby (1992) pekar på motivationens betydelse för läsförmågan och utökar därför the simple 

view of reading med en motivationsfaktor; Läsning = Avkodning x Förståelse av språk x 

Motivation. Han menar att alla tre delar behövs för att det ska bli någon läsning med 

förståelse. Taube (2007) påvisar också motivationens betydelse för läsutvecklingen. Parallellt 

med att barnen lär sig att läsa får de en bild av den egna förmågan att läsa, vilket i sin tur 

påverkar motivation och uthållighet till att lära. Läs- och skrivsvårigheter påverkar 

självförtroendet negativt. Eleverna kommer in i en ond cirkel med misslyckanden, minskad 

tro till sin förmåga att lära och minskad lust till att lära och till att läsa. Även annan forskning 

pekar på att motivationen och uppgiftsorienteringen har stor betydelse då det gäller 

nybörjarläsning och läs-och skrivsvårigheter/dyslexi (bl.a. Jacobson et. al, 2006, Niemi & 

Poskiparta, 2004). En positiv uppgiftsorientering handlar om att vilja lära sig och att klara av 

något man inte kunde förut. Det finns en nyfikenhet och ett intresse för uppgiftens 

utmaningar. Elever med svårigheter i till exempel läsning behöver mer än andra tidigt få 

erfara upplevelsen av kompetens, känslan av att lyckas. De behöver tillit till sin egen förmåga, 

en bild av sig själv som en lärande person, en som duger. Det krävs således goda möten med 

vuxna som ser barnet med positiva ögon (Lundberg & Sterner, 2006). 

 

2.3.2 Matteuseffekten 

”Ty den som har, han ska få, och det i överflöd, men den som inte har, 

från honom ska det tas också det han har” (Matt 13:12). 

 

Stanovich (1986) beskriver Matteuseffekten och visar på stora skillnader i lästräningsmängd i 

skolan, mellan barn med olika lässkicklighet. Ordavkodningen är en flaskhals som kan orsaka 

elever svårigheter i läsinlärningen och påverkar på sikt även läsförståelsen. Barn med 

avkodningsproblem läser mindre och tenderar att undvika svårigheterna, utvecklar sitt 

ordförråd långsammare och får sämre läsförståelse än barn som är duktiga avkodare från 

början. De elever som behöver mest träning får minst på grund av undvikande strategier 
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(Stanovich, 1986). Detta kan ses i relation till att elever behöver läsa på gränsen till sin 

förmåga varje dag för att befästa och utveckla sin läsförmåga (Reichenberg, 2006). 

 

Vid skolstarten har eleverna kommit olika långt i sin läsutveckling vad det gäller 

bokstavskunskap och fonologisk medvetenhet. Några elever läser redan själva medan andra 

fortfarande inte har upptäckt sambandet mellan ljud och bokstav. Det är därför inte 

förvånande att det redan under det första skolåret har visat sig att antalet ord eleverna läser 

under en vecka varierar kraftigt (Allington, 1977). De som tidigt kommer igång att läsa får ett 

försprång framför de elever som behöver mer tid för att knäcka den alfabetiska koden. En 

mödosam läsinlärning uppmuntrar inte till självständig läsning (Myrberg, 2007) och klyftan 

ifråga om hur mycket eleverna läser tenderar att öka med åren (Lundberg, 2010). 

 

2.3.3 Den proximala utvecklingszonen 

Den proximala utvecklingszonen definieras som avståndet mellan det barnet klarar av på egen 

hand och utan stöd av andra, och det barnet förmår klara av med stöd av andra människor. 

Utvecklingszonen visar vart barnet är på väg, vad som ligger inom räckhåll utifrån de 

kunskaper och färdigheter barnet har. Det är också inom denna zon som barnet är mest 

mottaglig för undervisning; barnet kan använda sin egen förståelse och erfarenhet och 

samtidigt ta till sig en mer avancerad eller abstrakt kunskap av en mer kompetent 

samarbetsperson. Grunduppfattningen är att genom att människor behärskar vissa kunskaper 

och färdigheter, så är de också nära att behärska andra kunskaper och färdigheter (Vygotsky, 

1978). 

 

För Vygotsky är det i skolan människor ges möjlighet att komma i kontakt med de begrepp 

och kunskaper som man inte möter i vardagen, ofta kärnfulla och alltemellanåt abstrakta 

kunskaper som går utöver den egna erfarenheten. Det är även i skolan som man på allvar 

möter skriftspråket, vilket Vygotsky anser är ett av människans viktigaste redskap i 

utvecklandet av kunskap och erfarenheter (Forsell, 2005). Det är angeläget att den proximala 

utvecklingszonen fastställs. Eleven måste utsättas för rätt utmaningar för att utveckling mot 

högre begreppskunnande ska ske. Lärande av detta slag ställer stora krav både på läraren och 

på eleven. Detta är en process som riskerar att bli för abstrakt och det ställs stora krav på 

barnets förmåga att använda och samtidigt omtolka sina erfarenheter. Förutsättningen är att 

läraren praktiskt och teoretiskt kan analysera de svårigheter som uppgifterna medför. 

Analysen ska helst vila på vetenskaplig grund (Stanovich, 2000). Samspelet mellan lärare och 

elev är det som avgör framgången i denna undervisningsprocess. En god kommunikation 

mellan de båda är av stor betydelse (Vygotsky, 1978).  

 

Utifrån Vygotskys tankar och med tanke på vår studie kan vi konstatera att det är väsentligt 

att varje enskild elev får läsa en text anpassad efter sin egen utveckling. Det är betydelsefullt 

att vi i valet av text och metod utgår från aktuell läsforskning och att vi utgår från ett samspel 

genom kommunikation med eleverna. 

 

2.3.4 Nivåanpassade texter 

Elever som tidigt får svårigheter i arbetet med ordavkodning tenderar att även i fortsättningen 

läsa långsamt med en osäker avkodning vilket motiverar vikten av att satsa resurser på den 

första undervisningen i ordavkodning (Olofsson, 2009). Förutom undervisning om ordens 

ljudsida behöver eleverna läsa mycket på rätt svårighetsnivå. Ljudenligt stavade ord, där varje 
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bokstav motsvarar ett ljud, är lättare att läsa än ord med ljudstridig stavning där ett språkljud 

kan skrivas på flera olika sätt. För nybörjare är kortare ord lättare att läsa än långa, och ord 

med konsonantanhopningar, flera konsonanter efter varandra, kan vålla svårigheter. Om lärare 

som känner sina elevers personliga olikheter också har kunskap om olika ords svårighetsgrad 

finns stora möjligheter att anpassa text och ordval till den enskilda eleven (Olofsson, 2009). 

Svenska språket har en mera regelbunden ortografi än till exempel danska och engelska, men 

mindre regelbunden än finska och tyska (Elbro, 2004). 

 

Elever som befinner sig i the full-alfaphabetic phase (Ehri & McCormick, 1998) i 

läsprocessen behöver mycket övning för att befästa relationen mellan grafem och fonem och 

för att fler och fler ord ska kunna läsas automatiskt. Läsningen är inledningsvis långsam. För 

att den självständiga läsningen inte ska upplevas frustrerande behöver en elev kunna läsa 95 

procent av orden i en text rätt (Ehri & McCormick, 1998). Vikten av att eleverna läser mycket 

och att det finns ett stort utbud av olika slags texter i varierande svårighetsgrad betonas även 

av Kuhn & Stahl (2003). De menar att det är mer effektivt för eleven att läsa texter som 

innehåller några svåra ord än endast lätta texter och framhåller också betydelsen av vuxnas 

återkoppling och vägledning till elever som håller på att lära sig läsa. 

 

Den tradition som finns i Sverige av att använda läseböcker med texter på flera olika nivåer, 

som ofta kombineras med småböcker med olika svårighetsgrad, syftar till att ge eleverna 

möjlighet att möta många nya texter. Tillrättalagda, anpassade och nivågraderade texter i 

nybörjarundervisningen är ett försök att göra det möjligt för alla elever att få möta texter på 

sin nivå och undvika att en del elever ger upp för att de möts av för svåra texter (Lundberg, 

2010). En dansk läseboksundersökning (Elbro, 2004) visar att eleverna lär sig lättast att läsa 

när texten har många, korta och ljudenligt stavade ord som möjliggör självständig läsning och 

ger eleven en känsla av att kunna läsa. 

 

2.4 Forskning om tidiga insatser 

Att fonologisk träning är viktigt för att förebygga svårigheter och för att förbättra barns 

läsförmågor är de flesta läsforskare överens om (Adams, 1990, Ehri et.al., 2001; Elbro & 

Petersen, 2004, Lundberg, 2009). Fonologisk medvetenhet tillsammans med bokstavskunskap 

kan, ett år före skolstart, förutsäga läsutvecklingen under det första skolåret (Scarborough 

et.al., 1998) och redan från årskurs ett ger förmågan att kunna avkoda ord snabbt och 

träffsäkert en god prognos för den fortsatta läsutvecklingen (Olofsson, 2009). Detta 

understryker vikten av att satsa resurser på den första undervisningen i ordavkodning. För att 

uppnå flyt och säkerhet måste mycket tid ägnas åt att läsa texter på rätt svårighetsnivå 

(Olofsson, 2009). Elever som är i början av sin läsinlärning bör träna på det i ordavkodningen 

som de har svårt för snarare än det som är deras styrka (Gustafson et.al., 2007). Men risken 

finns att elever som har lässvårigheter arbetar med allt för svåra texter. Elever som ska lära sig 

läsa behöver texter på två nivåer, en undervisningsnivå och en automatiseringsnivå (Frost, 

2009). De behöver utsättas för rätt utmaningar inom sin proximala utvecklingszon (Stanovich, 

2000).  Studier visar att interventioner bör sättas in tidigt, ha en fonologisk grund, vara 

systematiskt upplagda och tillräckligt intensiva för att ge positiva effekter. Elever med stora 

lässvårigheter uppnådde efter åtta veckors en-till-en-undervisning i stort sett tidigare 

medelläsnivå i klassen (Torgesen, 2001). Det är bättre med en intensiv träningsperiod än att 

sprida ut samma mängd träning över längre tid (Ehri et.al., 2001). Den amerikanska 

nationalkommittén mot läs- och skrivsvårigheter betonar att extra stöd ska sättas in redan i 

årskurs ett och ska ges av kvalificerade läsinlärningsexperter, vara kvalitativt annorlunda än 

den vanliga undervisningen och anpassas efter individens behov (Snow et.al., 1998). Frost 
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(2002) menar att ”i stället för att avvakta måste vi vara offensiva och skapa bättre möjligheter 

för alla barn i första klass” (s. 135) och sätta in stöd i den första läsinlärningen. Även Nyström 

(2002) betonar vikten av tidiga insatser så att alla barn kommer igång med läsning och 

skrivning under det första skolåret och efterlyser en större anpassning till elevers enskilda 

behov. 

 

I interventionsstudier utgör elevers skilda förutsättningar och behov en utmaning och inverkar 

på effekten av olika träningsinsatser. Interventioner bör ses som fortlöpande processer där 

diagnos och pedagogik samspelar med varandra och leder till såväl nya teoretiska kunskaper 

som vägledning för undervisningens upplägg (Gustafson et.al., 2011). Vi ser här likheter med 

de tankar som hör ihop med begreppet response to intervention (Vellutino et.al., 1998). 

Genom att uppmärksamma hur väl en elev svarar på undervisning eller insatta åtgärder, finns 

möjlighet att urskilja elever som har underliggande fonologiska svagheter från de elever vars 

lässvårigheter beror på brister i undervisningen eller för lite läserfarenhet. Denna response to 

intervention-modell kan även användas i enklare form för att följa upp resultat av test och 

utvärdera verksamheten i skolan (Myrberg, 2007). Tester kan ge viktig vägledning om 

utvecklingen i en hel klass och lärare kan med hjälp av normerade test få kunskap om hur 

läsutvecklingen ser ut hos stora grupper av elever. Samtidigt varnas för en övertro på tester 

(Lundberg & Herrlin, 2005). En enskild elev kanske inte kommer till sin rätt på ett test. För 

att följa en enskild elevs läsutveckling bör tester kombineras med lärares iakttagelser över 

lång tid. ”Undervisning är diagnos och diagnos är undervisning” (Lundberg & Herrlin, 2005, 

s. 67).  

 

Troia (1999) belyser metodologiska svårigheter med interventionsstudier och manar till 

försiktighet vid tolkning av resultaten. Det är svårt och dyrt att testa effektiviteten av olika 

undervisningsmetoder eftersom det finns många faktorer som kan påverka resultatet (Høien & 

Lundberg, 1999, Elbro, 2004). Hawthorneffekten är en sådan faktor som innebär att berörda 

elever får extra uppmärksamhet när de deltar i en undersökning och det är svårt att mäta om 

förbättrade resultat är en effekt av metoden. Regression är en statistisk effekt som innebär att 

om en elev får ett extremt lågt resultat vid ett testtillfälle, är det troligt att resultatet vid nästa 

testtillfälle ligger närmare medelvärdet. Det kan då se ut som om det är ett resultat av ett 

framgångsrikt pedagogiskt program. För få elever, för kort tidsperiod och dåligt specificerade 

program är andra vanliga svagheter vid effektundersökningar (Høien & Lundberg, 1999). 

Lärares kunskaper och inställning kan också påverka resultatet liksom om forskaren själv 

deltar i arbetet i försöksgruppen (Elbro, 2004). Trots svårigheter lyfter Torgesen (2005) fram 

förhoppningar om att nya kunskaper från interventionsstudier och annan läsforskning ska 

tillämpas i praktiken och aktualiserar frågan om hur intensiva insatser med hög kvalitet ska 

kunna göras tillgängliga för alla barn som behöver dem. Tidiga insatser i läsutvecklingen kan 

vara avgörande för att förhindra att elever kommer in i en ond cirkel, känner sig misslyckade 

och utvecklar en låg självbild (Jacobson et.al., 2006). 

 

2.5 Differentiera undervisning eller elever 

Inkludering kan ses som en ständigt pågående process som berör hela elevens omgivning där 

skolans verksamhet måste anpassas till de elever som finns i verksamheten och inte tvärtom 

(Asp-Onsjö, 2009). Hur skolan lyckas hantera olikhet i klassrummet och differentiera 

undervisningen utifrån elevernas behov är viktiga aspekter för att nå en högre måluppfyllelse. 

Differentiering kan ses som en balans mellan individuellt anpassad pedagogisk verksamhet 

och aktiviteter med fokus på samarbete. Begreppet inkludering kan beskrivas ur tre olika 

perspektiv; rumslig, social och didaktisk inkludering. När eleven tillbringar sin tid i samma 
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klassrum som sina kamrater är eleven rumsligt inkluderad, vilket är en viktig men inte i alla 

stycken en helt nödvändig aspekt. Den sociala inkluderingen handlar om att vara delaktig i ett 

socialt sammanhang tillsammans med elever och vuxna i skolan. Med didaktisk inkludering 

avses att de didaktiska förutsättningarna är anpassade för att elevens lärande ska kunna 

utvecklas positivt genom olika arbetssätt, varierat skolmaterial och personal med adekvat 

kompetens (Asp-Onsjö, 2009). Begreppet inkludering används även ur ett ideologiskt 

rättviseperspektiv grundat på demokratiska värderingar. Dilemmat mellan intentioner om en 

inkluderande skola och krav på kompenserande åtgärder, för att förstärka elevens svaga sidor, 

beskrivs av Haug (1998). Ett annat av specialpedagogikens dilemman är att den kan bidra till 

och legitimera åtgärder som kan upplevas exkluderande (Persson, 2008). 

 

Den specialpedagogiska forskningen har ofta haft ett kategoriskt perspektiv och handlat om 

att kartlägga individers brister. Av tradition har skolan mött elevers svårigheter med 

specialundervisning som är avsedd att kompensera dessa brister. I ett relationellt perspektiv 

läggs istället fokus på det som sker i mötet mellan eleven och omgivningen. Att eleven får 

svårigheter kan bero på hur läraren och skolan möter eleven. Egenskaper och svårigheter går 

inte att isolera från sitt sammanhang. Dessa två perspektiv belyser två olika sätt att se på 

skolsvårigheter som inte behöver utesluta varandra (Persson, 2008). Förutsättningar för en 

skola för alla är att vi ser alla elever som en resurs, går från ett kategoriskt till ett relationellt 

perspektiv, talar om elever i svårigheter istället för med svårigheter och differentierar 

undervisningen istället för elever (Rosenqvist, 2007). Skolan ska kunna möta elevers 

svårigheter med pedagogiska, organisatoriska eller miljörelaterade åtgärder så att 

svårigheterna reduceras (Persson, 2008).  
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3 METOD 
 

I detta kapitel beskrivs val av forsknings- och analysmetod samt urval för studien. 

Genomförande av undersökningen och de läskort och tester som användes presenteras. Frågor 

om studiens reliabilitet och validitet berörs och avslutningsvis beskrivs de forskningsetiska 

aspekter som beaktats i studien.  

 

3.1 Forskningsdesign 

Studiens syfte är att undersöka om tre veckors intensiv upprepad läsning i helklass har 

positiva effekter på elevers ordavkodningsförmåga på vårterminen i årskurs ett. För att 

undersöka detta genomfördes en intensiv lästräningsperiod i en undersökningsgrupp samtidigt 

som en kontrollgrupp hade vanlig undervisning. Båda grupperna testades med tre olika test 

som mäter elevernas ordavkodningsförmåga, före och efter den aktuella treveckorsperioden. 

Studiens kunskapsinriktning är positivistisk och har inspirerats av en experimentell design 

med en undersökningsgrupp och en kontrollgrupp (Bryman, 2011). Denna studie skulle 

snarare kunna kallas ett kvasiexperiment då grupperna inte uppfyller kraven för en 

experimentell design. Studier där grupper redan från början kan vara olika kallas ibland för 

”experiment med icke-ekvivalenta grupper” (Borg, 2007, s. 13), vilket stämmer väl in på 

denna studie. 

 

Vid analys av resultaten jämfördes gruppernas medelvärde med hjälp av datoriserad 

variansanalys i statistikprogrammet SPSS (Nolan & Heinzen, 2008), för att få svar på den 

första frågeställningen, om tre veckors intensiv upprepad läsning i helklass har positiva 

effekter på elevers ordavkodningsförmåga på vårterminen i årskurs ett. Det är en mätning av 

om det finns någon statistisk säkerställd skillnad för utvecklingen mellan de båda grupperna 

utifrån deras ursprungsvärde, en signifikansprövning. En sådan statistisk beräkning kan göras 

som en variansanalys med medelvärdesjämförelser inom och mellan grupperna. En Mixed-

design ANOVA med repeterad mätning (Nolan & Heinzen, 2008). 

 

Studiens syfte är också att studera resultat av ordavkodningstest för de elever i 

undersökningsgruppen som inte kommit så långt som förväntat i sin läsutveckling. För att få 

svar på den andra frågeställningen, hur lästräningen har påverkat ordavkodningsförmågan hos 

elever som före interventionen visar på svårigheter att avkoda ord, studerades nio enskilda 

elevers resultat i undersökningsgruppen. 

 

3.2 Urval 

Undersökningsgruppen var 28 elever i årskurs ett i en mellanstor svensk stad, på en skola där 

en av författarna har kontakter, vilket skulle kunna kallas ett bekvämlighetsurval (Bryman, 

2011). Kontrollgruppen var 26 elever i årskurs ett på en annan skola med likartat 

upptagningsområde som undersökningsgruppen, i huvudsak villabebyggelse. I båda 

grupperna hade eleverna, med några få undantag, svensk bakgrund. Urvalet var inte 

randomiserat, slumpmässigt, då två befintliga elevgrupper valdes och därmed kunde inte 

andra bakomliggande variabler kontrolleras. Syftet med kontrollgruppen var att försöka 

kontrollera eventuella inlärningseffekter på testerna eller andra faktorer som kunde påverka 

elevernas ordavkodning, men som inte hade med de tre veckornas lästräning att göra. 
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3.3 Genomförande 

Vi försöksledare planerade och genomförde en period av intensiv upprepad läsning med 28 

elever i årskurs ett. Lästräningen genomfördes med alla eleverna samtidigt, i två klassrum och 

ett grupprum. Klassens ordinarie lärare deltog och vi var oftast tre lärare som gick runt och 

lyssnade på elevernas läsning. Minst en av oss försöksledare, ibland båda, ansvarade för 

arbetet varje dag under träningsperioden. 

 

Läsperioden var en del av klassens ordinarie pedagogiska verksamhet och alla elever deltog. 

Eleverna var uppdelade i läspar och läste varje morgon i tre veckor en text högt för sin 

läskamrat fyra gånger. Dagen därpå läste de samma text ytterligare en gång och därefter en ny 

text fyra gånger. De satte ett kryss efter varje läsning i sitt läsprotokoll. För att kunna se vilka 

texter varje elev läste, dokumenterades även textens nummer i läsprotokollet. Eleverna i paret 

hade likadana läskort och uppmanades att följa med på sitt eget kort när kamraten läste, för att 

kunna hjälpa varandra vid svårigheter. De vuxna gick runt och lyssnade på eleverna under 

läsningen. De elever som inte kommit så långt i sin läsutveckling prioriterades genom att en 

vuxen emellanåt satt och lyssnade och gav återkoppling. De ordinarie lärarna, som följt 

elevernas läsutveckling under läsåret, delade upp eleverna i läspar och valde vilken textnivå 

paret skulle börja med. Elever som läste tillsammans hade kommit ungefär lika långt i sin 

läsutveckling, vilket möjliggjorde läsning av texter på lämplig svårighetsnivå. Läskorten hade 

tre svårighetsnivåer och beskrivs närmare nedan. Varje elev hade en plastficka med sitt 

läsprotokoll, gårdagens och dagens läskort. Varje dag laddade vi plastfickan med nya läskort. 

 

Före första lästillfället genomfördes en introduktion med eleverna i undersökningsgruppen. På 

ett lekfullt sätt skapades motivation för den kommande lästräningen, genom en dramatisering 

utförd av oss försöksledare och en fritidspedagog. Syftet var att visa på läsningens betydelse 

och nödvändigheten av att öva för att kunna bli bra på något och paralleller drogs till simning 

och fotboll, där det också krävs övning för att lära sig. För att sätta in lästräningen i ett 

sammanhang betonades att målet med läsningen är att kunna läsa och förstå roliga, spännande 

och lärorika böcker, att läsa för att lära och uppleva, men för att komma dit behöver vissa 

färdigheter övas. Vid introduktionen fick eleverna ett guldpaket som öppnades vid 

lästräningens slut. Det innehöll påskägg som eleverna fick tillsammans med en medalj för 

flitig övning. Medaljen hade formen av en nyckel med texten ”Övning är nyckeln till läsflyt. 

Läsning är nyckeln till kunskap.” 

 

3.4 Tidsplan för interventionens genomförande 

Torsdag  v. 12  Förtest kontrollgruppen 

Fredag  v. 12  Förtest undersökningsgruppen 

 

Måndag  v. 13   Introduktion och första lästillfället 

i undersökningsgruppen 

 

Måndag-fredag v. 13-15  Läsning parvis varje morgon 20-30 minuter. 

Eleverna hade 14 lästillfällen, då en dag gick bort på grund av studiedag. 

 

Torsdag  v. 15  Eftertest kontrollgruppen 

Fredag  v. 15  Eftertest och avslutning undersökningsgruppen 
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3.5 Läskort 

Läskorten som användes (Dahlqvist et.al., 1985) finns i tre svårighetsnivåer. Materialets 

tydlighet och att det var systematiskt uppbyggt tilltalade oss, även om texternas innehåll kan 

uppfattas som lite gammaldags. Det var angeläget att hitta ett system som var tydligt för 

eleverna och lätt för oss att administrera. De bilder som ursprungligen fanns på läskorten togs 

bort för att träningen skulle handla om faktisk läsning utan stöd av bilder eller kontextuella 

ledtrådar. Här följer en presentation av läskortens svårighetsgrad.  

 

Läskort nivå 1 (bilaga 2) 

De enklaste läskorten har åtta meningar med 35-45 ljudenligt stavade ord med två eller tre 

bokstäver. Orden följer strukturen konsonant-vokal-konsonant (k-v-k) och har lång 

vokalklang, med undantag för de högfrekventa orden en, ett och sin som uttalas med kort 

vokalklang i det dialektala område där studien genomfördes. Enstaka högfrekventa ord som 

och, mig och sig förekommer. 

 

Läskort nivå 2 (bilaga 2) 

Läskorten på mellannivå är en liten berättelse bestående av 45-55 ljudenligt stavade ord med 

upp till fem bokstäver. Orden följer strukturen k-v-k-v-k. Lång och kort vokalklang och 

ändelser förekommer men inga konsonantförbindelser. Enstaka högfrekventa ord som och, 

säger, mamma och pappa förekommer. 

 

Läskort nivå 3 (bilaga 3) 

De svåraste läskorten är en berättelse på 130-170 ord med stigande svårighetsgrad. Texten 

innehåller ord med dubbelteckning och konsonantmöten i början av ord samt enstaka ord med 

ng-ljud. 

 

Det är betydligt större hopp i svårighetsgrad mellan nivå två och tre än det är mellan nivå ett 

och två. Några elever gick under interventionen från nivå ett till två och några växlade mellan 

nivå två och tre. Se mer utförlig beskrivning i resultatdelen. 

 

3.6 Tester 

Undersökningsgruppen och kontrollgruppen testades före och efter interventionen. De tester 

som användes var H4 (Lindahl, 1963) samt Ord & Bild och Bild & Ord (Olofsson & 

Söderberg Juhlander, 2007). Referenser till testerna anges fortsättningsvis inte varje gång 

testet nämns. 

 

H4 är ett test som mäter högläsning av ord på en minut. Eleven uppmanas att läsa så fort och 

bra den kan. Testledaren följer med när eleven läser och antecknar hur många ord som läses 

rätt och eventuella felläsningar. Testet normerades 1954, 1955 och 1963. Testet genomförs 

individuellt med varje elev. Läshastighet som mäts med H4 ”är en god indikator på 

utvecklingen av flytande läsning under de första skolåren” (Myrberg, 2007, s.68). Ord & Bild 

är ett test där eleverna läser ett ord och sedan väljer vilken av fyra bilder som passar ihop med 

ordet. Bild & Ord är ett test där eleverna ser en bild och sedan väljer vilket av fyra ord som 

passar ihop med bilden. Orden eleverna möter är vanliga elevnära ord i stigande 

svårighetsgrad. Det börjar med enkla ljudenligt stavade ord med tre bokstäver enligt 

strukturen k-v-k och fortsätter med svårare ord med kort vokalklang, dubbeltecknad 
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konsonant, konsonantkluster, ng-ljud, j-ljud stavat med g och hj, sj-ljud stavat med sj, sk, stj 

och g samt tj-ljud stavat med k, tj och kj. Eleverna läser orden tyst och arbetar enskilt i två 

minuter med varje häfte. De flesta eleverna i årskurs ett hinner inte till de svåraste orden med 

ljudstridig stavning. Testen genomfördes i grupper med cirka 14 elever.  

 

Under höstterminen hade bokstavskännedom och fonologisk medvetenhet hos eleverna i 

undersökningsgruppen följts upp. De elever som i oktober hade under 12 rätt på ett test som 

mäter fonologisk medvetenhet (Olofsson & Hemmingsson, 1994) fick i början av vårterminen 

göra om testet och visade då att de hade tillräckliga fonologiska kunskaper för att kunna 

tillgodogöra sig den planerade lästräningen. Alla elever bedömdes kunna göra syntes av 

fonem och alla utom en elev bedömdes kunna alla bokstäver när interventionen påbörjades. 

 

3.7 Kritiska mål 

Enligt Söderberg Juhlander (2010) kan lärare ha hjälp av testen Ord & Bild och Bild & Ord 

(Olofsson & Söderberg Juhlander, 2007) för att följa elevernas läsutveckling under det första 

skolåret. Testen mäter elevernas förmåga att avkoda ord och ger viktiga indikationer på hur 

långt eleverna kommit i sin ordavkodningsutveckling. Detta är viktig kunskap för att läraren 

ska kunna anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar. Söderberg Juhlander (2010) 

anger ett antal kritiska mål som eleverna bör klara i slutet av det första skolåret för att 

läsutvecklingen ska utvecklas på ett tillfredställande sätt. Som exempel på kritiska mål kan 

nämnas att eleverna ska kunna namnge de flesta versaler och gemener och läsa fonologiskt 

enkla ord med 5-6 bokstäver. De ska även ha börjat automatisera enkla ord (t.ex. har, som, 

och) och ha börjat läsa ord med kort vokal och ord med komplexiteter (t.ex. -ng, -ck). Dessa 

mål kan vara till hjälp för läraren för att uppmärksamma och erbjuda stöd till de elever som 

inte klarar målen och riskerar att få svårigheter i sin läsutveckling. Ett annat sådant kritiskt 

mål för vårterminen i årskurs ett är att klara mer än 20 rätt på Ord & Bild. I denna studie har 

detta mål använts som utgångspunkt för att studera hur lästräningen har påverkat 

ordavkodningsförmågan hos elever som före interventionen visar på svårigheter att avkoda 

ord. Vi har tittat närmare på resultat av ordavkodningstest för de nio elever i 

undersökningsgruppen som inte klarade mer än 20 rätt på Ord & Bild på förtestet. 

 

3.8 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Med reliabilitet, det vill säga tillförlitlighet, avses att mätningar är korrekt gjorda och möjliga 

att upprepa och komma fram till samma resultat (Thurén, 2007). Vi är medvetna om att det 

finns många faktorer som kan påverka tillförlitligheten i testsituationer med elever vid olika 

tillfällen och med två olika testledare. Genom att använda normerade tester och genom att 

genomförandet skett enligt testets anvisningar har så god reliabilitet som möjligt eftersträvats. 

Endast testresultat som har ansetts tillförlitliga har tagits med i resultatredovisningen. Resultat 

från elever som varit sjuka vid något av testtillfällena har tagits bort liksom de som hoppat 

över sidor på något test. Testresultat från Ord & Bild, eftertest, i halva kontrollgruppen togs 

inte med på grund av felaktig tidtagning. Resultat från H4 i kontrollgruppen användes inte vid 

jämförelsen mellan grupperna då flertalet av kontrollgruppens elever hade gjort testet en 

vecka eller ett par dagar före det planerade testtillfället, vilket innebar att den extra 

undervisningstid de fick kunde ha påverkat deras resultat på eftertestet. En noggrann 

beskrivning av genomförandet av interventionen bör skapa förutsättningar för en möjlig 

upprepning i andra grupper. 
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Validitet innebär att man verkligen har undersökt det man vill och ingenting annat (Thurén, 

2007). För att öka giltigheten, mätningsvaliditeten användes tre olika tester för att mäta 

elevernas ordavkodning. Syftet med att ha en kontrollgrupp var att försöka kontrollera 

eventuellt andra förklaringar till ett visst resultat. Om till exempel inlärningseffekter av 

använda tester eller elevernas mognad påverkade resultatet borde denna påverkan vara lika för 

båda grupperna. Kontrollgrupper används relativt sällan i undersökningar där man vill 

utvärdera om en metod har haft effekt, utöver det man kan förvänta att den vanliga 

undervisningen ger (Høien & Lundberg, 1999, Elbro, 2004). Med en kontrollgrupp ökar 

studiens interna validitet och tilliten till undersökningens resultat (Bryman, 2011). 

 

Frågan om extern validitet har att göra med om undersökningens resultat är generaliserbara 

till andra elevgrupper med liknande eller annan etnisk bakgrund, ålder, samhällsklass eller 

bostadsort. Att eleverna påverkades av att de fick göra ett förtest och visste om att de var med 

om ett experiment är faktorer som kan vara ett hot mot den externa validiteten (Bryman, 

2011). Båda grupperna hade undervisning samt läsläxor att öva på hemma som vanligt under 

de tre veckor försöket pågick. Likvärdigheten i de båda gruppernas undervisning och vad 

kontrollgruppen gjorde under lästräningsperioden var svår att kontrollera, inom ramen för 

detta examensarbete. Studiens begränsade underlag gör det osäkert att dra några generella 

slutsatser av denna studie. Studiens resultat kan ge en mer eller mindre stark indikation på 

metodens effekt. 

 

3.9 Forskningsetik 

Innan interventionen påbörjades gjordes en etikansökan till Etikkommittén Sydost där ett 

tillstånd från verksamhetschef samt brev till elevernas vårdnadshavare bifogades. Ansökan 

blev godkänd. I studien följdes Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. 

Informationskravet uppfylldes genom att berörda lärare kontaktades via mail och muntligt 

samtycke gavs till genomförande av tester i kontrollgruppen och tester samt lästräning i 

undersökningsgruppen. Elevernas vårdnadshavare fick hem ett informationsbrev innan 

studien inleddes. Två olika brev formulerades till undersökningsgrupp och kontrollgrupp 

(Bilaga 5 och 6). Undersökningens syfte och genomförande beskrevs för alla inblandade som 

också informerades om att deltagande i undersökningen var frivilligt. Testning och lästräning 

ingick som en del av skolverksamheten för eleverna och denna verksamhet är till sin natur 

inte frivillig. Eleverna informerades muntligt om studien. För att uppfylla samtyckeskravet 

fick elevernas vårdnadshavare skriftligt ge sitt samtycke till att deras barns resultat ingick i 

studien, eftersom eleverna är under 15 år. Detta gäller både undersökningsgrupp och 

kontrollgrupp. Eftersom elever i årskurs ett har svårt att förstå innebörden av att deras resultat 

ska användas i en studie överlades därför detta beslut till vårdnadshavarna. För att säkerställa 

undersökningspersonernas integritet och konfidentialitet kodas namn på skolor, elever och 

resultat vid bearbetning och redovisning. Vetenskapsrådets (2002) nyttjandekrav innebär att 

insamlade data endast kommer att användas i den aktuella undersökningen. 
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4 RESULTAT 

 

I resultatredovisningens första avsnitt görs en jämförelse mellan undersökningsgruppens och 

kontrollgruppens resultat från Bild & Ord. Vid jämförelsen mellan dessa gruppers utveckling 

bortser vi från resultat av testen H4 och Ord & Bild, eftersom de inte kan anses vara 

tillräckligt tillförlitliga av anledningar som beskrivits i metoddelen. 

 

I resultatredovisningens andra avsnitt beskrivs hur lästräningen påverkade ordavkodnings-

förmågan hos elever i undersökningsgruppen som före interventionen hade 20 rätt eller under 

på testet Ord & Bild. Detta är ett kritiskt mål för elever på vårterminen i årskurs 1 (Söderberg 

Juhlander, 2010) vilket innebär att elever som inte klarar mer än 20 rätt på Ord & Bild särskilt 

bör uppmärksammas. Redovisningen utgår från individresultat från de tre testen; H4, Ord & 

Bild och Bild & Ord. 

 

4.1 Jämförelse mellan undersökningsgrupp och kontrollgrupp 

Att upprepad läsning i helklass gav effekt syns i figur 1. Undersökningsgruppens medelvärde 

ökade mer än kontrollgruppens. Av figuren framgår också skillnader mellan grupperna, att 

kontrollgruppens medelvärde var högre än undersökningsgruppens. Efter interventionen hade 

de båda gruppernas medelvärde närmat sig varandra. 

 

 

Figur 1. Gruppernas medelvärde på testet Bild & Ord vid förtest och eftertest. 

 



22 

 

 
 

Jämförelsen mellan gruppernas medelvärde på förtest och eftertest, Bild & Ord gjordes med 

hjälp av datoriserad variansanalys i SPSS (Nolan & Heinzen, 2008). Denna typ av 

variansanalys gör en samtidig analys av; 

 

- skillnader mellan de två gruppernas utveckling, om en av grupperna till exempel 

utvecklats mer från förtest till eftertest. 

- skillnader i genomsnittligt testresultat mellan de två grupperna, om en grupp överlag 

ligger högre eller lägre på testen. 

 

Undersökningsgruppens ordavkodningsförmåga förbättrades mer än kontrollgruppens vilket 

visar att interventionen i undersökningsgruppen gav effekt. Undersökningsgruppens 

medelvärde ökade från 19.08 (SD 5.99) vid första tillfället till 23.50 (SD 4.96) vid andra 

tillfället. Kontrollgruppens medelvärde ökade från 24.32 (SD 6.64) vid första tillfället till 

26.09 (SD 7.39) vid andra tillfället. Standardavvikelse (SD) är ett statistiskt spridningsmått på 

hur mycket de olika värdena i en grupp avviker från medelvärdet (Borg, 2007). 

Standardavvikelsen visar att spridningen minskade i undersökningsgruppen medan den ökade 

i kontrollgruppen, vilket kan förklara den signifikanta effekten. 

 

Skillnaden mellan de båda gruppernas medelvärde är statistiskt signifikant på 

femprocentnivån p < .05. Det är en vanlig nivå vid signifikansprövningar inom psykologi och 

andra vetenskaper (Borg, 2007). Analysen visar på signifikant effekt både generellt över 

utvecklingstid för båda grupperna (förtest - eftertest) och en signifikant interaktion mellan tid 

och grupp. Det finns en signifikant interaktionseffekt (F (1,46) = 6.31, p = .016). De två 

grupperna utvecklades inte lika mycket från förtest till eftertest. 
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I figur 2 kan man se hur utvecklingen såg ut för varje enskild elev före och efter den aktuella 

treveckorsperioden. De elever som ligger över strecket förbättrade sina resultat på testet Bild 

& Ord. I undersökningsgruppen förbättrade 23 elever sina resultat, 2 elever hade oförändrade 

resultat medan en stark läsare minskade med två poäng. Elevernas utvecklingstakt i 

kontrollgruppen var mer skiftande enligt detta test, till exempel förbättrade en elev sitt resultat 

mer än någon gjorde i undersökningsgruppen medan fem elevers resultat försämrades. I figur 

2 kan det även utläsas att det fanns fler starka läsare i kontrollgruppen jämfört med 

undersökningsgruppen. 

 

 
 

Figur 2 Enskilda elevers resultat vid förtest och eftertest i undersökningsgrupp och 

kontrollgrupp. 

 

4.2 Elever med 20 rätt eller under på Ord & Bild 

Alla elever i undersökningsgruppen förbättrade sina resultat på Ord & Bild, utom en som hade 

oförändrat resultat, vilket framgår av figur 3. Nio elever i undersökningsgruppen klarade inte 

mer än 20 rätt på Ord & Bild vid det första testtillfället, vilket är ett kritiskt mål för 

vårterminen i årskurs ett (Söderberg Juhlander, 2010). Vid andra testtillfället nådde tre av 

dessa elever målet. Även om sex elever, i poäng räknat, inte nådde upp till den kritiska 

gränsen 20 rätt har fem elever ökat utifrån sitt utgångsläge och förbättrat sin 

ordavkodningsförmåga, enligt detta test. För att se hur lästräningen påverkade 

ordavkodningsförmågan hos elever som före interventionen visade på svårigheter att avkoda 

ord valde vi att titta närmare på dessa nio elevers resultat från de tre testen H4, Ord & Bild 

och Bild & Ord. 
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Figur 3 Enskilda elevers resultat på Ord & Bild i undersökningsgruppen, förtest och eftertest.  

 

 

 

Tabell 1 visar individresultat på Ord & Bild i undersökningsgruppen. De resultat som är 20 

eller under är markerade med fet stil i tabellen. Tre elever klarade mer än 20 rätt på eftertestet, 

medan sex elever fick 20 rätt eller under även på eftertestet. De är markerade med ljusgrå 

bakgrund. För varje elev anges förändring från förtest till eftertest, både i antal rätt och i 

procent. Varje rätt löst uppgift ger ett poäng.  

 

Av tabellen framgår det att flera av de sex eleverna har gjort en tydlig förbättring, procentuellt 

sett, även om deras resultat endast ökade med några poäng. Utifrån sitt utgångsläge har de 

förbättrats. Det syns även att lika förändring i poäng kan ge olika stor förändring uträknat i 

procent.  

 

Tabell 1. Individuella resultat på Ord & Bild för elever  

med 20 rätt eller under i undersökningsgruppen. 

 

Id Kön Ord & Bild Förändring 

    förtest eftertest poäng % 

A p 8 10 2 25% 

B f 9 11 2 22% 

C f 12 13 1 8% 

D p 12 18 6 50% 

E p 14 16 2 14% 

F p 15 22 7 47% 

G p 16 22 6 38% 

H p 18 32 14 78% 

I f 20 20 0 0% 
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För de nio elever som på förtestet hade 20 rätt eller under på Ord & Bild valde vi att även 

studera resultaten på de två testen, H4 och Bild & Ord. Då det inte finns några kritiska mål för 

dessa test utgick vi från vilka resultat som låg en standardavvikelse under medelvärdet. 

Standardavvikelse är ett statistiskt spridningsmått på hur mycket de olika värdena i en grupp 

avviker från medelvärdet. En standardavvikelse under medelvärdet är ett mått på svaga läsare 

och innebär att dessa elever ligger efter sina klasskamrater i läsutvecklingen, när det gäller 

ordavkodning. 

 

För att tydligt se vilka elevers resultat som ligger en standardavvikelse under medelvärdet har 

dessa markerats med fet stil i tabell 2. Resultat från de sex elever som på Ord & Bild inte 

klarade det kritiska målet, mer än 20 rätt (Söderberg Juhlander, 2010) vid eftertestet, är 

markerade med ljusgrå bakgrund. För varje elev anges förändring från förtest till eftertest 

både i antal rätt och i procent. Även vilken nivå på texter eleverna läste under interventionen 

presenteras. 

 

Uträkning av medelvärdet gjordes utifrån både undersökningsgruppens och kontrollgruppens 

resultat (se bilaga 4). Nedanstående värden är avrundade till heltal. 

 

En standardavvikelse under medelvärdet för: 

   H4, förtest - 25 poäng 

   H4, eftertest - 27 poäng 

   Bild & Ord, förtest - 15 poäng 

   Bild & Ord, eftertest - 18 poäng 

 

Tabell 2. Individuella resultat på H4 och Bild & Ord samt förteckning över vilka texter 

eleverna läste under interventionen.  

 

Id Kön H4 Förändring Bild & Ord Förändring Läskort 

    förtest eftertest poäng % förtest eftertest poäng % nivå 1 nivå 2 nivå 3 

A p 20 23 3 15% 15 18 3 20% 9 3   

B f 13 18 5 38% 17 20 3 18% 14     

C f 17 21 4 24% 9 16 7 78% 14     

D p 22 24 2 9% 14 17 3 21% 4 9   

E p 19 26 7 37% 11 18 7 64% 9 5   

F p 33 38 5 15% 11 16 5 45%   14   

G p 56 64 8 14% 14 22 8 57%   14   

H p 51 53 2 4% 19 24 5 26%   4 9 

I f 23 26 3 13% 17 22 5 29% 3 8 3 

 

 

Eleverna A-E benämns fortsättningsvis med fingerade namn i texten. Namnen börjar på den 

bokstav som anges under kolumnen Id, identitet, i tabellen ovan. 

 

Tabell 2 visar att alla testresultat från Albin, Cecilia, David och Erik låg en standardavvikelse 

eller mer under medelvärdet både på H4 och på Bild & Ord. Resultaten från Berit och Ida låg 

över på Bild & Ord men under på H4 medan resultaten från Fredrik låg över på H4 men under 

på Bild & Ord. Resultaten från Henrik låg över på alla testen och resultaten från Gustav låg 

över på alla test utom Bild & Ord förtest. 

 

Albin och Erik var läskamrater och läste texter på nivå 1 de första två veckorna och ville 

därefter prova att läsa texter på nivå 2. Berit och Cecilia var läskamrater och läste texter på 
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nivå 1. Fredrik och Gustav var läskamrater och läste texter på nivå 2. David, Henrik och Ida 

läste tillsammans med kamrater som inte ingår i sammanställningen ovan. David började läsa 

texter på nivå 1 och fortsatte med nivå 2. Henrik började med nivå 2 och fortsatte med nivå 3. 

Ida har tillsammans med sin läskamrat läst texter på alla tre nivåerna. Byte av textnivå 

initierades antingen av eleverna själva eller av oss försöksledare. 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att undersökningsgruppens ordavkodningsförmåga 

förbättrades mer än kontrollgruppens, vilket tyder på att interventionen i 

undersökningsgruppen gav effekt för såväl starka som svaga läsare. Nio elever i 

undersökningsgruppen klarade inte, före interventionen, mer än 20 rätt på Ord & Bild, vilket 

är ett kritiskt mål för vårterminen i årskurs ett (Söderberg Juhlander, 2010). Vid andra 

testtillfället klarade tre av dessa elever detta mål. De övriga sex elevernas resultatökning var 

mellan 0-6 poäng (0-50 procent) på Ord & Bild, 2-7 poäng (9-38 procent) på H4 och 3-7 

poäng (18-78 procent) på Bild & Ord. För dessa sex elever som hade relativt låga poäng på 

förtesten ser inte förbättringen så stor ut om man bara tittar på antal poäng. Tittar man 

däremot på den procentuella förbättringen har de på flera test gjort stora förbättringar i 

förhållande till sitt utgångsläge, vilket talar för att deras ordavkodningsförmåga har gynnats 

av lästräningen. 
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5 ANALYS OCH DISKUSSION 
 

Studien syfte är att undersöka om tre veckors intensiv upprepad läsning i helklass har positiva 

effekter på elevers ordavkodningsförmåga på vårterminen i årskurs ett. Vi utgår från studiens 

två frågeställningar i vår diskussion. Inledningsvis berörs jämförelsen mellan 

undersökningsgruppens och kontrollgruppens resultat. Därefter studeras hur lästräningen 

påverkat ordavkodningsförmågan hos de elever vars testresultat visar på svårigheter att 

avkoda ord. Avslutningsvis diskuteras använd metod samt arbetssättet upprepad läsning i 

helklass. 

 

5.1 Jämförelse mellan undersökningsgrupp och kontrollgrupp 

Resultatet visar att tre veckors intensiv upprepad läsning i helklass hade positiva effekter på 

elevers ordavkodningsförmåga, på vårterminen i årskurs ett, i denna studie. Efter lästräningen 

hade undersökningsgruppens ordavkodningsförmåga förbättrats mer jämfört med 

kontrollgruppen. Skillnaden mellan de båda gruppernas förbättringseffekt var tydlig, det var 

en signifikant effekt. Att spridningen minskade i undersökningsgruppen samtidigt som den 

ökade i kontrollgruppen är en trolig orsak till den signifikanta effekten och ledde till att de 

båda gruppernas medelvärden närmade sig varandra efter interventionen. I kontrollgruppen 

fanns fler starka läsare från början, och gruppen hade ett högre medelvärde på testet Bild & 

Ord, jämfört med undersökningsgruppen. I kontrollgruppen försämrades fem elevers 

testresultat medan andra visade tydliga förbättringar. Sex elever hade mer eller mindre 

oförändrade resultat. I undersökningsgruppen var förbättringen jämnare mellan de enskilda 

eleverna. Vi kan inte veta hur kontrollgruppens resultat hade sett ut om de också hade fått 

vara med om en liknande lästräning men det är intressant att reflektera över om resultatet 

bekräftar att kontinuerlig träning i läsning har betydelse för att ordavkodningsutvecklingen 

inte ska avstanna eller försämras. Att avkoda ord är, som vi tidigare nämnt, en färdighet och 

risken är stor att en färdighet försämras om den inte praktiseras i tillräckligt hög grad (Taube, 

2007). 

 

Enligt undersökningar ger upprepad läsning bäst effekt när eleverna får feedback på fellästa 

ord (Dowhower, 1987). Eftersom metoden utfördes i helklass var möjligheten till återkoppling 

från vuxna ganska liten. Elever som uppvisade svårigheter att avkoda ord hade förmodligen 

större behov av återkoppling än övriga klasskamrater. Resultat från Bild & Ord, eftertest, 

visar att alla elever i undersökningsgruppen utom tre förbättrade sina resultat. Såväl starka 

som svaga läsare förbättrade sin ordavkodningsförmåga och spridningen i 

undersökningsgruppen minskade medan den ökade i kontrollgruppen. Graden av förbättringar 

visar på individuella skillnader i undersökningsgruppen. Under lästräningen betonades 

betydelsen av att läsa orden korrekt och eleverna uppmanades att hjälpa varandra, men 

medvetenheten fanns att detta inte är lätt för elever i årskurs ett. Rättelse från läskompis kan 

minska läslusten, därför valde vi att ganska varsamt uppmana till det. Läsningen bör vara en 

positiv upplevelse (Taube, 2007). Att elever hjälper varandra att läsa rätt, kan däremot göras i 

större utsträckning om metoden upprepas någon gång i framtiden. Ju mer vana elever är vid 

en metod och vid varandra desto mer hjälp kan de ge varandra. 

 

Jämförelsen mellan de båda gruppernas resultat pekar på att tre veckors intensiv upprepad 

läsning i helklass förbättrar elevers ordavkodningsförmåga mer jämfört med tre veckors 

vanlig undervisning. Det finns troligen flera orsaker till detta. Interventionen var systematiskt 

upplagd, vilket Torgesen (2001) lyfter fram som en viktig förutsättning för en lyckad 

intervention. Mängden läsning blev mer än vid vanlig undervisning. Det var korta intensiva 
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pass med direkta repetitioner av samma text vilket ger överinlärning av vissa återkommande 

ord och/eller ortografiska mönster (Elbro, 2004). Det gavs tid till överinlärning och det 

långsiktiga målet med metoden var en automatisering av elevernas ordavkodningsförmåga. 

Forskning visar att en intensiv träningsperiod är mer effektiv än samma mängd träning 

utspridd över längre tid (Torgesen, 2001). Høien och Lundberg (1999) understryker vikten av 

tid, överinlärning och automatisering i arbetet med utvecklandet av elevers läsförmåga. 

Utifrån teorin bakom den proximala utvecklingszonen (Vygotsky, 1978) användes 

nivåanpassade texter. Det är viktigt att eleverna får läsa text som möjliggör självständig 

läsning och ger eleven en känsla av att kunna läsa (Elbro, 2004). Kuhn och Stahl (1998) 

menar att mest effektiv läsutveckling sker när texterna innehåller några svåra ord. Genom att 

anpassa texten till varje enskild elev kan varje lästillfälle ge en förbättring av 

ordavkodningsförmågan utifrån the self-teachinghypothesis (Cunningham et.al., 2002). Den 

positiva utvecklingen av ordavkodningsförmågan kan även ha påverkats av den viktiga 

motivationsfaktorn (Dalby, 1992). Den inledande teaterföreställningen, där automatiseringens 

betydelse betonades, syftade till att stimulera eleverna till en positiv uppgiftsorientering 

(Lundberg & Sterner, 2006) och motivera dem till att öva och läsa. Att eleverna visste att 

läsperioden skulle avslutas med ett firande, genom att bland annat öppna ett guldpaket, kan 

också ha bidragit till deras motivation och positiva inställning. Upprepad läsning i helklass 

förutsätter ett samarbete mellan klasskamrater, vilket verkade uppskattas av eleverna och kan 

ha gynnat lusten till att träna. Genom anpassad text och att läsparen kommit ungefär lika långt 

i sin läsutveckling anpassades metoden efter varje enskild elev. 

 

När vi tittar på kontrollgruppens elever (figur 1, s. 27) ser vi att även deras medelvärde har 

förbättrats från förtest till eftertest. Detta bekräftar att olika faktorer påverkar elevernas 

läsutveckling, som inte har med de tre veckornas lästräning att göra, till exempel 

omfattningen av självständig läsning i skolan och hemma. De förbättrade resultaten kan också 

vara en effekt av att utföra ett och samma test så nära i tid. 

 
 

5.2 Elever med 20 rätt eller under på Ord & Bild 

Detta avsnitt handlar om hur lästräningen påverkade ordavkodningsförmågan hos de elever i 

undersökningsgruppen som före interventionen visade på svårigheter att avkoda ord. Vi valde 

att sätta gränsen utifrån Söderberg Juhlanders (2010) kritiska mål för vårterminen i årskurs 

ett, vilket innebär att klara mer än 20 rätt på testet Ord & Bild. Före interventionen klarade 

inte nio av 26 elever i undersökningsgruppen detta mål. Efter tre veckors intensiv upprepad 

läsning förbättrades alla nio elevernas resultat. Tre elever uppnådde det kritiska målet och 

deras resultatökning var märkbar. De övriga sex klarade inte målet, men procentuellt sett 

gjorde de stora förbättringar på flera test i förhållande till sitt utgångsläge. Diskussionen har 

som utgångspunkt de nio elevernas individresultat, men närmare reflektioner görs utifrån 

några elevers resultat. Eleverna A-E benämns med fingerade namn i texten. Namnen börjar på 

den bokstav som anges under kolumnen Id, identitet (se tabell 3). 
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Tabell 3. Individuella resultat, förändring och lästa läskort för de elever i 

undersökningsgruppen som före interventionen hade 20 rätt eller under på Ord och Bild. De 

elever som inte heller klarade detta kritiska mål för årskurs ett (Söderberg Juhlander, 2010) 

på eftertestet är markerade med ljusgrå bakgrund. 

 

Id Kön Ord & Bild Förändring H4 Förändring Bild & Ord Förändring Läskort, nivå 

    förtest eftertest poäng % förtest eftertest poäng % förtest eftertest poäng % 1 2 3 

A p 8 10 2 25% 20 23 3 15% 15 18 3 20% 9 3   

B f 9 11 2 22% 13 18 5 38% 17 20 3 18% 14     

C f 12 13 1 8% 17 21 4 24% 9 16 7 78% 14     

D p 12 18 6 50% 22 24 2 9% 14 17 3 21% 4 9   

E p 14 16 2 14% 19 26 7 37% 11 18 7 64% 9 5   

F p 15 22 7 47% 33 38 5 15% 11 16 5 45%   14   

G p 16 22 6 38% 56 64 8 14% 14 22 8 57%   14   

H p 18 32 14 78% 51 53 2 4% 19 24 5 26%   4 9 

I f 20 20 0 0% 23 26 3 13% 17 22 5 29% 3 8 3 

 

 

Fredrik, Gustav och Henrik förbättrade märkbart sina resultat på de tre eftertesten, förutom på 

Henriks H4 där förtestets resultat redan var jämförelsevis högt (se tabell 3). Även det kritiska 

målet för Ord & Bild klarade de vid andra testtillfället. Deras resultat på H4 är de enda, av de 

nio eleverna, som inte ligger en standardavvikelse under medelvärdet. Deras resultatökning är 

bland de största i klassen. Resultaten pekar på att upprepad läsning gynnade dessa elevers 

utveckling av ordavkodning. Detta kan tolkas som att de tre eleverna börjat lagra ord i det 

lexikala minnet. Enligt Ehri och McCormick (1998) gynnas elevers läsutveckling av upprepad 

läsning främst när de befinner sig i full-alphabetic phase. I denna fas är eleverna förtrogna 

med det alfabetiska systemet och de känner till de olika varianterna av ljud som bokstäverna 

kan representera. De har behov av att befästa olika bokstavskombinationer och lagra ord i det 

inre lexikonet, vilket enligt forskning utvecklats effektivast genom upprepad läsning (se t.ex. 

Samuels, 1997, Dowhower, 1987). I consolidated-alphabetic phase läser eleverna automatiskt 

vanliga bokstavskombinationer samt ännu fler ord (Ehri & McCormick, 1998). Fredrik, 

Gustav och Henrik bedöms utifrån resultatredovisningen främst ha växlat mellan dessa två 

faser. Resultaten tyder på att Henrik har kommit längre i sin läsutveckling, vilket innebär att 

han oftare, jämfört med de andra två, befann sig i consolidated-alphabetic phase.  

 

Om en förbättring av ordavkodningsförmågan sker, vilket det har gjort för eleverna Fredrik, 

Gustav och Henrik, så fungerar varje lästillfälle som en självinlärande mekanism enligt 

Cunningham et.al. (2002). Dessa tre elever verkar genom sin avkodning ha skaffat sig 

minnesbilder av ord och/eller delar av ord genom den upprepade läsningen, vilket ledde till en 

snabbare och säkrare läsning vid det andra testtillfället. Man kan förmoda att de, som Elbro 

skriver (2004), utnyttjade nya erfarenheter av ortografiska mönster. För att den självinlärande 

processen ska äga rum krävs det att texten är nivåanpassad efter den enskilda eleven (Kuhn & 

Stahl, 2003). Texten ska ha några, för eleven, obekanta ord. Utifrån de tre elevernas 

individresultat kan tolkningen göras att läsnivån var väl anpassad. Fredrik och Gustav var 

läskamrater och läste alla läskort på nivå 2. Henrik däremot läste fyra gånger på nivå 2 och 

nio gånger på nivå 3. Han gjorde en större förbättringsökning jämfört med de andra två. 

Frågan är om de högre nivåerna på läskorten bidrog till att han hamnade på den proximala 

utvecklingszonen eller om han hade bättre förutsättningar från början. Anmärkningsvärt är att 

han på Ord & Bild ökade från 18 poäng på förtest till 32 på eftertest. Detta skulle kunna tolkas 

som en stor utveckling av ordavkodningsförmågan men kan också bero på okoncentration vid 

första lästillfället. Även den stora skillnaden på mängden text mellan läskortsnivå 2 och 3 kan 
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bidra till elevers olika förbättringsresultat. Mängden läst text är avgörande för läsutvecklingen 

och för möjligheten att bli en god läsare (Lundberg, 2010). 

 

Vid eftertestet klarade inte sex elever det kritiska målet, mer än 20 rätt på Ord & Bild, men 

tabell 3 visar att alla elever har gjort en tydlig genomsnittlig procentuell förbättring utifrån 

resultaten av de tre ordavkodningstesten. Endast Idas resultat på Ord & Bild var oförändrat. 

Utfrån de sex elevernas resultat och med utgångspunkt från Ehri och McCormicks faser 

(1998) så kan det antas att denna grupp av elever i olika hög grad befann sig i full-alphabetic 

phase, vilket enligt Ehri och McCormick är en betydelsefull fas eftersom där läggs grunden 

till god läsfärdighet. I denna fas behövs mycket läsning på anpassad nivå för att minnesbilder 

av skrivna ord ska byggas upp. Eleverna växlade troligtvis, i varierande utsträckning, mellan 

partial-alphabetic phase och full-alhabetic phase (Ehri och McCormick, 1998). I partial-

alphabetic phase använder läsaren kontextuellt stöd i kombination med bokstavskunskap. 

Utifrån Høien & Lundbergs (1999) stadiemodell befann sig de sex eleverna främst i det 

alfabetisk-fonologiska stadiet. I detta stadie har den alfabetiska koden knäckts och en 

fonologisk strategi används, det vill säga ljudning. De sex eleverna läste läskort på nivå 1 och 

2. Detta kan jämföras med Henrik som förmodligen kommit längre på väg mot det 

ortografisk-morfemiska stadiet (Høien & Lundberg, 1999) och the consolidated-alphabetic 

phase (Ehri&McCormick, 1998). Henrik läste vid nio tillfällen läskort på nivå 3. Vår 

erfarenhet stämmer väl med Ehris (2005) beskrivning av att en elev inte måste klara en fas 

fullt ut innan de kan gå vidare till nästa, och att det finns, som Høien & Lundberg skriver 

(1999), blandformer av stadierna. Även sedan barn börjat kunna läsa en del ord ortografiskt 

använder de fortfarande alfabetisk-fonologisk läsning när de kommer till nya obekanta ord. 

Det är svårt att avgöra hur säkra elever behöver vara för att man ska kunna säga att de är i en 

viss fas. Vi får inte heller glömma bort att barn är individer och att det inte går att stoppa in 

dem i färdiga mallar, deras utveckling följer inte alltid teoretiska modeller. 

 

För några av de nio eleverna förbättrades resultaten tydligast på testet Bild & Ord. Cecilias 

resultat till exempel ökades med 7 poäng vilket blev 78 procent (se tabell 3). Detta kan 

jämföras med hennes andra två testresultat; 1 poäng (8 procent) på Ord & Bild och 4 poäng 

(24 procent) på H4. En större resultatökning på Bild & Ord kan tyda på att kontextuellt stöd 

används genom bilder eller ledtrådar till exempel med hjälp av första bokstaven i orden. I 

början av läsinlärningen är beroendet av sammanhang/kontext stort. På det högre ortografiska 

stadiet finns inte behovet av kontextuellt stöd eftersom ordavkodningsförmågan är 

automatiserad. Läsare som har svårigheter att avkoda ord försöker utnyttja kontextuella 

hållpunkter, något som ofta resulterar i mycket gissningar och felsägningar (Høien & 

Lundberg, 1999). Albin kunde inte alla bokstäver och använde sig gärna av kontextuellt stöd. 

Hans testresultat förbättrades med 2-3 poäng (15-20 procent). Albin är snabb och vill bli 

färdig fort vilket förmodligen också bidrar till att han försöker hitta tänkbara genvägar. Vid 

upprepning av samma text kan en fallgrop för dessa barn vara att de lär sig utantill. För att ord 

ska fastna i det ortografiska lexikonet måste läsaren använda en fonologisk strategi. De två 

viktigaste strategierna att avkoda ord är genom fonologisk och ortografisk läsning (Høien & 

Lundberg, 1999). Ehri och McCormick (1998) visar på fyra olika sätt att läsa ord och menar 

att eleven ska kunna läsa på alla sätten. Vid läsning av ord kan läsaren dra nytta av sin 

ortografiska kunskap om ett liknande stavningssätt på ett annat ord eller kan ledtrådar 

utnyttjas utifrån bokstäver eller närliggande ord eller kan hjälp tas genom kontexten. 

 

Metoden upprepad läsning ger lärare möjlighet att se hur långt varje elev har kommit i sin 

läsutveckling och en uppfattning om hur den enskilda eleven tillgodogör sig övning 

(Lundberg & Herrlin, 2005). Ida är ett exempel på en elev i denna studie vars resultat var 
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något förvånande eftersom uppfattningen var att förutsättningar fanns till en större 

läsutveckling. Ida uppnådde före interventionen 20 rätt på Ord & Bild, vilket enbart är en 

poäng ifrån att klara det kritiska målet för vårterminen i årskurs ett (Söderberg Juhlander, 

2010), men eftertestets resultat var oförändrat. Bild & Ord ökades med fem poäng (29 

procent) och H4 med tre (13 procent). Ida läste tre läskort på nivå 1, därefter åtta på nivå 2 

och tre på nivå 3. Tolkningen kan göras att läskort 3 var för svårt för henne och att hon enbart 

borde läst läskort på nivå 1 och 2, för att en större självinlärning skulle ske utifrån 

självinlärningshypotesen (Cunningham et.al., 2002). Ida och hennes läskompis läste utan 

vägledning från vuxna. Mest effektivt för läsutvecklingen är återkoppling från vuxna och att 

texterna innehåller några svåra ord (Kuhn & Stahl, 2003), eleven behöver kunna läsa 95 

procent av orden rätt (Ehri & McCormick, 1998). Idas läsutveckling hade troligen gynnats av 

lässtöd från vuxen. När ett barn befinner sig i den proximala zonen kan de med stöd av en 

kunnigare person klara något de inte klarat själva (Vygotsky, 1978). Det kan även vara så att 

Ida hade behövt läsa samma text fler gånger än vad som gjordes. Lundberg (2010) menar att 

en elev ska läsa om samma text så många gånger som det behövs, tills att ett tillfredställande 

flyt har uppnåtts, medan Samuels (1997) menar att det i allmänhet inte finns någon mening 

med att upprepa texten mer än tre till fyra gånger. Värt att reflektera över är om Ida är en elev 

vars kunskap och utveckling lätt missbedöms. Lärarna berättade att både hon och 

läskompisen arbetar flitigt och i tysthet på lektionerna. De är bra på att ta ansvar för 

skoluppgifter. Ida kan behöva uppmärksammas extra i syfte att titta närmare på behov och 

förutsättningar. Genom intervention kan svårigheter upptäckas som det annars är lätt att 

missa. Betydelsen av ett samspel mellan pedagogik och diagnos i interventioner betonas av 

forskare (Gustavsson et.al., 2011). 

 

En intensiv lästräningsperiod och läsning med en läskompis kan bidra till större läslust. Idas 

läskompis hade kommit något längre i sin läsutveckling, vilket kanske var en nackdel för Ida. 

Eriks resultat däremot indikerar på att läsningen med läskompisen Albin gynnade hans 

läsning och motivation. Albin var inte säker på alla bokstäver, vilket bidrog till att läsningen 

för honom var något svårare. De två läskompisarna Erik och Albin var tävlingsinriktade och 

målmedvetna i sitt läsande och ifyllande av läskort. Som en anekdot kan nämnas att det 

upptäcktes vid ett tillfälle att de läste var sin sida av läskortet högt och samtidigt. ”Vi läser 

turbo”, sa de. Ingen av dessa två pojkar klarade det kritiska målet, mer än 20 rätt på Ord & 

Bild, men den procentuella förbättringen är ändå tydlig. Erik förbättrade sina resultat mer än 

Albin. Erik ökade med 2 poäng (14 procent) på Ord & Bild, 7 poäng (37 procent) på H4 och 7 

poäng (64 procent) på Bild & Ord. Erik visade en positiv attityd till undervisningsmetoden 

och till sin upplevda förbättring. Han önskade läsa svårare läskort oftare än vad det blev. Han 

upplevde att hans läsning var bättre än läskompisen och antog att han skulle ha fått en högre 

läsnivå om det inte hade varit för läskompisen. En stark tilltro till den egna kompetensen inom 

ett visst område påverkar motivationen och självstyrningen, det är av största vikt att eleverna i 

utvecklandet av läsförmågan tror på sin egen förmåga att lyckas (Taube, 2007). Detta verkar 

överensstämma med Erik. Känslan av att kunna och av att utvecklas, ledde till en mer positiv 

självbild av den egna läsförmågan och även till större motivation till att bli ännu bättre. 

Troligtvis var läskorten på en lagom nivå. En för svår text kan göra att en elev ger upp och 

undviker läsning, vilket är förödande för den fortsatta läsutvecklingen (Lundberg, 2010). I 

detta sammanhang kan även nämnas att för Erik och Albin är det viktigt att få göra som 

övriga klasskamrater och att vara rumsligt inkluderade (Asp-Onsjö, 2009). De påpekade till 

exempel vid något tillfälle att de inte tyckte om att vi lärare oftare satt och hjälpte dem jämfört 

med andra läspar. 
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Betydelsen av tid, överinlärning och automatisering betonas av bland annat Høien & 

Lundberg (1999). Denna intervention varade i tre veckor. Det hade varit intressant att veta hur 

mycket ordavkodningsförmågan hade påverkats om lästräningsperioden varit längre. Enligt 

Samuels (1997) så ska metoden upprepad läsning vara i tio veckor. Det behövs mycket övning 

för att ortrografiska minnesbilder ska byggas upp och för att uppnå den viktiga automatiska 

läsningen. Tvåvägsmodellen, the dual route theory, visar på betydelsen av den direkta, 

ortografiska vägen, som den skickliga läsaren tar till det inre lexikonet. Den fonologiska, 

indirekta vägen är en omväg, och tas när orden inte känns igen. Förmodligen använde de sex 

eleverna i huvudsak denna fonologiska väg. Orden fanns inte i deras långtidsminne utan 

bokstäver och stavelser fick göras om till talljud och ljuden sattes sen ihop till ord (Høien & 

Lundberg, 1999). I en konnektionistisk modell finns inget lexikon eller indirekt och direkt 

väg, men även den pekar på vikten av inlärning och övning. Den konnektionistiska modellen 

utgår från ett sammankopplat system, orden känns igen med hjälp av ortografisk, fonologisk 

och semantisk kunskap vilket har förvärvats genom tidigare erfarenheter (Taube, 2007). De 

nio eleverna behöver naturligtvis fortsätta träna upp sin ordavkodningsförmåga och 

individanpassade åtgärder behövs förmodligen mer eller mindre för de sex elever som inte 

klarade det kritiska målet. En bra möjlighet och ett bra komplement till den vanliga 

undervisningen vore att ta tillvara på elevernas erfarenhet av upprepad läsning till exempel 

genom att repetera läsläxan och vid något lämpligt tillfälle genomföra ännu en intensiv 

lästräningsperiod.  

 

5.3 Metoddiskussion 

Det är svårt att forska inom området undervisning, främst beroende på att andra faktorer än 

undervisningsmetoden har stor inverkan på elevernas inlärning (Elbro, 2004, Høien & 

Lundberg, 1999, Troia, 1999). Den tid vi har haft till förfogande för detta examensarbete har 

begränsat urvalets storlek och tiden för interventionen. I vilken mån Hawthorneffekter eller 

Regressionseffekter (Høien & Lundberg, 1999) har påverkat resultatet i denna studie är svårt 

att bedöma, inom ramen för detta arbete. Att vi själva varit delaktiga i arbetet i 

undersökningsgruppen kan också ha påverkat resultatet. 

 

Testerna i denna studie har använts för att undersöka om tre veckors intensiv upprepad 

läsning i helklass har positiva effekter på elevers ordavkodningsförmåga på vårterminen i 

årskurs ett. Det visade sig vara en fördel att vi valde att använda tre olika tester. Det gav en 

bredare bild av elevens förmåga än om vi bara förlitar oss på ett enda test. Det minskade 

också sårbarheten då resultaten av två tester inte kunde användas i jämförelsen mellan 

grupperna. De bedömdes inte vara tillförlitliga på grund av felaktig tidtagning och att 

kontrollgruppens elever gjort ett av testen innan. Vi borde tydligare ha informerat 

kontrollgruppens lärare om vilka test vi hade planerat att göra för att försäkra oss om att alla 

test kunde göras vid samma tillfälle. Detta visar på vikten av att ha flera olika mätinstrument 

att tillgå då många olika faktorer kan påverka testningens tillförlitlighet. Tack vare att vi hade 

tre tester kunde resultatet från ett av dem ligga till grund för vår första frågeställning. Man kan 

dock fundera över om resultatet sett annorlunda ut om vi kunnat använda alla tre testerna i 

denna jämförelse. I ett litet urval påverkas gruppernas medelvärde också av om starka eller 

svaga läsare är sjuka vid ett testtillfälle och därför inte tas med i beräkningen. 

 

Man måste vara medveten om att olika faktorer påverkar enskilda elevers resultat vid det 

aktuella testtillfället. Då Bild & Ord och Ord & Bild genomförs i grupper med cirka 14 elever 

går det till exempel som testledare inte att ha total koll på om alla elever lägger ifrån sig 

pennan och slutar att arbeta när två minuter har gått. På H4, som genomförs enskilt, påverkas 
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resultatet av elevens personlighet, om det är en elev som tar det lugnt eller om det är en 

tävlingsinriktad elev som anstränger sig för att läsa så fort som möjligt när de vet att det är på 

tid. Om eleven fastnar på ett enstaka ord påverkas resultatet i H4. Man måste också vara 

medveten om att en del elever kan uppleva det stressande när de vet att de ska läsa på en 

begränsad tid, även om tidtagningen sköttes så diskret som möjligt. Vid all testning bör 

testerna ses som ett komplement till den information lärare får genom en medveten, 

kontinuerligt uppföljning av elevernas läsutveckling i det dagliga arbetet. Lundberg & Herrlin 

(2005) beskriver hur lärare med hjälp av normerade test av olika slag får veta hur 

läsutvecklingen ser ut hos stora grupper av elever, men varnar samtidigt för en övertro på 

tester. Test kan ge viktig vägledning om utvecklingen i en hel klass. Den enskilda eleven 

kommer kanske inte alltid till sin rätt och därför bör testresultat kombineras med lärarens 

iakttagelser.” Undervisning är diagnos och diagnos är undervisning” (Lundberg & Herrlin, 

2005). 

 

För att undersökningens resultat ska kunna generaliseras utanför den aktuella 

undersökningsgruppen bör tidpunkt på läsåret och liknande urval beaktas, eftersom eleverna i 

studien är i början av sin läsutveckling och det händer mycket med ordavkodningsförmågan 

under det första läsåret. Høien & Lundberg (1999) menar att även om pedagogiska program 

och metoder ytterst sällan utsätts för vetenskaplig prövning betyder det inte att de saknar 

värde. Några långtgående slutsatser kan inte dras av denna begränsade undersökning eftersom 

den endast berör två grupper med elever under en treveckorsperiod. Förhoppningen är att 

denna studie kan inspirera andra att använda metoden upprepad läsning i helklass. 

 

Vid val av texter har vi utgått från att stimulera ”nedifrån-och-upp”-processer vid läsningen 

genom att välja fonologisk enkla anpassade texter och genom att ta bort bilderna som kan 

uppmuntra till gissningar vid läsandet. Detta för att stimulera en säker alfabetisk-fonologisk 

läsning. Men genom att de enkla texterna var en sammanhängande liten berättelse, och inte 

bara enstaka ord, gavs också möjlighet till ”uppifrån-och-ner”-processer som tar sin 

utgångspunkt i helheten och aktiverar semantiska kunskaper. Det är viktigt att i 

läsundervisningen kombinera ”nedifrån-och-upp”- processer där eleven går från bokstavsljud 

till ord, från delarna till helheten, med ”uppifrån-och-ned”-processer som tar sin utgångspunkt 

i helheten (Frost, 2002, Liberg, 2006, Myrberg, 2009, Myrberg & Lange, 2006). 

 

De systematiskt uppbyggda texterna med stigande svårighetsgrad gjorde att alla elever fick 

möjlighet att läsa texter inom sin proximala utvecklingszon (Vygotsky, 1978). Läskortens 

innehåll kan i vissa delar upplevas gammalmodigt. Detta var inget som eleverna reagerade på 

och var av underordnad betydelse då det gällde att fokusera på avkodningen för att nå en mer 

automatiserad ordavkodning. Vår upplevelse av lästräningen var att eleverna snabbt lärde sig 

strukturen och arbetade mycket målmedvetet. Det var aldrig någon som klagade över att göra 

samma sak varje dag. Varje morgon i tre veckor började på samma sätt och eleverna visste att 

detta arbete skulle pågå i en begränsad period och att målet var att kunna läsa mer 

automatiskt. Genom att kryssa i sitt läskort varje dag tog eleverna ansvar för sitt arbete. 

Teaterföreställningen var en tydlig början på lästräningsperioden och alla elever visste att den 

skulle avslutas med att guldpaketet öppnades vilket förmodligen bidrog till ökad motivation 

och elevernas positiva inställning. Eleverna var väl insatta i varför läsningen gick till på detta 

sätt, vilket Samuels (1997) betonar vikten av. De dagliga lässtunderna gav alla elever 

möjlighet att lyckas som läsare vilket har positiv påverkan på motivation och uthållighet 

(Taube, 1998). Eleverna visade en tydlig uppgiftsorientering (Lundberg & Sterner, 2006). 
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6 PEDAGOGISKA KONSEKVENSER 
 

Vår uppfattning är att upprepad läsning är en undervisningsform väl värd att användas i 

skolans verksamhet. Att upprepa text kan göras både hemma och i skolan. Upprepad läsning i 

helklass är enkelt att genomföra och bör kunna användas av alla lärare med elever i olika 

åldrar. Val av texters svårighetsgrad och innehåll kan anpassas till olika åldrar och olika 

individer. Väljer man en-till-en-undervisning med upprepad läsning, vilket rekommenderas 

utifrån forskning (NICHD, 2000), kan eleven få värdefull återkoppling så att ord blir lästa rätt. 

Läraren har även möjlighet att anpassa undervisningen utifrån den enskilda elevens behov och 

förutsättningar genom att till exempel visa på ortografiska mönster eller diskutera och arbeta 

med textens ord och innehåll. Nackdelen med en-till-en-undervisning är att den är 

resurskrävande och kan upplevas exkluderande av eleven (Persson, 2008). 

 

Trots att det finns mycket forskning om upprepad läsning (t.ex. Dowhower, 1987, Samuels, 

1997) säger vår erfarenhet oss att det sällan används ute i verksamheten. Lärare uppmanar 

ofta elever och föräldrar att läsa samma läsläxa flera gånger hemma men gör det sällan 

systematiskt i skolan. Vi lärare behöver bli bättre på att påtala, både för elever och för 

föräldrar, varför det är viktigt att vid upprepade tillfällen läsa samma text. Barnen läser 

kanske sin läsläxa en gång i skolan, övar sedan hemma och läser den sedan en gång till senare 

i skolan. Vad som händer däremellan överlämnar vi ofta till föräldrarna och det blir sällan de 

korta tidsintervall mellan de olika genomläsningarna som enligt Catts & Kahmi (2005) krävs 

för att eleverna ska lära sig att lita på den framväxande ortografiska identiteten av ord. 

Arbetssättet i denna studie ger tillfällen till regelbunden övning av ordavkodningsförmågan i 

skolan. Alla elever ges samma förutsättningar då lästräningen sker i skolan och inte är 

beroende av läxhjälp hemma. 

 

Det innebär en stor utmaning för oss lärare att se till att eleverna får tillfälle att läsa texter på 

rätt nivå för att ordavkodningen ska utvecklas maximalt. Läser de för svåra texter riskerar vi 

att de som Lundberg (2010) beskriver ger upp. Vi har också i vår studie sett de barn som helst 

fortsätter att läsa på lite lättare nivå för att det är bekvämt och mindre ansträngande även om 

de nog skulle klara lite svårare. Vi hade också de elever som ville läsa svårare texter men som 

inte riktigt klarade av dem. Här blir vi som lärare mycket viktiga så att eleverna inte sitter 

med svårare texter än de har möjlighet att klara av men samtidigt utmana eleverna så att de får 

möta lite svårare ord och nå den effektivitet i läsningen som Kuhn & Stahl (2003) beskriver. 

Det är först då de har möjlighet att utvecklas inom sin proximala utvecklingszon (Vygotsky, 

1978). Kanske hade en del av eleverna i undersökningsgruppen mått bra av att få mer 

återkoppling och vägledning (Kuhn & Stahl, 2003) av oss vuxna än vad upplägget av 

lästräningen möjliggjorde. 

 

Upplägget i denna intervention är ett försök att differentiera undervisningen istället för att 

differentiera elever (Asp-Onsjö, 2009, Rosenqvist, 2007). Genom att lästräningen genomförs i 

helklass är alla elever både rumsligt, socialt och didaktiskt inkluderade (Asp-Onsjö, 2009). De 

svaga läsarna urskiljs inte från gruppen och får göra samma sak som alla andra, samtidigt som 

de får möjlighet att läsa på sin nivå. Specialläraren kan tillsammans med klassläraren initiera 

detta arbetssätt för att inom klassens ram kunna ge extra återkoppling till de elever som inte 

kommit så långt i sin läsutveckling. Lärartätheten i klassen ökas under en intensiv period. 

Specialläraren kan tillföra arbetslaget sin kompetens utan att det leder till exkluderande 

arbetssätt och kan möta elevernas svårigheter med pedagogiska, organisatoriska eller 

miljörelaterade åtgärder så att svårigheterna reduceras (Persson, 2008). Vår förhoppning är att 

denna studie ska kunna inspirera arbetslag och specialpedagogiskt utbildad personal till val av 
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arbetssätt där hänsyn tas till olika elevers förutsättningar att känna sig delaktiga. Arbetet med 

att stödja elevers läsutveckling präglas av den spänning som råder mellan ett kategoriskt och 

relationellt perspektiv (Persson, 2008). Det som Haug (1998) beskriver som kompenserande 

åtgärder för att förstärka elevens svaga sidor kan med Asp-Onsjös (2009) perspektiv kallas 

didaktisk inkludering, där undervisningen anpassas efter elevens förutsättningar och behov. 

Resultat från en läsfrämjande interventionsstudie (Torgesen, 2001) visar att en-till-en- 

undervisning har god effekt på elevers läsförmåga och skulle även den kunna vara ett exempel 

på didaktisk inkludering. En del elever upplever det exkluderande att arbeta utanför 

klassrummet medan andra tycker det är lugnt, skönt och utvecklande. Lärares lyhördhet för 

hur enskilda elever upplever att gå ifrån klassen anser vi vara viktigt vid val av metoder för att 

stödja elevers läsutveckling, i ett relationellt perspektiv (Persson, 2008). 

 

Denna studie visar på vikten av att utvärdera insatta åtgärder för att lärare ska få kunskaper 

om vilka elever som svarat bra på insatsen och vilka elever det finns anledning att följa upp 

närmare. En utvärdering ger kunskaper om enskilda elevers läsutveckling och minskar risken 

för att några elever missas. Resultaten kan också ligga till grund för hur den fortsatta 

undervisningen planeras. I denna studie har elevernas ordavkodningsförmåga mätts med tre 

enkla tester, före och efter interventionen. De tester som används kan ge en viktig indikering 

på elevers svårigheter tillsammans med och som komplement till de fortlöpande bedömningar 

läraren gör, för att följa elevens läsutveckling, i det dagliga arbetet i klassrummet. Detta 

förfaringssätt skulle kunna tjäna som förebild för hur man kan göra i verksamheten för att 

följa elevernas läsutveckling (Myrberg, 2007) och ligger nära tankarna om respons to 

intervention (Vellutino et.al. 1998). Liknande interventioner skapar möjligheter för att 

diagnos och pedagogik ska kunna gå hand i hand med varandra och ge vägledning för hur den 

fortsatta undervisningen ska läggas upp. Interventioner kan ses som en fortlöpande process 

och ge tydliga indikationer på vilka elever som är i behov av särskilt stöd och som eventuellt 

behöver ännu mer riktad träning för att komma vidare i sin läsprocess (Gustafson et.al. 2011). 

I denna studie har vi utgått från att ett kritiskt mål, på vårterminen i årskurs ett, är att klara 

mer än 20 rätt på testet Ord & Bild (Söderberg Juhlander, 2010). Detta mål kan jämföras med 

andra material som används i verksamheten för att kartlägga elevers läsutveckling (t.ex. 

Lundberg & Herrlin, 2005, Skolverket, 2009). Lärare bör vara medvetna om att olika 

kartläggningsmaterial kan ha olika högt ställda mål. Vår erfarenhet säger oss att lärare i 

årskurs ett kan ha olika bedömningsgrunder för när det ska anses osäkert om eleven kommer 

uppnå förväntade mål. Kanske kan samtal mellan lärare om dessa frågor leda till en mer 

likvärdig bedömning. Aktuell forskning visar att redan från årskurs ett ger förmågan att kunna 

avkoda ord snabbt och träffsäkert en god prognos för den fortsatta läsutvecklingen (Olofsson, 

2009). Även om de sex elevernas ordavkodningsförmåga, som beskrivits i studien, hade 

förbättrats är det viktigt att dessa elevers läsutveckling kontinuerligt följs upp och vid behov 

möts med individanpassade åtgärder, för att de ska kunna nå kunskapskravet för godtagbara 

kunskaper i slutet av årskurs 3; ”Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom 

att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt” (Skolverket, 2011). 

 

I rollen som speciallärare är det mycket angeläget att ha kunskaper om forskningens syn på 

vad som kännetecknar ett framgångsrikt specialpedagogiskt arbetssätt, för att stödja barn i läs- 

och skrivsvårigheter. Hög lärarkompetens kännetecknas, enligt Myrberg och Lange (2006), av 

att behärska många metoder, arbetssätt och material för att kunna anpassa arbetet efter elevens 

behov. Detta är en förutsättning för att genom tidiga insatser hjälpa eleverna igenom den 

flaskhals som ordavkodningen innebär, innan de hunnit uppleva misslyckanden som påverkar 

deras självbild negativt. Kanske kan då skolans insatser bli en motvikt mot den Matteuseffekt 



36 

 

 
 

som enligt Stanovich (1986) leder till att elever som behöver mest träning får minst. Det är en 

stor utmaning för skolan att skapa tillfällen för alla elever att varje dag läsa på gränsen till sin 

förmåga. 

Om läsning handlar om att gå på inre upptäcktsfärd, 

så handlar läsundervisning om att utrusta resenärerna, 

visa hur man kan använda en karta, 

ge dem nycklar till äventyret och sagan, 

stödja dem när de far vilse och tar omvägar, 

tills barnet klarar sig på egen hand med kartan. 

 

(Zimmerman & Keene, 2003) 
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7 FÖRSLAG TILL VIDARE STUDIER 
 

Det vore intressant att göra en liknande studie men med vetenskapligt matchade grupper som 

har ett mer likvärdigt utgångsläge än vad som var fallet i denna studie. Ett större underlag kan 

ge ett statistiskt mer trovärdigt resultat. Det skulle också vara intressant att se hur en längre 

undersökningsperiod eventuellt med registrering av tid och antal fel påverkar elevers resultat. 

En tänkbar variant av denna studie skulle kunna vara att jämföra en grupp som arbetar med 

upprepad läsning i helklass med en grupp som får enskild undervisning, en-till-en, med mer 

återkoppling. 

 

Man skulle också kunna låta äldre elever öva och repetera i syfte att läsa för yngre barn och 

de yngre kan upprepa sin läsning av anpassad text för de äldre. 

 

Att följa de nio elever som beskrivits i denna studie i en longitudinell studie under kommande 

skolår för att se hur deras läs-och skrivinlärning utvecklas kan ge kunskap om hur 

ordavkodningsförmågan i årskurs ett påverkar den fortsatta läsutvecklingen. 

 

Vår förhoppning är att denna studie ska kunna inspirera till interventionsstudier och lyfta fram 

vikten av att intensiva tidiga insatser görs tillgängliga för alla barn som behöver dem, för att 

komma igång med sin ordavkodning i årskurs ett. 
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Bilaga 1 Ordlista 

 

Alfabetiska principen/alfabetiska koden Enskilda bokstäver eller kombinationer av 

bokstäver, representerar olika språkljud. 

 

Automatisk ordavkodning Att omedelbart och utan ansträngning känna igen skrivna ord. 

 

Differentiering Uppdelning, särskiljning.  

 

Exkludering Uteslutande; elevers avvikelser kan motivera skilda utbildningsmiljöer. 

 

Fonem Den minsta betydelseskiljande ljudenheten i språket. Ett fonem kan låta olika 

beroende på omgivande fonem. 

 

Fonologisk Gäller ljudsidan av språket. 

 

Grafem Skrivtecken, som till exempel en bokstav. 

 

Inkludering Innefattande; skolan ska i sin utformning utgå från elevers olika förutsättningar. 

En skola för alla. 

 

Kategoriskt perspektiv Har sin förankring inom psykologin. Svårigheter ses som medfödda 

eller på annat sätt individbundna. Elever med svårigheter. 

 

Kontext Sammanhang i vilket ett ord eller uttryck ingår. 

 

Lexikon Här är alla våra kunskaper om ord lagrade; hur de uttalas, vad de betyder och hur de 

stavas. 

 

Logografisk Gäller ordens visuella form (ordet läses som en helhet). 

 

Läsflyt/Flytande läsning Elever som läser flytande kan identifiera ord och förstå samtidigt 

(def. av Lundberg & Herrlin, 2005). 

 

Morfem Språkets minsta betydelsebärande enhet. 

 

Ordavkodning Översättning av bokstäver till ljud och ord. 

 

Ortografisk Ordets stavningssätt. 

 

Ortografisk identitet En ortografisk minnesbild av ett ord. Minnesbilden gör att läsaren 

känner igen ordet och kan läsa det automatiskt. 

 

Perception Uppfattning av omvärlden genom sinnena. 

 

Positivism Kunskapsteoretisk inriktning som förespråkar en användning av 

naturvetenskapliga metoder vid studiet av den sociala verkligheten.  

 



 

 

 
 

Relationellt perspektiv Har sin förankring inom utbildningssociologin. Svårigheter anses 

uppstå i mötet med olika företeelser i utbildningsmiljön. Elever i svårigheter. 

 

Reliabilitet Tillförlitlighet, innebär att mätningar är korrekt gjorda, går att upprepa och 

komma fram till samma resultat. 

 

Segmentering Uppdelning i mindre delar. 

 

Semantisk Gäller språkets betydelsesida. 

 

Signifikans Att ett resultat är signifikant betyder att det (troligen) inte uppkommit av en 

slump.  

 

Standardavvikelse Ett statistiskt spridningsmått på hur mycket de olika värdena i en 

population avviker från medelvärdet. 

 

Strategi Tillvägagångssätt. 

 

Syntes Sammanställning, här: förening av språkljud, sammanläsning. 

 

Validitet Giltighet, att man verkligen har undersökt det man vill och ingenting annat. 

 

Variansanalys Statistisk metod som används för att ta reda på om stickprovsmedelvärden 

skiljer sig signifikant från varandra. 

 

Visuell Har med synen att göra. 



 

 

 
 

Bilaga 2 Läskort nivå 1 och 2 

 

Korten var dubbelvikta och lästes en sida i taget. 

 

 

 

Exempel på läskort nivå 1 

 

 

Vår båt är vit.   Far får en fet ål. 
 
 
Jan och far ror.   En ål är hal. 
 
 
Jan ser en mås.   Far log, när han tog sin ål. 
 
 
Far har ett nät.   Den är nog god, sa Jan. 
 

 

 

 

 

 

Exempel på läskort nivå 2 

 

 

Apan är i en bur.   Nöten är god. 
Hon ser på Eva och Erik.  - Får jag mer? 
Har de mat med sig?  ber apan. 
 
 
Eva har en påse.   Så rusar apan iväg 
Hon tar en nöt ur påsen.  med hela påsen. 
Apan får nöten.   Det är god mat. 
 



 

 

 
 

Bilaga 3 Läskort nivå 3 
 

 

 

Exempel på läskort nivå 3 

 

 

Per och Pia är på besök i ett stall.  - Jo, ni skulle sett Prins i sön-dags. 

 

Där är så mycket nytt att se på.  Då skulle han kapp-löpa på en bana. 

 

De står och tittar på en rid-häst.  Det var bra väder, och banan var bra. 

 

- Så grann han är, säger Per.  Prins hade en fin start. 

 

Den här är finast av alla.   Han låg etta. 

 

Han är brun och blank,   En stund var hans plats hotad. 

 

och han har svart svans och man.  En snabb, grå häst hade gått upp 

 

Ett fint namn har han också.  vid sidan av Prins. 

 

Han heter Prins.   Men då skulle ni sett, 

 

- Tror du han är snabb? frågar Pia.  en sådan spurt det blev. 

 

- Vi kan väl fråga,   Det var en ren fröjd att se. 

 

om Prins brukar vinna, svarar Per.  Prins vann och be-lönades 

 

    med ett fint pris. 

 

    Priset be-stod av en häst, 

 

    snidad i svart trä. 

 

    Den var ut-skuren med kniv 

 

    ur ett helt trä-stycke. 



 

 

 
 

Bilaga 4 Statistisk information 
 

 

 

 

Medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) samt antal elever som ligger till grund för 

medelvärdet (n).  

 

 

Test 
Medelvärde 

(M) 

Standardavvikelse 

(SD) 

Totalt testade elever 

(n) 

H4 förtest 

 
42,4 17,6 50 

H4 eftertest 

 
48,5 21,9 50 

Ord & Bild förtest 

 
22,4 8,3 34 

Ord & Bild eftertest 

 
28,3 10,2 34 

Bild & Ord förtest 

 
21,5 6,8 48 

Bild & Ord eftertest 

 
24,7 6,3 48 

 



 

 

 
 

Bilaga 5 Brev undersökningsgrupp 

 

 
Till föräldrar med elever i årskurs 1 på X-skolan  2011-03-23 

 

Vi, Lena Hermansson och Gunilla Wahlberg, går speciallärarprogrammet med inriktning mot barns läs- och 

skrivutveckling vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi arbetar i X kommun. Vi planerar att genomföra ett läsprojekt i 

årskurs 1 som en del i vårt examensarbete. 

 

Syftet med vår studie är att belysa hur en intensiv period av repeterad läsning påverkar elevers läsförmåga. 

Repeterad läsning innebär att eleverna läser samma text flera gånger för att uppnå en säker och mer flytande 

läsning. 

 

Vi genomför en intensiv läsperiod då eleverna parvis ska får läsa för varandra ca: 10 minuter varje dag i skolan 

under en treveckorsperiod. För att se hur läsperioden påverkar elevernas läsförmåga börjar och slutar läsprojektet 

med att eleverna får göra tre lästester. Varje test tar endast ett par minuter att genomföra. Läsningen och testerna 

gör vi som en naturlig del i den vanliga verksamheten och de skiljer sig inte från det vi brukar göra. Skillnaden 

mot vårt vanliga arbete är att vi dokumenterar resultaten mer systematiskt för att kunna använda dem i vår studie. 

Vi vill se om detta är ett arbetssätt som är värt att pröva i andra grupper. 

 

Vi vänder oss till dig som vårdnadshavare för att fråga om din tillåtelse att dokumentera och använda resultaten 

från det genomförda läsprojektet i vår studie. Några namn eller andra data som kan identifiera elever ska inte 

registreras, resultatet presenteras så att ingen kan bli igenkänd och kommer endast att användas för detta syfte. 

Om du inte vill att ditt barns resultat ska finnas med i studien har du full rätt att avböja utan att motivera varför. 

 

Vårt examensarbete ska publiceras i mitten av juni. Arbetet görs under handledning av doktorand Pernilla 

Söderberg Juhlander, Linnéuniversitetet. 

 

Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Lena Hermansson  Gunilla Wahlberg 

036 - 14 29 61   036 – 505 60 

lena.hermansson@xx.se  gunilla_wahlberg@telia.com 

 

Handledare: 

Pernilla Söderberg Juhlander 

0470 – 70 87 09 

pernilla.soderberg.juhlander@lnu.se   

 

Tacksam för svar snarast!  

 

 

Att resultat från mitt barns lästest används i studien: 

 

Samtycker   Avböjer 

 

 

Elevens namn________________________________________________________ 

     

 

Vårdnadshavares underskrift_____________________________________________ 

 

mailto:lena.hermansson@xx.se
mailto:gunilla_wahlberg@telia.com
mailto:pernilla.soderberg.juhlander@lnu.se


 

 

 
 

 

Bilaga 6 Brev kontrollgrupp 
 

 
Till föräldrar med elever i årskurs 1 på Y-skolan   2011-03-23 

 

Vi, Lena Hermansson och Gunilla Wahlberg, går speciallärarprogrammetmed inriktning mot barns läs- och 

skrivutveckling vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi arbetar i X kommun. Tillsammans ska vi genomföra ett 

läsprojekt i årskurs 1 på X-skolan som en del i vårt examensarbete. Eleverna kommer bl.a. att få göra tre lästester 

i början och slutet på en treveckorsperiod. Vi kommer att göra samma lästester med eleverna i årkurs 1 på Y-

skolan. Varje test tar endast ett par minuter att genomföra och de görs som en del i den vanliga verksamheten 

och skiljer sig inte från det de brukar göra.  

 

Vi vänder oss till dig som vårdnadshavare för att fråga om din tillåtelse att dokumentera och använda resultaten 

från de genomförda lästesterna i vår studie för att se om vårt arbetssätt kan vara värt att pröva i andra grupper. 

Några namn eller andra data som kan identifiera elever ska inte registreras, resultatet presenteras så att ingen kan 

bli igenkänd och kommer endast att användas för detta syfte. Om du inte vill att ditt barns resultat ska finnas med 

i studien har du full rätt att avböja utan att motivera varför. 

 

Vårt examensarbete ska publiceras i mitten av juni. Arbetet görs under handledning av doktorand Pernilla 

SöderbergJuhlander, Linnéuniversitetet. 

 

Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Lena Hermansson   Gunilla Wahlberg 

036 - 14 29 61    036 – 505 60 

lena.hermansson@xx.se   gunilla_wahlberg@telia.com 

 

 

Handledare: 

Pernilla SöderbergJuhlander 

0470 – 70 87 09 

pernilla.soderberg.juhlander@lnu.se 

 

 

 

 

 

Att resultat från mitt barns lästest används i studien: 

 

Samtycker   Avböjer 

 

 

Elevens namn________________________________________________________ 

     

 

Vårdnadshavares underskrift_____________________________________________ 

 

 

Tacksam för svar snarast. Lämna talongen till elevens lärare. 

mailto:lena.hermansson@xx.se
mailto:gunilla_wahlberg@telia.com
mailto:pernilla.soderberg.juhlander@lnu.se

