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Abstract 
Föreliggande studie har syftat till att undersöka möjliga effekter som intensivlästräning kan ge 
fem elever som ännu inte knäckt läskoden. Dessa elever har fått delta i ett läsprojekt som 
inneburit intensivlästräning 30 minuter om dagen i fyra veckor. Undervisningen har baserats på 
en kombination av ordförståelse, fonologisk lästräning och förståelseinriktade metoder. Stort 
fokus har även legat på att motivera och höja elevernas självförtroende. En kontrollgrupp har 
använts och skillnader i kunskapsutveckling och läsmotivation har kunnat påvisas mellan de 
båda grupperna efter studiens avslut. Resultatet av studien visar att elevernas kunskapsnivå, 
som väntat, har ökat under de fyra veckorna de deltagit i projektet. Det visar samtidigt att deras 
inställning gentemot läsning som aktivitet har förändrats. Efter avslutat projekt har samtliga en 
mer positiv attityd mot läsning jämfört med tidigare.  
 
Studien bidrar till en ökad förståelse av det nära sambandet mellan kunskap och motivation. 
Det blir tydligt hur viktigt det är att som lärare ha kunskap om detta samband för att på bästa 
sätt skapa en balans mellan undervisning som utmanar och undervisning som bekräftar. Med 
en ökad läsförmåga kommer ofta en ökad läsmotivation och de båda kompletterar varandra.  
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1. Inledning 
”Öva, öva, öva så blir du bättre.” Det må låta som en självklarhet att övning ger färdighet, men 
ges svenska elever chansen att öva tillräckligt? Den internationella komparativa studien PIRLS 
som behandlar läsförmågan hos elever i fjärde klass visar att de svenska eleverna har fått en 
sämre läsförståelse jämfört med tidigare (Skolverket 2012 s. 8). Vad detta beror på kan man 
endast spekulera i, men en möjlig orsak kan vara att svenska elever inte fått öva tillräckligt när 
det handlar om läsning. Kan det vara så enkelt att en elev som övar mer även lär sig mer, blir 
mer motiverad och på det sättet kan hamna i en uppåtgående spiral?   
 
Att tillägna sig budskap och information genom skriftspråket är en förmåga som av många 
människor ses som en självklarhet. Dagligen möts vi av skrift i olika former och vi förväntas 
förstå vad skriften innebär i olika sammanhang. Till skolan kommer elever med olika 
förutsättningar, olika erfarenheter och olika förväntningar, men för alla ser läroplanen likadan 
ut. Läser man kunskapskraven i svenska för årskurs tre lyder den allra första meningen: ”Eleven 
kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier 
på ett i huvudsak fungerande sätt” (Skolverket 2011 s. 227). Förmågan att kunna läsa är alltså 
högt värdesatt och läsning ses som något alla ska lära sig. Dock är alla människor olika och 
läsinlärningen kan te sig på olika sätt. Någon börjar första klass med ett imponerande läsflyt 
medan klasskompisen fortfarande kämpar med att befästa bokstavsljuden. Dessa vitt skilda 
förutsättningar är något som måste hanteras på ett professionellt sätt av skolans pedagoger och 
undervisningen ska också enligt Lgr 11 (Skolverket s. 8) anpassas efter varje elevs 
förutsättningar och behov. Det framhävs även att varje elev ska få utveckla sina möjligheter att 
kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga (Skolverket 2011 s. 9). Eleven 
utvecklar hela tiden sin identitet och skolan har ett viktigt uppdrag i att stötta varje individ i 
dennes process.  
 
Trots att forskning kan visa på flera positiva fördelar med att studera ämnen intensivt så är inte 
intensivträning som undervisningsmetod ett allmänt vedertaget sätt att arbeta i skolan. På min 
arbetsplats har det funnits ett intresse för intensivträning, men intresset har stannat vid 
diskussioner i arbetsrummet. Trots sjunkande resultat i undersökningar som PIRLS kan det vara 
svårt att bryta det traditionella undervisningsmönstret där elever som behöver extra stöd får det 
i form av extra träffar någon gång i veckan. Intensivträning ses fortfarande som något nytt och 
annorlunda i många skolor vilket gör att steget att faktiskt prova kan kännas för stort.  
 
Under vårterminen 2016 skrev jag examensarbete 1 där jag behandlade ämnet läsmotivation. 
Fokus låg på att reda ut vad som motiverar barn med lässvårigheter att fortsätta träna läsning. 
Studien resulterade i att aspekter som en kompetent lärare som behärskar olika 
läsinlärningsmetoder, en trygg lärandemiljö samt anpassat material framhölls som viktiga. I 
detta examensarbete 2 flyttar jag fokus en aning, men stannar ändå inom läsinlärningsområdet. 
Med såväl diskussionerna från arbetsrummet som resultatet från examensarbete 1 i bakhuvudet, 
ämnar jag göra en studie, där fem elever som ännu inte knäckt läskoden får intensivträna läsning 
genom tre olika arbetssätt med mig under en fyraveckorsperiod. Jag vill se hur deras 
kunskapsutveckling ser ut under denna period men också, och kanske framför allt, se vad som 
sker med elevernas motivation gentemot läsning som aktivitet.   
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2. Bakgrund 
Föreliggande studie redogör för vad som sker med fem elevers kunskaper inom läsning samt 
läsmotivation när dessa under fyra veckor får intensivträna läsning. Följande kapitel ger en 
grund att stå på inför studien. Allra först presenteras vad som står i styrdokumenten gällande 
läsning och individanpassning. Efterföljande kapitel reder ut vad begreppet läsning innebär 
medan kapitlet som följer behandlar de olika typer av läsinlärning som denna studie ämnar 
använda sig av. Skolverkets bedömningsstöd tas sedan upp och avslutningsvis ges en förklaring 
till begreppen motivation/läsmotivation.  
 
 
2.1  Vad står i styrdokumenten gällande läsning? 
I styrdokumentet Lgr 11 (Skolverket 2011) står att läsa om skolans värdegrund och uppdrag, 
om skolans övergripande mål samt om kursplaner och kunskapskrav i de olika ämnena. 
Kursplanerna innehåller en syftestext, vilka förmågor undervisningen ska utveckla, vilket 
centralt innehåll undervisningen bygger på samt vilka kunskapskrav som är aktuella. Ser man 
till kursplanen för ämnet svenska framhålls det att undervisningen ska ”bidra till att stärka 
elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan” 
(Skolverket 2011 s 222). Detta kan ske genom att eleverna får ökad kunskap om skönlitteratur 
och andra texter, att de får en förståelse för olika texters uppbyggnad, att de kan hantera olika 
typer av lässtrategier samt att de får en grundläggande läsförståelse. Det framgår även att 
eleverna ska få kunskap om alfabetet och sambandet mellan ljud och bokstav. Att kunna 
formulera sig i tal och skrift, samt anpassa språket är exempel på förmågor som ska utvecklas 
genom undervisningen. Något som också lyfts fram är att ”undervisningen ska stimulera 
elevernas intresse för att läsa och skriva” (Skolverket 2011 s. 222).   
 
Att ”utbildningen ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust 
att lära” är något som skrivs fram i såväl Lgr 11 (Skolverket 2011 s. 7) som i Skollagen 
(Skolverket 2010 kap 1, § 4). ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och 
behov” (Skolverket 2011 s 8) vilket innebär att läraren har en skyldighet gentemot eleven att 
möta denne där denne behöver bli mött.  
 
 
2.2  Vad är läsning? 
Nationalencyklopedin definierar läsning på följande sätt:   
 

Läsning är en komplicerad färdighet som kräver lång tid och omfattande övning för att 
kunna utvecklas. Man kan urskilja två huvudmoment: avkodning och förståelse. 
Avkodning innebär att man kan identifiera eller känna igen skrivna ord. Förståelse är 
resultatet av språkliga meddelanden. God läsfärdighet innebär att både avkodning och 
förståelse fungerar väl (Nationalencyklopedin 2016). 

 
Taube (2007 s. 14) förklarar läsning som en process bestående av avkodning i kombination med 
förståelse av språk. Hon förklarar att dessa två faktorer i kombination med motivation kan leda 
till läsförståelse vilket ofta är det övergripande målet med läsundervisningen. Även Alatalo 
(2011 s. 17) talar om den så viktiga kombinationen av avkodning och förståelse som något 
avgörande för förmågan att läsa. Vikten av att eleven i fråga får en fonologisk medvetenhet för 
att på sätt klara av att knäcka den alfabetiska koden, att lära sig avkoda samt att få läsflyt och 
kunna förstå det som läses lyfts fram av Fridolfsson (2008 s. 44). Hon förklarar att fonologisk 
medvetenhet innebär en förståelse av språkets olika ljud, hur de förhåller sig till varandra och 
bildar ord (Fridolfsson 2008 s. 23). Vid läs- och skrivinlärning ska varje enskilt fonem kopplas 
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samman med en bokstav och för att klara det krävs en fonologisk medvetenhet. Kullberg (2006 
s. 13) talar om begreppet begynnande läsning och menar att denna sker under den period då 
barnen uppfattar att bokstäverna i alfabetet tagit slut. Det innebär också förmågan att kunna 
sammanljuda bokstävernas ljud till delar av ord och hela ord. Med andra ord börjar barnet i 
denna fas att förstå hur bokstäverna låter och att de tillsammans kan bilda olika ord, de börjar 
nå en fonologisk medvetenhet. Vidare framhävs det faktum att läsningen behöver få ett stort 
fokus även efter att eleven knäckt läskoden, detta för att läsningen ska automatiseras (Kullberg 
2006 s. 13).  
 
 
2.3  Läsinlärningsmetoder 
Skolverket (2016b) slår fast att det inte finns en universell läsinlärningsmetod som fungerar för 
alla barn. Dock menar de att forskning har visat på konsensus – barn behöver en fonemisk 
medvetenhet, bokstavskännedom och syntaktisk förmåga för att lära sig att läsa. Skolverket 
(2016b) hänvisar till den internationellt kände läs- och bedömningsforskaren John Hattie som 
anser att bäst effekt uppnås om läraren använder sig av en kombination av ordförståelse, 
fonologisk lästräning och förståelseinriktade metoder. Det handlar alltså såväl om avkodning 
som förståelse. Även den svenske professorn Mats Myrberg instämmer i att 
läsinlärningsmetoder med systematisk träning av ordavkodning är mer effektiva än metoder 
som saknar detta fokus (Fridolfsson 2008 s. 89). Han menar också att denna typ av träning 
måste ske i kombination med egen fri läsning av barnböcker och undervisning i 
läsförståelsestrategier för att undervisningen ska bli så komplett som möjligt. Tjernberg (2013 
s. 38) slår även hon fast i sin avhandling att utbudet av läsinlärningsmetoder är stort men att 
något av det viktigaste är att man skapar en balanserad undervisning där fokus ligger på såväl 
språkets form som funktion.  
 
I följande kapitel berättar jag om de metoder jag har valt att plocka delar ur när jag utformat 
undervisningen till det aktuella läsprojektet.  
 
 
2.3.1 Högläsning 
Med högläsning i denna studie avses den situation då en vuxen eller en elev läser högt för en 
grupp som lyssnar.  
 
Högläsning är en metod som gör barn till läsare menar Chambers (2011 s. 51). Han hävdar 
vidare att högläsning borde stå på det dagliga schemat under alla skolår, då detta är något som 
fortsätter utveckla även de elever som redan kan titulera sig själva som läsare. Bland de fördelar 
som Chambers (2011 s. 51) räknar upp nämns bland annat att eleverna får en tydlig känsla för 
hur berättelser är uppbyggda vilket gör att de är bättre förberedda den dag då de själva ska 
producera texter. Högläsningen kan även trigga vår fantasi och öka vår förmåga att själva skapa 
oss inre bilder. Vårt ordförråd utökas då vi möter ord vi kanske inte förstår direkt men som i 
relation med andra, mer bekanta ord, sätts i ett sammanhang. Fördelen med högläsning 
gentemot tyst läsning är att under en högläsningsstund kan läraren fånga upp svåra begrepp och 
ge en förklaring direkt. Vid tyst läsning är det lätt att eleven bara fortsätter utan att egentligen 
riktigt förstå vad som står.  
 
Som lärare måste vara förberedd inför en högläsningsstund, dels för att kunna läsa med 
inlevelse och del så att man vet vilka ord som kan skapa problem (Chambers 2011 s. 58). 
Meningen är att fånga eleverna vilket är lättare att göra om man känner ett genuint engagemang 
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för texten man läser. Liberg (1993 s. 31) framhåller att en bok kan väcka intresse för läsande 
och skrivande för resten av livet.  
 
Chambers (2011 s. 51) skriver att högläsning är ett sätt att göra en berättelse tillgänglig för de 
som ännu inte knäckt läskoden. Dessa elever kan genom högläsning ta del av samma berättelse 
som de som läser, vilket kan ge en känsla av samhörighet och nyfikenhet. På det sättet kan en 
läsmotivation växa fram vilket hjälper eleverna när de ska lästräna. Lundberg (2013) instämmer 
och talar om den personliga närvarons magi. Han förklarar att det är i samspelet mellan 
människor som utvecklingen kan ske.   
 
 
2.3.2 Boksamtal 
Chambers (1994 s. 10) lyfter vikten av att eleverna ges möjlighet att reflektera och diskutera 
det de har läst. Att få samtala om böcker framhävs då ”många av oss ofta inte vet vad vi tänker 
förrän vi hör oss själva säga det” (1994 s. 10). Den samtalsmodell som Chambers utvecklat ser 
ut på följande sätt:  
 

• Vad gillade du? 
• Vad ogillade du? 
• Var det något du inte förstod? 
• Ser du några mönster eller kopplingar?  

 
Det kan sägas att ett lyckat boksamtal innehåller tre delar – att utbyta entusiasm, att utbyta 
frågetecken samt att utbyta kopplingar. Ett boksamtal kan fungera som en brygga in i de 
skriftspråkliga världarna (Liberg 2007 s. 29). Man kan tillsammans bygga upp en förförståelse 
innan man läser, man kan samtala om det man läst och knyta an det till egna erfarenheter. Ett 
boksamtal kan ses som ett forum där man som elev kan få boktips från kamrater, vilket i många 
fall kan kännas mer motiverande än när tipset kommer från en lärare.  
 
 
2.3.3 Bornholmsmodellen 
Bornholmsmodellen utgörs av ett strukturerat program där språklekarna ökar i svårighetsgrad 
och där meningen är att leken ska utgöra en del av varje skoldag. Man går från helheten i språket 
och neråt tills man slutligen når de abstrakta svåråtkomliga fonemen – man kan likna arbetet 
vid en tratt.  
 
Boken Språklekar efter Bornholmsmodellen (Häggström 2011 s. 6) är baserad på den 
vetenskapliga undersökning som genomfördes av psykologiprofessor Ingvar Lundberg på 
Bornholm och Jylland i mitten av 1980-talet. Resultatet från undersökningen visade att alla 
barn, men speciellt de som låg i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter, gynnades 
av detta arbetssätt. Undersökningen visade också att de barn som under en period dagligen fick 
leka olika typer av språklekar utvecklade sin språkliga medvetenhet på ett markant positivt sätt 
jämfört med andra barn.  
 
Variationen är viktig för att barnen ska uppleva en känsla av lustfylldhet och nyfikenhet. 
Exempel på olika lekar är lyssnandelekar, rim och ramsor, lekar som behandlar meningar och 
ord, klappa stavelser och avslutningsvis handlar lekarna om fonem. En rekommendation är att 
leka ungefär 15-20 minuter per dag för bästa möjliga resultat. Forskning kring läsning har 
entydigt visat att just fonologisk medvetenhet är ett avgörande steg på vägen mot att kunna läsa 
och skriva (Häggström 2011 s. 7).  
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2.3.4 Fonologisk lästräning 
Fonologisk lästräning utgår från ordens fonem, språkljud (Fridolfsson 2008 s. 87). Syftet med 
denna typ av inlärningsmetod är alltså att eleven ska förstå den alfabetiska principen och 
sambandet mellan ljud och bokstav. När kopplingen mellan fonem (språkljud) och grafem (de 
tecken som symboliserar språkljuden) är befäst har eleven tagit ett viktigt steg för att erövra 
avkodningen. Många menar att en bra avkodningsförmåga är det grundläggande verktyg som 
krävs för att uppnå en god läsning med ett flyt och en förståelse. När läsningen blivit 
automatiserad kan fokus läggas på att förstå det lästa och det är också avgörande för att eleven 
ska kunna läsa ord som den inte tidigare stött på. Fridolfsson (2008 s. 87) poängterar att det 
tidigt i läsutvecklingen är viktigt att träna avkodningen.  
 
Inlärningen sker, med fördel, stegvis med ett moment i taget. Varje bokstav tränas separat med 
syfte att eleven ska bli säker på varje bokstavs form och ljud. Så småningom tränas även 
sammanljudningen med hjälp av enstaka ord eller enkla texter. I denna metod får innehållet en 
underordnad roll till en början. Att lära sig läsa på detta sätt är något som förespråkas generellt, 
men kanske i synnerhet när en elev riskerar att hamna i läs- och skrivsvårigheter.  
 
 
2.4  Skolverkets bedömningsstöd 
Sedan 1 juli 2016 är det obligatorisk för huvudmän i grundskolans årskurs 1 att använda 
Skolverkets bedömningsstöd (2016a) i svenska (se bilaga 4) för att tidigt kunna identifiera 
elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter inom läs- och skrivutvecklingen. Det 
bedömningsstöd som är avsett att användas är det som är framtaget av Skolverket (2016a), men 
föreskrifter om detta väntas komma under senhösten 2016. Bedömningsstödet kan även ses som 
ett sätt att säkerställa att varje elev får en så likvärdig bedömning som möjligt utifrån 
förutbestämda kriterier. Detta genom att likadant material används av alla.  
 
Bedömningsstödet (Skolverket 2016a) som använts i denna studie är den första avstämningen 
som görs med eleverna när de börjar första klass och kallas således för Avstämning A (se bilaga 
4). Denna avstämning handlar om hur eleven läser, förstår innehållet i en text samt uppfattar 
bokstäver. Eleven får börja med att namnge alfabetets bokstäver i slumpmässig ordning, detta 
görs med såväl versaler som gemener. Här kan läraren snabbt bli uppmärksam på vilka 
bokstavsnamn eleven inte har befäst. Eleven klarar denna avstämningspunkt om denne har 
kunskap om de flesta bokstäverna. Eleven får sedan berätta hur de olika bokstäverna låter. 
Läraren kan genom denna övning snabbt bilda sig en uppfattning om vilka bokstavsljud eleven 
har befäst. Nästa steg i avstämningen är att eleven ska få läsa 9 ord som står i olika rutor. Läraren 
markerar om eleven läser med hjälp av ljudning eller helordsläsning. Sedan introduceras texten 
Teo och Tanja genom att eleven får titta på en bild och textens rubrik. Eleven får sedan läsa 
texten om detta är möjligt och även berätta om orden från föregående övning dyker upp. Efter 
avslutad läsning diskuteras innehållet, läraren kan ställa frågor om så behövs. Läraren ställer 
även sådana frågor som gör att eleven själv måste tänka sig vad som kan hända eller om 
händelsen i texten går att relatera till något självupplevt.  
 
 
2.5  Motivation 
Att motivation är något svårdefinierat råder det inga tvivel om. Giota (2002 s. 281) såväl som 
Westlund (2009 s. 28) betonar att motivation handlar om människors unika känslor och 
individuella inställning vilket gör att en bestämd definition kan sägas vara omöjlig. Jenner 
(2004 s. 37) menar att ordet motivation härstammar från de latinska ordet ”movere” som har 
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betydelsen ”att röra på sig”. Motivationens grundtanke skulle med andra ord kunna förklaras 
som ”vad får människor att röra på sig”.  
 
När man talar om motivation är det ofta två olika typer som benämns, dels den inre och dels 
den yttre motivationen (Giota 2002 s. 291). En elev som strävar efter ett lärandemål drivs av en 
inre motivation medan en elev som strävar efter ett prestationsmål snarare kan sägas ha en yttre 
motivation. Möjligheten att få tillägna sig nya kunskaper, att erhålla förståelse för sin egen 
utvecklings skull är det som karakteriserar en inre motivation. Elevens egen vilja står i fokus, 
eleven lär för att den vill. En elev som i stället lär för att läraren eller omgivningen anser att 
denne ska det, drivs av en yttre motivation. Det är yttre faktorer som påverkar vad eleven väljer 
att lära och den egna viljan blir sekundär. Att man i skolan använder sig av yttre motivation, i 
form av t.ex. belöningar, är inte något ovanligt men något man ska försöka undvika skriver 
Lundgren och Lökholm (2006 s. 47). Yttre motivationsfaktorer kan ha en positiv inverkan under 
en kort tid men vad händer när den yttre belöningen försvinner? En yttre belöning riskerar att 
eliminera en inre motivation vilken kan vara oerhört svår att återfå. Westlund (2009 s. 29) anser 
att en lärare alltid bör sträva efter att skapa en inre motivation hos varje elev då det ger goda 
förutsättningar för ett livslångt lärande. En inre motivation fortsätter att motivera och driva 
eleven att lära även efter skoltiden.  
 
Hattie (2012 s. 19) poängterar vikten av att stimulera elever till ett livslångt lärande. Han menar 
vidare att motivationen att fortsätta lära ofta är viktigare än de faktiska resultat som eleverna 
uppvisar under skolgången. Ofta läggs stor vikt vid resultatet, vilket missgynnar många elever. 
Att kritiskt kunna granska sin omgivning, att delta i samhällets funktioner samt att utveckla sin 
egen personlighet är aspekter som ofta drivs av en inre motivation. Yttre belöningar räcker inte 
till i dessa fall, utan en inre drivkraft bör premieras.  
 
 
2.6  Läsmotivation 
Läsmotivation i denna studie syftar till en elevs motivation att läsa.  
 
Holm (2008 s. 27) talar om fyra underkategorier när det handlar om inre motivationsorsaker till 
just läsning. Dessa fyra är nyfikenhet, att vilja anta utmaningar, upplevd egenkontroll samt 
engagemang. En nyfiken elev lär ofta för att den själv vill det, för att eleven är intresserad av 
ämnet. En elev som uppskattar nya utmaningar har ofta ett gott självförtroende när det handlar 
om läsning. Denne elev utmanar sig själv och kan på så sätt få en stark läsutveckling. En elev 
som upplever att denne har kontroll över sin utveckling upplever ofta en ökad motivation. Den 
sista underkategorin handlar om engagemang och med detta menas att en elev som läser med 
engagemang ofta läser mycket och lär sig reflektera över vad den läser.  
 
Utan läsmotivation finns en risk att eleven kommer att stagnera och förmodligen backa i sin 
läsutveckling (Lundberg och Herrlin 2005 s. 16). För att väcka motivationen att läsa hos 
eleverna behöver de få uppleva glädjen med att läsa, de behöver få känna att deras 
självförtroende växer och att de blir bättre läsare hela tiden. Lundberg och Herrlin (2005 s. 16) 
framhäver lärarens roll och förklarar att ett genomtänkt läromedel kan vara avgörande för 
läsmotivationen hos ett barn. Dock behöver även elevens intresse för läsning stimuleras även 
utanför skolan. Tiden som läggs på läsning i skolan är inte tillräcklig menar Lundberg och 
Herrlin (2005 s. 16).  
 
Andelen läsmotiverade barn tycks minska och detta riskerar att tendera i att allt färre når den 
läsfärdighetsnivå som är nödvändig. Läsning kräver energi, och när för mycket energi går åt 
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riskerar läsning att bli något jobbigt och motivationen minskar. Därför anser Lundberg och 
Herrlin (2005 s. 17) att det är viktigt att stort fokus läggs på att få eleverna att utveckla en 
effektivare ordavkodning och mer automatiserad och mer flytande läsning. Detta uppnås genom 
att låta dem läsa texter som är mer tillgängliga, i form av bland annat ordval och 
meningsbyggnad. Läraren behöver också hjälpa eleverna att hitta texter som intresserar, som 
fångar och som väcker ett genuint intresse och en läsmotivation.  
 
 

3. Begreppsförklaringar   
3.1 Intensivlästräning 
I denna studie används begreppet intensivlästräning om den lästräning eleverna tillägnar sig 
under läsprojektets gång. I detta fall träffas eleverna tillsammans i grupp med mig som lärare 
under 30 minuter om dagen fyra dagar i veckan under fyra veckor. Fokus under träffarna ligger 
på den arbetsgång som arbetats fram och som är en kombination av delar av läsinlärning som 
Skolverket (2016b) rekommenderar. Dessa delar behandlar ordförståelse, fonologisk lästräning 
samt förståelseinriktade metoder. Wolff (2013) framhåller att internationell forskning har visat 
intensiv daglig träning under en begränsad period ofta kan leda till goda resultat. Det som lyfts 
som viktigt är just det faktum att undervisningen innehåller flera olika träningsmoment och att 
den genomförs konsekvent. Tidsomfattningen kan variera.  
 
 
3.2 Motivation 
Motivation i denna studie handlar om elevernas vilja och engagemang inför läsning som 
aktivitet. En mer utförlig förklaring finns på sidan 10.   
 
 

4. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur fem elever i årskurs 1 som ännu inte knäckt 
läskoden påverkas av en riktad insats i form av fyra veckors intensivlästräning.  
 

• Vilka kan effekterna bli av intensivlästräning under en fyraveckorsperiod för fem 
elever som ännu inte knäckt läskoden?  

• Hur kan läsmotivationen påverkas av fyra veckors intensivlästräning hos fem elever 
som ännu inte knäckt läskoden?  
 

 
5. Avgränsningar  

Sett till de tidsramar som var satta till detta arbete har vissa avgränsningar behövts göras. Fyra 
veckor avsattes åt läsprojektets genomförande. Under denna tid skulle gruppen med fem elever 
träffas 30 minuter om dagen, fyra dagar i veckan. En längre period hade eventuellt kunnat ge 
ett mer tydligt resultat, men fyra veckor är ändå så pass lång tid att det går att urskilja tendenser. 
Då läsgruppen har träffats direkt efter skolans slut har en halvtimme per tillfälle känts 
tillräcklig. En längre tid hade eventuellt resulterat i trötta elever som lättare riskerat att tappa 
motivationen.  
 
För att eleverna skulle få en så heltäckande undervisning som möjligt har planeringen gjorts 
enligt de rekommendationer som Skolverket (2016b) publicerat. De hänvisar bland annat till 
Hattie som förespråkar en kombination av ordförståelse, fonologisk lästräning och 
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förståelseinriktade metoder för att på bästa sätt utveckla läsförmågan. Dessa metoder 
kombinerades på ett strukturerat sätt och en balanserad arbetsgång arbetades fram.  
 
 

6. Tidigare forskning  
I detta kapitel redogörs för aktuell forskning som berör intensivträning som 
undervisningsmetod. Kapitlet avslutas med en presentation av ett forskningsprojekt som 
inspirerat den aktuella studiens upplägg samt ett kapitel som berör den lustfyllda 
undervisningen.  
 
 
6.1 Intensivlästräning 
En av Sveriges mest framstående hjärnforskare, Martin Ingvar (2013), slår fast att för framgång 
i skolan krävs en lyckad språkinlärning. För att detta ska bli verklighet är det viktigt att man 
som lärare fokuserar mer på läs- och skrivinlärning än vad som görs idag. Han lyfter fram det 
faktum att svenska elever en gång i tiden var ett föredöme för resten av världen när det handlade 
om läsförmågan, men att vi har rasat på den listan.  
 
För att på ett effektivt sätt tillägna oss information i dagens samhälle krävs ofta att vi bemästrar 
vissa färdigheter, såsom läsning. För att nå bästa möjliga resultat menar Ingvar (2012) att de 
rätta insatserna behöver sättas in i tidig ålder. Läsforskaren Ulrika Wolff (2013) instämmer och 
poängterar att barn som har svårt att knäcka läskoden behöver åtgärder i tid.  
 
Vissa aktiviteter människan lär sig, såsom att gå, är redan programmerat och något vi lär oss 
relativt naturligt (Ingvar 2013). Att läsa är dock en process som hjärnan inte känner igen och 
med andra ord något vi behöver träna oss i för att bemästra. De många nervcellerna i hjärnan 
behöver samarbeta för att det ska fungera, vilket inte är helt enkelt. Det enda sättet, menar 
Ingvar (2013) och stödjer sig på de senaste 20 årens forskning i neurovetenskap och psykologi, 
är att träna, träna och åter träna. Han hävdar att lärarna har en viktig uppgift i att leka fram, 
locka och faktiskt nästan tvinga barnen att fortsätta öva tills de når ett läsflyt. Fridolfsson (2008 
s. 229) instämmer och lyfter vikten av att eleverna ges chans att öva kontinuerligt.  
 
Orsaken till varför specialundervisning i t.ex. läsning ofta ger blygsamma resultat är att 
insatserna är för utspridda över tid förklarar Myrberg (2007 s. 78). Anledningen till detta är ofta 
att antalet elever som behöver hjälp är många och resurserna små. För elever som behöver hjälp 
att knäcka läskoden är den dagliga undervisningen inte tillräcklig. För dessa elever är 
intensivlästräning en metod att föredra då de kan få mer stöd samtidigt som undervisningen blir 
kontinuerlig.   
 
Framgångsrika skolor har ofta någon form av specialinriktning, t.ex. musik eller idrott, där 
eleverna lär sig att träna intensivt för att uppnå ett högt uppsatt mål (Ingvar 2015). Just den 
intensiva träningen skapar en känsla hos eleverna och de lär sig att applicera den även på andra 
ämnen. De lär sig att intensiv träning ger resultat. Intensiv lästräning i kombination med 
repetition är ett recept på lyckad läsinlärning hävdar Ingvar (2015). Wolff (2013) instämmer 
och förtydligar att någon timmes extra undervisning i veckan inte ger de resultat man efterfrågar 
utan intensiv, daglig träning under en begränsad period är ett mer effektivt sätt att arbeta. 
Torgesen (1998) hävdar även han att specialundervisningen behöver bedrivas intensivt för att 
ge fullgod effekt. Han förklarar det som att elever som upplever svårigheter med läsinlärningen 
behöver hjälp att ta sig ”över kullen”. Väl över kommer de att kunna tillgodogöra sig 
undervisning på ett mer effektivt sätt. En sådan uppåtgående trend menar Fridolfsson (2008 s. 
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229) kan utmynna i att motivationen att läsa ökar och på så sätt stärks den så viktiga inre 
motivationen. Man måste dock vara medveten om att många elever upplever intensivträning 
som något tråkigt, poängterar Danielsson (2011) och utgår från bland annat professorn Lars 
Olsons forskning. Han förklarar att hjärnan lär när något berör känslomässigt, vilket innebär att 
även denna aspekt behöver bakas in i undervisningen.  
 
 
6.2 RAFT (Reading and Fluency Training Based on Phonemic Awareness)  
Läsforskaren Ulrika Wolff (2013) har genomfört en forskningsstudie vid Göteborgs universitet 
med namn RAFT. Studien var den första i sitt slag i Sverige och pågick under tre år. Syftet var 
att utforma ett teoretiskt väl förankrat undervisningsprogram för nioåringar. Eleverna fick en 
strukturerad enskild undervisning under 12 veckor, 45 minuter per tillfälle. Eleverna mötte 
under dessa tillfällen en specialutbildad pedagog som arbetade med att befästa kopplingen 
mellan fonem (språkljud) och grafem (de tecken som symboliserar språkljuden), övningar som 
gynnade läsflytet samt övningar för att utveckla goda läsförståelsestrategier. Högläsning 
användes som en metod för att få eleverna dels intresserade och dels för att deras ordförråd och 
kunskap kring texters uppbyggnad skulle gynnas. Under projektets gång fick eleverna utvärdera 
sin förbättring genom att rita grafer över hur deras läsförmåga förändrades. Genom detta 
arbetssätt fick eleverna omedelbar feedback vilket kan leda till ett ökat självförtroende. Wolff 
(2013) framhåller att RAFT-träningen gav ett positivt resultat. Elevernas ordavkodning, 
stavning, läshastighet, läsförståelse och den fonologiska säkerheten var signifikant bättre hos 
eleverna som fått intensivträning jämfört med kontrollgruppens. Hon poängterar samtidigt att 
ingen metod som användes var ny utan att det var det faktum att alla aspekter tränades 
kombinerat och intensivt som ledde fram till de goda resultaten.  
 
 

6.3 Lustfyllt lärande  
Fridolin och Bah Kunke (2015) uttrycker i en artikel att lusten är det lim som får kunskapen att 
fastna. Journalisten Eva-Lotta Hultén (2011) instämmer och förespråkar en skola där det hela 
tiden upplevs lustfyllt att lära sig saker. Hon menar att det i dagens samhälle finns en inställning 
att lärande måste vara tråkigt, vilket hon anser vara helt felaktigt. Hon talar om informellt 
respektive formellt lärande där informellt lärande är sådant vi lär utan att vi reflekterar över det 
medan det formella lärandet styrs av andra och främst sker i skolan. Det formella lärandet 
bygger i stor utsträckning på yttre motivation, såsom belöningar av olika slag. En yttre 
motivation kan i längden ta bort den inre motivationen då längtan efter belöningar blir så stor 
att lärandet för lärandets skull inte känns lika viktigt. Elever har rätt att känna nyfikenhet och 
lust i skolan i stället för att undervisningen ska förknippas med tvång och något som inte 
stimulerar. Med andra ord behöver skolan fokusera på att göra lärandet roligt så att den inre 
motivationen tar överhanden.  
 
 

7. Teoretiska utgångspunkter 
Detta kapitel lyfter fram teorier som belyser olika typer av motivation. Dessa teorier ligger 
sedan till grund för min analys kring de resultat som framkommer under min studie.  
 
7.1 Strävan efter njutning 
Inom behaviorismen anses den hedonistiska principen vara det som ligger bakom förklaringen 
av motivation som begrepp. Den grekiske filosofen Epikuros hävdade att ”människan i allt hon 
gör strävar efter njutning och välbefinnande och försöker undvika smärta” (Jenner 2004 s. 38). 
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Man kan med andra ord säga att människan söker belöningar och undviker straff. Detta var en 
tanke som var framträdande bland 1700- och 1800-talets filosofer men som sedan kritiserades 
av beteendevetare. Kritikerna menade att alla människor inte alls drevs av njutning utan hade 
andra sätt att uppnå lust. Denna kritik gjorde att teorierna om motivation utvecklades, men 
grundtanken om att de flesta, om än inte alla, människor strävar efter njutning är något lika 
aktuellt nu som då.  
 
 
7.2 Tron på sin egen kapacitet 
Den socialkognitiva motivationsteorin lägger fokus på människan som en varelse som har 
förmågan att påverka sitt eget liv (Skaalvik och Skaalvik 2016 s. 19). Jenner (2004 s. 40) 
framhåller tankens kraft och förklarar detta genom att de resultat man förväntar sig påverkar 
hur man agerar. Om en människa upplever en utmaning som för svår kan motivationen sjunka 
– utmaningen känns inte rimlig och människan i fråga tappar tron på att faktiskt kunna klara av 
den. Hur eleven ser på sig själv och sina förutsättningar att lyckas kan vara avgörande för 
motivationen och för hur hårt eleven kommer anstränga sig. Ingvar och Eldh (2014 s. 54) är 
inne på samma linje som Jenner (2004 s. 15) och visar det med en formel:  
 

• A (ansträngning) = MV (vad målet är värt i deras ögon) multiplicerat med MF (deras 
förväntningar på att kunna nå målet).  

 
Den viktigaste källan till tron på sin egen kapacitet är tidigare erfarenheter av att klara av 
liknande uppgifter som den man står inför menar Skaalvik och Skaalvik (2016 s. 16). Har man 
erfarenheter av misslyckande i bagaget minskar tilltron till den egna förmågan. Varför skulle 
man helt plötsligt klara av uppgiften nu när det gick så dåligt förra gången? I sådana här 
situationer spelar läraren en viktig roll då denne har som uppgift att få eleven att känna att den 
kan lyckas.  
 
Wiliam (2013 s. 163) lyfter Csikszentmihalyis tankar gällande motivation som en konsekvens, 
snarare än en orsak, av prestationer. Han förklarar att när ens förmåga och utmaningen i en 
uppgift matchar varandra kan ett så kallat flow (flyt eller flöde) uppstå. En utmaning med för 
låg nivå i kombination med en hög förmåga blir ofta långtråkig. En utmaning med för hög nivå 
i kombination med för låg förmåga leder ofta till oro. Detta sätt att se på motivation lokaliserar 
inte problemet till läraren eller eleven utan i stället hamnar fokus på matchningen mellan 
utmaning och förmåga. Om något inte fungerar kanske man behöver tänka om. Wiliam (2013 
s. 164) framhåller också att motivation och tro på sin förmåga ofta tenderar att minska under 
skoltiden men att elever som får positiv konstruktiv feedback av sina lärare är mer benägna att 
fokusera på lärande än på prestationer. Lundgren och Lökholm (2006 s. 49) instämmer och 
betonar hur viktigt det faktiskt är att den feedback eleven får är genuin och ges vid rätt tillfälle. 
Ett ärligt riktat beröm kan höja en elevs självförtroende och motivation så att denne fortsätter 
prestera väl. Ett beröm som uppfattas som icke-genuint kan ha motsatt effekt. Man ska dock 
akta sig för att skapa orealistiska förväntningar genom uppmuntran och stimulering (Skaalvik 
och Skaalvik 2016 s. 17). De förklarar att lärare i stället bör justera och anpassa läromedel, 
uppgifter och tempo efter var eleverna befinner sig snarare än att uppmuntra dem till att arbeta 
med uppgifter de inte har de rätta förutsättningarna att klara av.  
 
 
7.3 Teorin om förväntningar och värden 
Denna motivationsteori fokuserar på vilka värden de olika ämnena uppfattas ha av eleverna 
(Skaalvik och Skaalvik 2016 s. 49). Exempel på olika värden är inre värde, nyttovärde, 
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personligt värde och kostnad. Ett inre värde, som även kan kallas för intressevärde, handlar om 
den tillfredställelse som en aktivitet kan innebära. Aktiviteter som lockar fram positiva känslor 
uppfattas ofta ha ett högt inre värde och när elever upplever detta i skolarbetet ökar drivkraften. 
En lärare bör med andra ord sträva efter att hela tiden nå det som skapar ett inre värde hos 
eleven. Det är dock nästan omöjligt att hitta aktiviteter i skolan där alla elevers inre värde väcks 
och därför behöver man även vara medveten om övriga värden som kan trigga en elev menar 
Skaalvik och Skaalvik (2016 s. 50).  
 
Ett nyttovärde handlar om elevernas framtidsplaner, de inser att det de arbetar med kommer de 
att ha nytta av i framtiden. Ett sätt att öka motivationen är att visa hur kunskapen de ska lära sig 
faktiskt är användbar på andra arenor än i skolan. Hos yngre elever kan detta te sig diffust, 
framtiden kan kännas långt borta, men hos äldre elever brukar detta vara effektivt (Skaalvik 
och Skaalvik 2016 s. 50). Ett sätt att göra detta mer tydligt hos eleverna är att låta dem själva 
reflektera över hur kunskaperna skulle kunna komma till användning utanför skolan.  
 
Det personliga värdet handlar om identitet och självbild (Skaalvik och Skaalvik 2016 s. 50). En 
elev som upplever att denne är bra på en viss aktivitet kommer även att anse att den aktiviteten 
är viktig och kanske söka sig till liknande aktiviteter.  
 
Inom motivationsteorier har kostnad ett negativt laddat värde (Skaalvik och Skaalvik 2016 s. 
50) En kostnad kan vara att en elev har läxor och därmed inte hinner umgås med sina vänner. 
En kostnad kan också vara att eleven inte klarar av en uppgift i matematik och då tröttnar och 
förlorar motivationen att ens försöka. En sådan kostnad kan leda till att självkänslan när det 
handlar om matematik sjunker och eleven hamnar i en nedåtgående spiral. Det är med andra 
ord viktigt att lärarna arbetar systematiskt för att få eleverna att känna att de klarar av 
skolarbetet, att det inte kostar dem så mycket. Arbetet ska fortfarande utmana, men inte på en 
orealistisk nivå. Ett annat sätt att minska kostnaderna är att undvika misslyckanden. Man 
behöver se till elevernas personlighet och förutsättningar för att lyckas skapa en sådan miljö.   
 
 
7.4 Teorin om sociala relationer 
Skolan är en social arena där elever behöver förhålla sig till såväl sina kamrater som till sina 
lärare. Man talar här om yttre och inre dimensioner av relationer förklarar Skaalvik och 
Skaalvik (2016 s. 83). Den yttre dimensionen kan sägas behandla hur andra bemöter den 
enskilde individen medan den inre dimensionen handlar om hur eleverna själva upplever de 
sociala relationerna. Framför allt den inre dimensionen i relationen mellan elev och lärare har 
fått allt större utrymme i den skolpolitiska debatten och här talas det om vilket stöd eleven 
upplever att denne får av läraren. En lärare som lyckas åstadkomma en atmosfär av acceptans i 
klassrummet har samtidigt skapat goda förutsättningar för lärande och utveckling. Det handlar 
dels om emotionellt stöd och dels om instrumentellt stöd som en lärare kan bidra med (Skaalvik 
och Skaalvik 2016 s. 84). Att bli bemött med värme, respekt och förtroende är oerhört viktigt, 
och det i kombination med att en lärare kan avgöra vilka instrumentella stöd en elev behöver 
kan vara avgörande för dennes utveckling. De lyfter fram att elever som upplever ett genuint 
stöd från läraren ofta tenderar att känna en större motivation gentemot skolarbetet.  
 
Höga förväntningar leder till goda resultat och tvärtom menar Jenner (2004 s. 20). Detta är ett 
fenomen som kallas Pygmalioneffekten, uppkallat efter en grekisk myt. Det faktum att eleven 
upplever att någon har tro på denne kan leda till en ökad tro på sig själv. En ökad tro ger en 
starkare självkänsla vilket leder till en ökad motivation inför utmaningar. En elev som tar sig 



16 
 

an dessa nya utmaningar med en underliggande tro på sig själv löper större chans att faktiskt 
lyckas.  
 
 

8. Metod 
Mina förutsättningar inför studien förklaras i det inledande kapitlet och följs sedan av en 
presentation av valet av metod samt urval av informanter. Vidare står att läsa om den pilotstudie 
som genomfördes och det stycket följs av en förklaring gällande den databearbetning som gjorts 
och den analysmetod som valts. Sedan följer en genomgång av de forskningsetiska principer 
som studien grundar sig i och avslutningsvis redogörs för studiens tillförlitlighet.  
 
 
8.1 Mina förutsättningar 
Parallellt med mina studier vid Högskolan Dalarna arbetar jag som lärare på en skola i 
Mellansverige. Jag är klasslärare i årskurs 1 och undervisar även i svenska och engelska i 
årskurs 2 och 3. Dessa förutsättningar gjorde att det föll sig naturligt att använda eleverna i min 
klass 1 i den planerade studien. En av fördelarna med att arbeta med elever som jag känner så 
pass bra är att jag har god kännedom gällande deras kunskaper i svenska. Jag undervisade dem 
i svenska när de gick i förskoleklass vilket gör att jag vet deras utbildningsbakgrund. Jag anser 
mig ha en trygg relation till eleverna, de känner mig och jag känner dem, vilket är gynnsamt 
när en studie av denna form ska utföras. De övningar som de tagit del av sedan tidigare har jag 
vetskap om och kan därför utforma studien och läsundervisningen på ett effektivt sätt. Jag kan 
göra medvetna val vad gäller vilka delar eleverna kan behöva träna mer på, något som alltid är 
gynnsamt men som kommer extra väl till pass under en studie som denna där tiden är knapp.  
 
 
8.2 Val av metod 
För att se vad intensivlästräning som metod innebar för fem elever som ännu inte knäckt 
läskoden lämpade sig en praktisk studie väl. Elevernas läsmotivation samt läskunskaper 
testades innan såväl som efter avslutat läsprojekt med syfte att se huruvida de hade förändrats. 
Bell (2016 s. 20) talar om aktionsforskning som ett tillvägagångssätt som lämpar sig väl då man 
ämnar undersöka hur en situation kan bli bättre genom en förändring. I detta fall skulle 
problemet vara att eleverna har en bristande läsförmåga och en låg läsmotivation. Genom 
intensivlästräning kan detta förändras menar jag som praktiker i studien. Studiens resultat kan 
ses som ett möjligt utfall av en sådan aktion.  
 
Studien har föregåtts av en kvantitativ bedömning av läskunskaperna i den utvalda klassen. 
Data ses som kvantitativa om de är mätbara, dvs. om de kan kategoriseras utifrån hur många 
som valt olika alternativ eller liknande förklarar Larsen (2009 s. 22). Kunskapstestet 
genomfördes utifrån Skolverkets (2016a) bedömningsmaterial (se bilaga 4), som behandlar 
kunskapen kring bokstäver och läsning, såväl innan som efter läsprojektet. Syftet innan var att 
finna tio elever som uppvisade tecken på att de ännu inte knäckt läskoden, medan syftet efter 
avslutat projekt mer handlade om att se hur elevernas kunskaper inom läsning hade förändrats. 
Fem av de tio eleverna valdes ut att ingå i läsprojektet medan de övriga fem utgjorde en 
kontrollgrupp. De fem tog del av den dagliga undervisningen i svenska men fick inte, som 
läsgruppen, något extra utöver det.  
 
För att få en bild över elevernas läsmotivation innan och efter läsprojektet utformades en enkät 
(se bilaga 2). Syftet var att producera en enkät som var tilltalande för elever i yngre skolålder, 
i detta fall i första klass, och som samtidigt innehöll relevanta frågor för studiens syfte. Larsen 
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(2009 s. 47) skriver att deltagarna i en enkätundersökning själva bör läsa svarsalternativen, men 
på grund av elevernas bristande läsförmåga lästes svarsalternativen högt för dem. Enkäten 
bestod av slutna frågor där eleverna fick lämna sitt svar genom att sätta ett kryss på en linje 
mellan två alternativ. Anledningen till detta var att förenkla för eleverna då de inte kan läsa 
eller själva producera text. En enkät utan givna alternativ hade sannolikt varit för svår för dem 
vilket hade kunnat leda till ofullständiga eller obefintliga svar. Larsen (2009 s. 48) framhåller 
att slutna frågor kan leda in respondenten i bestämda tankebanor, vilket är en aspekt som har 
behövts ta hänsyn till. Trost (2007 s. 71) menar att det kan finnas en risk med att konstruera och 
använda sig av attitydfrågor då den som besvarar frågorna kan tröttna vilket i sin tur kan påverka 
dennes svar. Med anledning av detta var det ett medvetet val att inte göra enkäten för 
omfattande. I den aktuella enkäten har språket varit enkelt med syfte att de ska förstå till fullo 
och då kunna svara ärligt (Larsen 2009 s. 49). Alla elever i klassen har besvarat enkäten men 
fokus har legat på dels de fem som ingått i läsgruppen och dels också de fem elever som utgjort 
kontrollgruppen.  
 
 
8.3 Urval  
De elever som varit aktuella för denna studie har precis påbörjat första klass på en liten skola i 
Mellansverige. Sedan 1 juli 2016 är det, som tidigare nämnt, obligatoriskt för huvudmän i 
årskurs 1 att använda sig av Skolverkets (2016a) bedömningsmaterial (se bilaga 4) för att 
kartlägga elevernas kunskaper gällande bokstäver och läsning. Bedömningsmaterialet testades 
på samtliga elever i den aktuella klassen och utifrån detta gjordes ett strategiskt urval. Larsen 
(2009 s. 78) förklarar ett strategiskt urval med att forskaren väljer medvetet vilka som ska delta 
i undersökningen då dessa anses lämpade att belysa studiens frågeställningar. I detta fall var 
elevernas läskunskap viktig och utgjorde kriteriet för vilka som skulle få delta i läsprojektet. De 
fem elever som valdes ut uppvisade tecken på bristande kunskap gällande bokstavsform och 
bokstavsljud vilket gjorde dem till lämpliga deltagare i läsprojektet.  
 
Att gruppen bestod av fem elever var ett medvetet val. En större grupp hade riskerat att utmynna 
i en sämre lärsituation, vilket inte var önskvärt. En mindre grupp hade inte heller det varit 
gynnsamt då elevernas möjlighet att diskutera med varandra är en viktig aspekt ur 
språkutvecklingssynpunkt. Fridolfsson (2008 s. 265) lyfter vikten av att arbeta i mindre grupper 
just för att kunna ge det stöd eleverna behöver.  
 
Ytterligare fem elever från klassen valdes ut med syfte att ingå i en så kallad kontrollgrupp. De 
fem elever i läsprojektet och de fem elever i kontrollgruppen hamnade på en liknande nivå i 
Skolverkets (2016a) bedömningstest vilket gör dem relativt jämförbara. Studien behandlar 
individer vilket gör att det aldrig går att fullt ut kontrollera alla aspekter av lärandet. Det som 
är sant är att kontrollgruppen såväl som läsgruppen har alla deltagit i den dagliga 
svenskundervisningen, medan läsgruppen även deltagit i intensivlästräningen.  
 
Vårdnadshavarna till de eleverna utvalda att ingå i läsprojektet samt i kontrollgruppen 
kontaktades genom ett personligt samtal där de även fick ett informationsbrev (se bilaga 1) med 
sig för att kunna läsa i lugn och ro. Samtliga tillfrågade valde att delta i studien och uppvisade 
samtidigt en väldigt positiv inställning till läsprojektet och intensivträning som arbetsform.   
 
Eleverna i läsprojektet benämns i denna studie som elev 1, elev 2, elev 3, elev 4 och elev 5. 
Detta för att garantera att anonymiteten behålls. Resultat gällande kontrollgruppen kommer 
tydligt att skrivas fram så att inget missförstånd kan ske.  
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8.4 Pilotstudie 
En pilotstudie kan ses som ett tillfälle att bli medveten om aspekter som inte uppmärksammats 
tidigare (Eliasson 2013 s. 43). Med detta i åtanke genomfördes en pilotstudie med fem elever 
på en annan skola. Syftet var att se hur enkäten mottogs i form av respons på frågeformuleringar 
såväl som svarsalternativ. De fem eleverna utvalda för pilotstudien har precis som eleverna i 
studien nyligen börjat i första klass. Eleverna valdes ut i samråd med deras lärare som gjorde 
bedömningen att eleverna hamnade på en liknande nivå när det handlade om deras förmåga att 
läsa. Eleverna i pilotstudien var på väg mot att bli läsare, men hade ännu inte knäckt läskoden. 
Eleverna besvarade enkäten och de yttre förutsättningarna var medvetet likartade i den mån det 
gick att uppfylla. Lokalen var lugn och eleverna kunde koncentrera sig ostört. Jag fanns 
tillgänglig för att svara på frågor om så behövdes. Eleverna besvarade frågorna och fick sedan 
delge sina synpunkter kring enkätens upplägg. Pilotstudien gav information såsom att 
svarsalternativen behövde viss omformulering för att passa åldersgruppen bättre. Förslag inkom 
även om att förtydliga svarsalternativen något, vilket ledde till en addering av smileys. Syftet 
med detta var att förstärka deras förståelse av svarsalternativens betydelse. Pilotgruppens 
respons resulterade i en mer användarvänlig enkät.  
 
 
8.5 Genomförande 
I följande kapitel redogörs för hur datainsamlingen till studien har skett. Avslutningsvis 
presenteras planeringen för den undervisning läsprojektet vilat på.  
 
Steg ett i föreliggande studie var att göra en bedömning över elevernas kunskapsnivå vilket 
gjordes med hjälp av Skolverkets (2016a) bedömningsstöd. För mer information kring testets 
utformning, se bilaga 4 samt sida 9. Jag satt enskilt med varje elev, frågade om materialet och 
eleverna besvarade utifrån sina kunskaper. Vi satt i ett tyst, avskilt rum för att eleverna skulle 
ges bästa möjliga förutsättningar att koncentrera sig till fullo på uppgiften. Bedömningen 
utfördes under skoltid eller på fritidstid. En faktor som kan ha påverkat resultatet är elevernas 
ork. De som har gjort testet efter skoldagens slut kan möjligen ha varit tröttare än de som gjort 
testet på morgonen. Tiden på dygnet kan avgöra hur pigg och motiverad man är och kan alltså 
inverka på resultatet. En annan faktor som kan ha påverkat resultatet är hur vissa elever upplever 
provsituationer. Att det inte skulle ses som ett prov var noga kommunicerat, men testet kan 
ändå ha uppfattats som ett sådant. Det är en risk att eleverna så gärna vill ha goda resultat att de 
får prestationsångest och glömmer sådant de annars kan. Det finns också en risk i att eleverna 
inte finner bedömningsmaterialet motiverande och därför inte gör sitt yttersta för att besvara 
frågorna korrekt. Eleverna i läsprojektet samt eleverna i kontrollgruppens resultat, såväl innan 
som efter avslutat läsprojekt, redovisas under rubriken resultat.  
 
Alla elever i den berörda klassen besvarade enkäten gällande läsmotivation veckan innan 
läsgruppen startade. De satt på sina platser i klassrummet och fick lyssna till såväl frågor som 
svarsalternativ. Även här, som tidigare nämnt angående bedömningsstödet, kan elevernas ork 
ha påverkat deras svar. Enkäten fylldes i under lektionen innan lunch varpå faktorer som hunger 
och trötthet kan haft inverkan på motivationen att svara sanningsenligt. En faktor som dock 
talar för ärliga svar är att enkäten består av få frågor. Eleverna har med andra ord inte behövt 
fokusera under en längre tid utan enkäten har tagit relativt kort tid att besvara. Eleverna har inte 
kunnat vara anonyma när de besvarat enkäten då syftet har varit att se hur varje individs 
läsmotivation har förändrats under projektets gång. Detta kan ha lett till att någon inte svarat 
sanningsenligt, de kan ha valt svarsalternativ de tror att jag uppskattar vilket är en faktor jag 
har fått ha i åtanke när jag analyserat enkäterna.   
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8.5.1 Min undervisningsplanering 
Planeringen gällande undervisningen har skett i enlighet med den publikation som Skolverket 
(2016b) gett ut. De hänvisar där till Hattie som förespråkar en kombination av ordförståelse, 
fonologisk lästräning och förståelseinriktade metoder för att på bästa sätt utveckla läsförmågan. 
Stöd till detta sätt att arbeta finns även i aktuell forskning av både Ingvar (2015) och Wolff 
(2013). Baserat på detta är undervisningen utformad genom en kombination av högläsning med 
boksamtal, lekövningar enligt Bornholmsmodellen med bokstavsträning och träning i koppling 
mellan fonem (språkljud) och grafem (de tecken som symboliserar språkljuden). Läsprojektet 
har genomsyrats av en tanke att höja elevernas självförtroende och tro på sin egen förmåga. 
Detta med syfte att även stärka deras motivation att läsa. Tanken har varit att när en elev tror 
på sig själv kommer det att bli lättare att lyckas och när man lyckas ökar motivationen att 
fortsätta träna för att bli ännu bättre. Wiliam (2013 s. 163) talar om ett flow som hela tiden har 
funnits i åtanke under planeringsstadiet. Detta flow innebär att utmaningen och förmågan hos 
eleverna matchar. Det finns med andra ord en medvetenhet bakom varje lektion. Vissa lektioner 
har inneburit en större utmaning för eleverna medan andra övningar har syftat till att stärka 
elevernas självförtroende snarare än att lära dem något nytt.   
 
För att utveckla ordförrådet och väcka läslusten hos eleverna fick eleverna ta del av högläsning 
vid vissa tillfällen. De fick lyssna när jag läste och sedan samtalade vi om det vi just fått höra. 
Boken som valdes för detta ändamål var Mitt lyckliga liv av Rose Lagercrantz, skriven 2010 
och utgiven av Bonnier Carlsen. Boken har erhållit flera priser och den kan på ett barns sätt 
fånga de känslor och tankar som ofta uppfyller barnets vardag. Dess popularitet väckte min 
nyfikenhet och efter inrådan från olika håll kändes valet att använda just denna bok enkelt. Våra 
boksamtal följde en bestämd mall, även om sidospår också uppmärksammades. Boksamtalen 
grundades i Chambers (1994 s. 10) modell:  
 

• Vad gillade du? 
• Vad ogillade du? 
• Var det något du inte förstod? 
• Ser du några mönster eller kopplingar?  

 
Syftet med att upprepa frågorna vid varje lästillfälle var att få eleverna att själva ha dessa frågor 
i bakhuvudet medan de lyssnade. Detta för att de skulle kunna analysera texten och ha fokus på 
innehållet. De sidospår som fångades upp var av karaktären att de tillförde något relevant till 
vår diskussion, det kunde vara tankar eleverna fick eller frågor. Chambers (2011 s. 51) 
framhäver högläsning som en metod som gör barn till läsare och får stöd av bland annat 
Lundberg (2013) som menar att utvecklingen kan ske när man samspelar med andra kring en 
text. Genom att läsa boken med inlevelse var syftet att verkligen väcka elevernas läslust, att de 
skulle upptäcka hur roligt det faktiskt kan vara med böcker. Baserat på enkätens resultat 
gällande högläsning kunde slutsatsen dras att det var en aktivitet som frambringade positiva 
känslor hos eleverna.  
 
För att inkludera lek i undervisningen introducerades övningar tagna från boken Språklekar 
efter Bornholmsmodellen – en väg till skriftspråket (Häggström 2011). Bornholmsmodellen är 
sedan tidigare bekant för eleverna då de arbetat enligt denna modell under förskoleklasstiden. 
Detta innebar att de hade en grund samt att de var väl förtrogna med arbetssättet. Jag känner 
eleverna väldigt väl tack vare att jag är deras klassföreståndare och deras kunskapsnivå och 
färdigheter är något jag upplever att jag har god vetskap om. Tack vare detta kunde 
undervisningen anpassas till en nivå lämplig för eleverna.   
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För att få en utökad fonologisk kunskap utformades övningar där fokus låg på bokstavsljuden 
enskilt såväl som sammansatta till korta ord. Fokus låg också på att befästa kunskapen om 
bokstävernas form då flera elever i gruppen uppvisade brister inom detta och för att det är något 
avgörande för att man ska kunna börja ljuda ord. Det spelar ju till exempel ingen roll om man 
vet hur bokstaven S låter om man ändå inte vet hur den ser ut. Fridolfsson (2008 s. 87) 
förespråkar denna typ av undervisning och framhåller vikten av att arbeta strukturerat med ett 
moment i taget. Att först befästa bokstävernas form och ljud ger goda förutsättningar för nästa 
steg som innebär sammanljudning.  
 
Dessa olika arbetssätt kombinerades till en varierad arbetsgång där fokus låg på att vi 
tillsammans i gruppen skulle befästa nya kunskaper som sedan skulle hjälpa oss att erövra 
konsten att läsa. Ingvar (2013) lyfter vikten av att öva, öva och åter öva. Med detta i åtanke har 
vi under varje lektion repeterat bokstäverna och deras ljud. Ibland har det varit större fokus på 
detta, ibland mindre, men det har alltid funnits med.  
 
En detaljerad planering för varje lektionstillfälle finns att läsa i bilaga 3, där även syfte med 
varje moment redogörs.  
 
 
8.6 Databearbetning och analysmetod 
Studien har resulterat i insamlat material i form av elevernas svar på Skolverkets (2016a) 
bedömningsstöd samt svaren på enkäten som rörde inställningen till läsning. När samtliga 
elever hade testats med bedömningsstödet fylldes en tabell i för att på så sätt få en mer 
överskådlig blick över resultatet. Larsen (2009 s. 59) talar om en frekvensfördelning och menar 
då en översikt över hur många enheter varje värde har. En sådan tabell har arbetats fram till 
denna undersökning. Av det framkomna resultatet kunde en tolkning av klassens kunskapsnivå 
gällande läsning avläsas och på så sätt kunde fem elever väljas ut till läsprojektet och fem valdes 
ut att ingå i kontrollgruppen.  
 
Elevernas svar på enkäten har även samlats in och analyserats med hjälp av tabeller. Samtliga 
elever lämnade in enkäter som godkändes av mig då deras svar gick att avläsa. För att enklare 
kunna sammanställa resultatet och få en överblick har svarsalternativen på fråga 2-4 delats in i 
fem olika grupper som framgår av respektive tabell. Valet att dela upp svaren på detta sätt 
innebär en risk för feltolkning. Jag har fått avgöra var kryssen är satta, vilket svarsalternativ de 
beräknas tillhöra, vilket kan leda till felaktiga slutsatser. Det kan också vara så att om eleverna 
hade haft namn på svarsalternativen från början så hade de placerat sitt kryss annorlunda. Hur 
pass det hade påverkat det slutgiltiga resultatet är omöjligt att svara på i efterhand, men denna 
undersökning kan ändå sägas visa en tendens, om än med en möjlig felmarginal.  
 
Eriksson Barajas m.fl. (2013 s. 88) talar om villkoren för en kvasi-experimentell studie, vilken 
föreliggande studie kan sägas uppfylla. En kvasi-experimentell studie används ofta när fokus 
ligger på jämförelser mellan grupper av olika slag. Forskaren försöker skapa en 
experimentliknande situation genom att ha en kontrollgrupp som matchar genom olika kriterier. 
I detta fall matchar kontrollgruppen relativt väl rent kunskapsmässigt. En sådan här typ av 
design för en studie är gynnsam när man vill utvärdera effekter av åtgärder, i detta fall av 
intensivlästräning. Man kan genom detta arbetssätt se möjliga orsak-verkan-relationer. Vad har 
hänt med gruppen som tagit del av intensivlästräningen jämfört med kontrollgruppen som inte 
har det?  
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I analysen av bedömningsmaterialet såväl som enkäten har huvudfokus inte legat på att finna 
det mest förekommande alternativet eller svaret. Syftet har varit att analysera de fem elevers 
resultat före och efter avslutat läsprojekt för att på så sätt se deras specifika utveckling gällande 
kunskap och motivation. Resultaten för eleverna från såväl läsprojektet som kontrollgruppen 
redovisas i stapeldiagram för att på tydligast sätt synliggöra deras utveckling. Deras utveckling 
har sedan analyserats utifrån de motivationsteorier som skrivits fram under rubriken teoretiska 
utgångspunkter.   
 
 
8.7 Forskningsetiska överväganden 
För att bibehålla en hög forskningsetisk grund i denna studie har arbetet hela tiden följt de 
forskningsetiska anvisningar för examens- och uppsatsarbeten som Högskolan Dalarna 
presenterar samt de etiska krav som Vetenskapsrådet har listat (Björkdahl Ordell 2007 s. 25). 
Bland annat handlar det om hur personer i studien behandlas och detta har tagits hänsyn till 
genom att följa individskyddskravet. Detta krav brukar delas in i fyra underkategorier:  
 

1. Informationskravet  
2. Samtyckeskravet  
3. Konfidentialitetskravet  
4. Nyttjandekravet  

 
Informationskravet är tillgodosett genom att det skriftliga informationsbrev som delats ut till 
alla inblandade, se bilaga 1. I detta informationsbrev har det tydligt framgått att deltagandet kan 
avbrytas utan vidare motivering när som helst under arbetets gång vilket har lett till att även 
samtyckeskravet är uppfyllt. I brevet framkommer att alla personer behandlas anonymt i 
enlighet med konfidentialitetskravet. Information har även lämnats till övriga klasskamrater och 
dess vårdnadshavare med syfte att informera om projektet. Hela tiden har det pågått ett arbete 
med att få alla berörda, klasskamrater såväl som vårdnadshavare, att respektera de elever som 
deltar i läsprojektet. De fem eleverna har inte på något sätt behandlats som utsatta utan att de 
har varit en del av detta projekt har setts som naturligt. Eleverna har under studiens gång fått en 
ökad kunskap gällande läsning vilket förhoppningsvis gynnar dem även i övrigt skolarbete. Det 
material jag samlat på mig under arbetets gång behandlas konfidentiellt och sparas på ett säkert 
ställe under kommande tio år vilket gör att även nyttjandekravet uppfylls.  
 
 
8.8 Generaliserbarhet, reliabilitet och validitet 
I detta kapitel redogörs för studiens tillförlitlighet genom att validitet och reliabilitet granskas 
och synliggörs.  
 
I detta examensarbete 2 görs inget som helst anspråk på att det framkomna resultatet på något 
sätt är generaliserbart. Resultatet gäller för dessa elever, för denna skola och för denna tidpunkt. 
Resultatet kan dock sägas spegla en tendens, detta är ett möjligt utfall av intensivlästräning 
under en fyraveckorsperiod för fem elever som inte knäckt läskoden.   
 
Under studiens gång har arbetsprocessen präglats av en strävan att upprätthålla en hög validitet 
och en hög reliabilitet. Eliasson (2013 s. 14) såväl som Eriksson Barajas m.fl. (2013 s. 103) 
förklarar reliabilitet som mätmetodens förmåga att vid upprepad mätning av ett fenomen ge 
samma värde, undersökningen ska med andra ord vara upprepbar och kunna resultera i samma 
resultat. Låg reliabilitet betyder att själva mätprocessen lätt kan påverkas av olika faktorer. 
Larsen (2009 s. 81) menar att en hög reliabilitet kan vara svår att uppnå då informanterna kan 
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påverkas av situationen vilket i sin tur kan få betydelse för den information som framkommer. 
Detta är en faktor som jag varit medveten om under arbetets gång och har därför försökt att 
minska den yttre påverkan på olika sätt. Skolverkets (2016a) bedömningsstöd har genomförts 
enskilt i samma lugna rum vid varje tillfälle. Dock kan aspekter som trötthet spela in. Enkätens 
utformning och det faktum att eleverna besvarade frågorna sittande i helklass påverkar 
reliabiliteten så till vida att mätprocessen enkelt har kunnat påverkas av yttre faktorer. Även om 
frågor och svarsalternativ lästes högt kan det aldrig garanteras att alla elever till fullo förstod 
allt som sades. En högre reliabilitet hade förmodligen kunnat uppnås om enkäten hade fyllts i 
enskilt då eleverna, om de inte förstod, hade kunnat ställa följdfrågor. Detta var dock inget 
alternativ på grund av den snäva tidsramen. Studiens mätmetod har dock redovisats på ett 
tydligt sätt vilket gör att undersökningen kan upprepas, men då studien innefattar människors 
känslor kan ett identiskt resultat inte garanteras.  
 
Begreppet reliabilitet står i nära relation med validitet som behandlar hur giltig en studie är 
(Eriksson Barajas m.fl. 2013 s. 105). Den information som framkommer med hjälp av de olika 
mätinstrumenten (i detta fall bedömningsmaterial och enkät) ska ge relevanta resultat för 
studiens syfte och frågeställningar. Detta har upprätthållits bland annat genom den pilotstudie 
som genomfördes innan enkäten lämnades ut till den berörda klassen. På så sätt kunde frågorna 
och svarsalternativens relevans säkerställas. Samma mätinstrument har använts vid båda 
tillfällena (dels innan och dels efter avslutat projekt) vilket har varit en fördel. Materialet har 
resulterat i att frågeställningarna kunnat besvaras och analyseras på ett systematiskt sätt.  
 
 

9. Resultat 
Detta kapitel inleds med en genomgång av resultatet av Skolverkets (2016a) 
bedömningsmaterial för eleverna i läsgruppen samt eleverna i kontrollgruppen. Vidare redogörs 
sedan för resultatet på enkäten för båda grupperna och en analys avslutar sedan kapitlet.  
 
 
9.1 Resultat Skolverkets bedömningsmaterial 
Läsgruppens resultat innan och efter avslutat projekt delges i form av en tabell och med 
förklarande text för varje elev. Kontrollgruppens resultat redovisas även det i en tabell men med 
en något kortare beskrivning. För mer information kring bedömningsmaterialets utformning, se 
kapitlet Bakgrund eller bilaga 4.  
 
Tabell 1. Läsgruppselevernas resultat i Skolverkets Bedömningsmaterial.  
N=5 
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Elev 1.  
Före läsprojekt: Elev 1 uppvisar en god kännedom om bokstävernas namn när de visas som 
versaler men gemener orsakar större problem. Då är det åtta stycken som elev 1 inte kan och 
flera övriga där en osäkerhet uppvisas. Elev 1 bemästrar de flesta bokstavsljuden, men de 
bokstäver där formen inte är befäst skapar problem.   
När det handlar om att läsa ord försöker elev 1 att ljuda men då en del bokstävers form inte är 
befästa orsakar det bekymmer. Elev 1 försöker till en början att ljuda orden i texten om Teo och 
Tanja men ger snart upp och försöker gissa sig till vad det ska stå.  
 
Efter läsprojekt: Eleven klarar vid detta tillfälle av att benämna alla versaler samt alla gemener 
utom två vid namn. När det handlar om bokstavsljud är det endast bokstaven Q som innebär 
problem. Eleven läser korta ord genom att ljuda. Eleven klarar även att läsa såväl som 
återberätta texten.  
 
Elev 2.  
Före läsprojekt: Elev 2 har en god kännedom om bokstävernas form, såväl versaler som 
gemener. Några gemener orsakar bekymmer; p,q,d,b,å,ä. Dessa blandas ihop och det blir tydligt 
att eleven behöver extra träning i att just skilja dessa åt. Dessa bokstäver ställer även till 
bekymmer när det handlar om att läsa enskilda ord och text. Elev 2 har dock god kännedom 
kring hur man ljudar samman bokstäver för att bilda ord och har förstått processen. Eleven 
ljudar och läser om när denne inte förstår ordet och uppvisar ett intresse för läsningen. Eleven 
spinner vidare på texten och kopplar samman textens innehåll med självupplevda saker.  
 
Efter läsprojekt: Eleven klarar att namnge samtliga bokstäver och deras ljud. Eleven ljudar de 
skrivna orden och läser även texten. Dock klarar inte eleven att återberätta handlingen.  
 
Elev 3.  
Före läsprojekt: Elev 3 har en god kunskap om bokstävernas form, av versalerna är det endast 
två stycken som eleven inte klarar av. När det gäller gemener är kunskapen inte lika god, och 
här är eleven osäker på 11 stycken. Bokstavsljuden är relativt befästa, endast ett fåtal ställer till 
med bekymmer. Elev 3 säger själv att denne inte kan läsa alls och ljudar helst tillsammans med 
mig. Eleven har inte kunskapen om hur man sätter samman bokstavsljuden och uppvisar en 
osäkerhet på processen.  
 
Efter läsprojekt: Eleven klarar att benämna alla bokstäver korrekt och även bokstavsljuden är 
befästa. Eleven har förstått ljudningsprincipen och ljudar korta ord. Eleven försöker sig även 
på de ord som är längre samt läser om när det inte blir rätt. Eleven ljudar texten delvis 
tillsammans med mig, men kan inte återberätta handlingen.   
 
Elev 4.  
Före läsprojekt: Elev 4 uppvisar stora brister i kunskapen kring bokstäverna och deras ljud. 13 
versaler är för eleven okända, samt 17 gemener. När det handlar om bokstavsljuden är det 15 
stycken som ställer till med problem för eleven. Eleven kan inte läsa, men uttrycker en önskan 
att lära sig detta. Eleven kan inte urskilja enstaka ord ur texten, men försöker att ljuda 
tillsammans med mig.  
 
Efter läsprojekt: Eleven klarar 25 av 29 versaler, samt 23 av 29 gemener. Bokstavsljuden är 
relativt befästa och eleven klarar 26 av 29. Eleven har börjat förstå hur denne ska använda 
bokstavsljuden för att skapa ord och ljudar kortare ord själv. Texten innebär fortfarande 
problem, men eleven gör hela tiden försök att komma på vilka orden är genom att ljuda.  
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Elev 5.  
Före läsprojekt: Elev 5 är den av eleverna i läsgruppen som visar störst svårigheter när det 
handlar om bokstäverna och deras ljud. Av versalerna är det 15 som är okända, medan det av 
gemenerna är 22. 26 stycken bokstavsljud är okända. Eleven säger själv att denne finner 
bokstäverna väldigt svåra och att det är svårt att komma ihåg vilka som är vilka samt hur de 
låter. Eleven gör ett försök att ljuda men det är av naturliga skäl svårt då denne inte vet vilka 
bokstäver det är det handlar om. Ljudning sker tillsammans med mig men eleven tröttnar snabbt 
och har svårt att fokusera.   
 
Efter läsprojekt: Eleven klarar vid detta test att namnge 24 versaler och 20 gemener korrekt. 
Bokstavsljuden är fortfarande problematiska och eleven klarar 17 stycken. Eleven uppvisar en 
förståelse för hur ljudningsprocessen fungerar och läser ord med två bokstäver. Texten innebär 
för stor utmaning.  
 
Tabell 2. Kontrollgruppselevernas resultat i Skolverkets Bedömningsmaterial.  
N=5 

 
 
Kontrollgruppselev 1. 
Eleven uppvisar från början en god kunskap gällande bokstäver och bokstavsljud. Eleven kan 
även urskilja vissa ord i meningar, men förstår inte ljudningsprincipen och säger själv att denne 
inte kan läsa. Fyra veckor senare har eleven börjat ljuda och klarar kortare ord utan större 
problem.  
 
Kontrollgruppselev 2. 
Eleven har stora brister gällande kunskapen om bokstävernas form och ljud från början. Endast 
ett fåtal klarar eleven att benämna korrekt. Då denna kunskap inte alls är befäst är det också 
svårt för eleven att förstå ljudningsprocessen. Fyra veckor senare har eleven fortfarande svårt 
med bokstäverna, dock är kunskapen utökad jämfört med tidigare. Eleven uppvisar kunskap om 
de bokstäver som den dagliga undervisningen i skolan berört, vilket visar att denne ändå 
tillägnar sig det som lärs ut. 
 
Kontrollgruppselev 3.  
Eleven har från början god kunskap gällande bokstäverna och bokstavsljuden och klarar alla. 
Eleven kan urskilja vissa ord i meningar och texter genom att dessa känns igen. Fyra veckor 
senare är eleven kvar på samma nivå, men har börjat ljuda. Ljudningen har dock precis påbörjats 
vilket gör att processen ännu är långsam och känns osäker.  
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Kontrollgruppselev 4.  
Eleven uppvisar från början bristfälliga kunskaper gällande bokstäver och ljud och klarar endast 
ett fåtal. Eleven berättar att denne blandar ihop allt och har svårt att fokusera. Fyra veckor senare 
visar eleven en förbättring och klarar att benämna ett flertal bokstäver. Eleven kan även urskilja 
vissa ord och har börjat förstå hur man gör när man ljudar ord.  
 
Kontrollgruppselev 5.  
Från början har denna elev god kunskap när det handlar om bokstäver och ljud och klarar alla. 
Eleven har börjat förstå ljudningsprocessen. Fyra veckor senare har kunskapen om ljudning 
ökat och eleven klarar att läsa ord och i vissa fall korta meningar.  
 
 
9.2 Resultat enkät 
Eleverna i den aktuella klassen har alla fått svara på fyra frågor i en enkät, se bilaga 2. Frågorna 
löd:  

• Hur ofta läser du böcker/tidningar hemma? 
• Hur bra tycker du att du kan läsa? 
• Hur tycker du att det är att läsa själv? 
• Vad tycker du om att lyssna när någon läser högt för dig? 

 
Den första frågan besvarades med hjälp av givna svarsalternativ (varje dag, flera gånger i 
veckan, en gång i veckan, någon gång ibland, aldrig). Fråga nummer två besvarades genom att 
eleven fick markera med ett kryss på en linje som gick från jättebra till inte alls. De övriga två 
frågorna besvarades på samma sätt, men här gick linjen mellan alternativen jättekul till 
supertråkigt. Jag har i sammanställningen valt att dela in den befintliga linjen i fem delar för 
att på ett enklare sätt kunna sammanställa elevernas svar.  
 
På följande sida finns en kort genomgång av hur de fem eleverna i läsgruppen har svarat på 
enkäten, dels före läsprojektet men även efter avslutat projekt. Deras svar synliggörs i ett 
stapeldiagram för att på ett enklare sett se huruvida det skett någon attitydförändring. 
Diagrammet kompletteras också med en förklarande text. Kontrollgruppens resultat har räknats 
samman och ett snitt redovisas även det i form av en stapel i samma diagram och med en kortare 
förklaring.  
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Fråga 1. Hur ofta läser du böcker/tidningar hemma?  
Beskrivning: De elever som ingår i studien, både läsgruppen och kontrollgruppen, har en 
likartad läsupplevelse från hemmet såväl innan som efter läsprojektet. Misstanke finns om att 
elev fem missförstod frågan andra gången denne skulle besvara enkäten. Det är förstås dock en 
möjlighet att dennes läsvanor hemma har förändrats.  
  

 
Diagram 1. Läsgruppseleverna och kontrollsgruppselevernas svar på fråga 1 i enkäten, innan 
och efter läsprojektet.  
N=10.  
 
Fråga 2. Hur bra tycker du att du kan läsa?  
Beskrivning: Resultatet visar att ingen av eleverna ansåg att de kunde läsa innan läsprojektet 
startade. Eleverna i kontrollgruppen har ökat något i sin självskattade läsförmåga under de fyra 
veckorna medan de elever som ingått i läsprojektet själva anser att de ökat sin läsförmåga 
markant. Två elever anser sig kunna läsa jättebra och de övriga tre har svarat att de kan läsa 
bra.  
 

 
Diagram 2. Läsgruppseleverna och kontrollsgruppselevernas svar på fråga 2 i enkäten, innan 
och efter läsprojektet.  
N=10.  
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Fråga 3. Hur tycker du att det är att läsa själv?  

Beskrivning: Tre elever ansåg innan läsprojektet att det var supertråkigt att läsa själva, medan 
en har svarat att det var jättekul och en har svarat att det var kul. Efter genomfört läsprojekt har 
de elever som tyckte det var supertråkigt från början ändrat sin åsikt och deras svar hamnar nu 
i stället på alternativen kul eller jättekul. Övriga två elevers åsikt är oförändrade.  

Kontrollgruppens attityd gentemot att läsa själv är relativt oförändrad och hamnar strax under 
alternativet okej.   
 

 
Diagram 3. Läsgruppseleverna och kontrollsgruppselevernas svar på fråga 3 i enkäten, innan 
och efter läsprojektet.  
N=10.  
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Fråga 4. Vad tycker du om att lyssna när någon läser högt för dig?  
Beskrivning: Högläsning är något som uppskattades av samtliga elever innan läsprojektet och 
som efter läsprojektet fortsatt ses som något positivt. En elev har förändrat sin attityd åt det 
positiva hållet, medan samtliga andra, både i läsgruppen och kontrollgruppen har svarat likadant 
på frågan.  
 

 
Diagram 4. Läsgruppseleverna och kontrollsgruppselevernas svar på fråga 4 i enkäten, innan 
och efter läsprojektet. N=10.  
 
 
9.3 Analys av resultatet  
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur fem elever i årskurs 1 som ännu inte knäckt 
läskoden påverkats av en riktad insats i form av fyra veckors intensivlästräning.  
 

• Vilka kan effekterna bli av intensivlästräning under en fyraveckorsperiod för fem 
elever som ännu inte knäckt läskoden?  

• Hur kan fem lässvaga elevers läsmotivation påverkas av fyra veckors 
intensivlästräning?  

 
Den första frågeställningen behandlade eventuella effekter som intensivlästräning kan ge fem 
elever som ännu inte knäckt läskoden. Sett till den genomförda studien är det framför allt två 
tendenser som framträder tydligt: dels har elevernas kunskaper ökat och dels har deras 
motivation ökat..  
 
Elevernas läskunskaper testades utifrån Skolverkets (2016a) bedömningsmaterial (se bilaga 4) 
innan läsprojektet startade och efter projektets slut. Samtliga fem elever i läsgruppen uppvisar 
en större kunskap efter avslutat projekt, både när det handlar om bokstävernas form och ljud 
samt hur väl de klarar av att läsa ord och meningar. De har nått olika långt vilket är väntat då 
de hade olika förutsättningar från början. Att de efter fyra veckors intensivlästräning har en 
större kunskap är relativt väntat, övning ger färdighet menar bland andra Ingvar (2015). De har 
fått en ökad mängd undervisningstimmar jämfört med kontrollgruppen och även om båda 
grupperna uppvisar en ökad kunskap kan man se att gruppen som ingått i projektet har ökat sin 
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nivå mer än kontrollgruppen. Av dessa elever kan alla efter avslutat projekt namnge i stort sett 
alla bokstäver och fyra av dem klarar att urskilja ord i meningar. Kontrollgruppens elever 
behärskar, alla utom en elev, bokstävernas form och ljud och samma fyra klarar att urskilja ord 
i meningar. Tre av eleverna från läsgruppen läser ord och enkla meningar med hjälp av 
ljudningsstrategi och logografisk helordsläsning och samma tre elever korrigerar sig själva om 
så behövs. I kontrollgruppen är det endast två elever som läser ord och enkla meningar och 
ingen uppfyller kravet att korrigera sig själv vid behov. En av eleverna i läsgruppen visar 
förståelse för texten denne läser vilket visar att eleven tagit ännu ett steg i sin läsutveckling. 
Eleven kan under korta stunder släppa fokus från att läsa och istället koncentrera sig på 
innehållet vilket är positivt.  
 
En intressant aspekt av den ökade kunskapsnivån är vilken effekt den tycks ge. I denna studie 
kan man se att i takt med att kunskapen har ökat har även motivationen ökat. Huruvida de hör 
samman eller inte kan man bara gissa, men det känns som en rimlig förklaring. Jenner (2004 s. 
40) framhåller att hur en elev ser på sig själv och sina förutsättningar att lyckas kan vara 
avgörande för motivationen. Detta projekt har, som visat, lett till en ökad kunskap som 
förmodligen också har lett till en ökad tilltro till sin egen förmåga hos eleverna.  
 
Eleverna i läsgruppen uppvisar en förändrad attityd gentemot läsning som aktivitet. Samtliga 
fem elever har nu en mer positiv inställning och två elever har gått från att tycka att läsa på egen 
hand är supertråkigt till att tycka att det är jättekul. Kontrollgruppens elever är mer positiva än 
tidigare men ökningen är minimal. Deras attityd är relativt oförändrad. Samtliga tio fick frågan 
om hur de själva skattade sin egen läsförmåga och här uppvisar samtliga en ökning. Eleverna 
från läsgruppen har alla ökat sin läsförmåga och två av eleverna har gått från att tycka att de 
inte kan läsa alls till att säga att de nu läser jättebra. Övriga tre elever i gruppen anser att de 
läser okej, vilket är en ökning jämfört med svaret att de inte kunde läsa alls som de angav innan 
läsprojektet startade. Kontrollgruppens elever har även de ökat när det handlar om att skatta 
deras egen förmåga men medelvärdet hamnar på alternativet att de knappt kan läsa något. 
Gällande högläsning så behåller nästan samtliga elever sin positiva inställning. En elev ur 
läsgruppen ansåg innan läsgruppen att högläsning var okej och har ändrat sin attityd under 
projektet till att tycka att högläsning är kul.  
 
Den andra frågeställningen tar vid där den första slutar och för läsgruppens elever har 
läsmotivationen tydligt höjts efter fyra veckors intensivlästräning. Kontrollgruppens inställning 
när det handlar om läsning håller sig på en relativt låg nivå såväl innan som efter läsprojektet. 
Den dagliga undervisningen tycks inte ha ökat deras motivation nämnvärt, medan de elever 
som tagit del av intensivlästräning faktiskt uppvisar en markant högre motivation.  
 
Under läsprojektets gång har det hela tiden funnits en medvetenhet att synliggöra elevernas 
kunskaper snarare än brister. Att eleverna blir medvetna om sin egen kapacitet har känts viktigt, 
inte bara för läsinlärningens skull utan för deras egen självbild. Skaalvik och Skaalvik (2016 s. 
50) talar om det personliga värdet och menar att elever som anser sig själva vara bra på vissa 
aktiviteter förmodligen kommer att utöva dessa aktiviteter oftare vilket leder till att de med 
största sannolikhet kommer få en positiv utveckling inom området. Med detta i åtanke har 
eleverna, under läsprojektets gång, vid tillfällen fått arbeta med övningar som liknar varandra 
med syfte att eleverna ska få känna sig kompetenta. Skaalvik och Skaalvik (2016 s. 16) slår fast 
att en viktig källa till tron på sin egen kapacitet är just tidigare erfarenheter av att klara liknande 
uppgifter som den man står inför. Wiliam (2013 s. 163) menar också att om en elev hela tiden 
tvingas möta nya prövningar kan det skapa oro hos eleven. Han framhåller vikten av att få känna 
ett flow. Han utgår då från Csikszentmihalyis tankar som anser att ett flow uppstår när ens 
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förmåga och utmaningen i en uppgift matchar varandra. Det faktum att jag undervisat eleverna 
i svenska när de gick i förskoleklass såväl som dagligen nu när de går i ettan har hjälpt mig att 
ge dem prövningar som matchar deras förmåga. Eleverna har utmanats och lyfts om vartannat 
för att det på så sätt ska resultera i en stärkt självbild och i längden även en ökad läsförmåga.  
 
Jenner (2004 s. 20) talar om Pygmalioneffekten som innebär att höga förväntningar leder till 
goda resultat och tvärtom. Arbetet i läsgruppen har präglats av höga, men ändå rimliga 
förväntningar och eleverna har själva sagt att de vill lära sig läsa under den här tiden. Jag har 
motiverat dem och berättat att jag tror på dem. Lundgren och Lökholm (2006 s. 49) framhåller 
berömmets inverkan och menar att ett genuint uttalat beröm kan höja såväl självförtroende som 
motivationen hos en elev. Berömmet i läsgruppen har hela tiden varit genuint och konstruktivt 
med syfte att höja eleven för att motivationen ska öka. Atmosfären i läsgruppen har varit 
accepterande vilket har underlättat inlärningsprocessen. Skaalvik och Skaalvik (2016 s. 83) 
talar om hur viktigt det är att eleven upplever att den kan få stöd, såväl emotionellt som 
instrumentellt, från läraren. Stort fokus har legat på att få eleverna att känna sig trygga i 
varandras närvaro och även trygga i att misslyckas.  
 
Den grekiske filosofen Epikuros hävdade att ”människan i allt hon gör strävar efter njutning 
och välbefinnande och försöker undvika smärta” (Jenner (2004 s. 38). Att kunna läsa är som 
tidigare nämnt något som ofta ses som självklart i dagens samhälle och fastän dessa elever är 
unga omges de av förväntningar och krav gällande läsning. De ser klasskompisar som läser och 
detta kan väcka tankar kring den egna förmågan. Att känna sig osäker och att inte klara av 
utmaningar kan ge det så viktiga självförtroendet en törn i bästa fall och en rejäl skjuts nedåt i 
värsta.  
 
Ovanstående resultat har nåtts genom en genomarbetad process. Skolverket (2016b) har slagit 
fast att det inte finns en enda läsinlärningsmetod som är universellt rätt för alla barn, utan att en 
kombination av olika metoder ofta ger bäst resultat. Detta understryks av ett flertal forskare, 
bland andra Myrberg (ur Fridolfsson 2008 s. 89) och Tjernberg (2013 s. 38). Baserat på detta 
valdes olika delar ut och undervisningen kom att handla om fonemisk medvetenhet, 
bokstavskännedom och läsförståelse.   
 
Under projektets gång har eleverna tillsammans med mig diskuterat nyttan med att kunna läsa 
och eleverna har själva fått berätta om tillfällen då det är en fördel att kunna läsa. Detta kan ses 
som ett sätt att öka motivationen genom att visa på nyttovärdet (Skaalvik och Skaalvik 2016 s. 
50). Eleverna är fortfarande små och kan ha svårigheter i att relatera till en alltför avlägsen 
framtid, men det faktum att vi ändå har diskuterat det och eleverna själva har fått bidra har 
synliggjort de många tillfällen då läsning kan vara avgörande.   
 
Eleverna uppvisar efter avslutat projekt en positiv inställning gentemot läsning och flera sade 
att de ville att läsgruppen skulle fortsätta. Sett till dessa aspekter kan man utläsa att eleverna, 
just nu åtminstone, inte anser att kostnaden varit så stor. Med kostnad menar Skaalvik och 
Skaalvik (2016 s. 50) det eleven behöver ge upp för att i stället göra en speciell aktivitet, eller 
den känslostämning eleven kan hamna i utav att utföra vissa skolarbeten. Är kostnaden för stor 
riskerar den så viktiga motivationen att minska eller försvinna helt. Projektet har utmanat 
eleverna, men inte skrämt dem. Det har tagit en del tid, men inte för mycket för att det ska ha 
känts jobbigt. Jag tror att eleverna har upplevt att det varit värt det.   
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10. Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur fem elever i årskurs 1 som ännu inte knäckt 
läskoden påverkats av en riktad insats i form av fyra veckors intensivlästräning. Kortfattat kan 
studien sägas ha resulterat i att de fem elever som deltagit i läsprojektet har efter avslutat projekt 
en högre kunskap gällande läsning samt också en starkare läsmotivation.  
 

• Vilka kan effekterna bli av intensivlästräning under en fyraveckorsperiod för fem 
elever som ännu inte knäckt läskoden?  

• Hur kan fem lässvaga elevers läsmotivation påverkas av fyra veckors 
intensivlästräning?  

 
 
10.1 Metoddiskussion 
För att uppnå syftet och besvara arbetets frågeställningar valde jag att genomföra en praktisk 
studie. Att se en förändring i elevers kunskaper och motivation innebär alltid en utmaning. 
Sedan första stund har det funnits en medvetenhet om de svårigheter en sådan studie medför 
vilket har gjort att jag kunnat inta ett kritiskt och samtidigt ärligt förhållningssätt. Jag kan aldrig 
hävda att det är de övningar som eleverna fått genomföra under detta projekt som har fått dem 
att öka/minska deras kunskaper. Jag kan inte heller göra gällande att det är min förtjänst att 
deras läsmotivation ökat. Jag kan bara se hur kunskaps- och motivationsnivån såg ut från början, 
vad vi gjort under vårt läsprojekt samt hur läskunskapen och läsmotivationen har förändrats till 
slut. Utifrån detta kan jag sedan dra slutsatser och ana tendenser, men aldrig hävda att det är 
den enda sanningen.  
 
När man använder en enkät som mätinstrument måste man vara medveten om aspekter som kan 
påverka resultatet (Trost 2007 s. 71). Eleven i fråga kanske av någon anledning mår dåligt den 
aktuella dagen, att något utifrån stör under tiden eleven fyller i enkäten eller att frågorna är för 
svåra att förstå. Den första faktorn ligger till stor del utanför min påverkan. Jag har innan 
enkäten försökt se till att stämningen i klassen varit god, men vad som pågår i elevernas huvud 
kan jag aldrig fullt ut veta. Den andra faktorn som handlar om störande moment utifrån har jag 
försökt minimera genom att vi suttit i ett stängt klassrum där ljudnivån varit låg. För att minska 
risken för det sistnämnda alternativet genomfördes en pilotstudie där syftet var att få respons 
på enkätens utformning. Alla elever är olika men pilotstudien gav en fingervisning om att 
enkäten behövde anpassas mer för barn. Med detta i åtanke lades smileys till för att förstärka 
de olika svarsalternativen, något som jag tror underlättade för eleverna som sedan fyllde i 
enkäten. Larsen (2009 s. 50) framhåller att enkätfrågor av typen ”hur många…?” bör undvikas 
då det kan vara svårt för respondenten att ha en egentlig uppfattning om det. Första frågan i den 
aktuella enkäten löd just så, nämligen: ”Hur ofta läser du böcker/tidningar hemma?”. Risken att 
få ett oklart svar på denna fråga är en aspekt jag måste ha i åtanke när jag analyserar svaren och 
då respondenterna är unga barn finns risken med bristande tidsuppfattning.  
 
Skolverkets (2016a) bedömningsstöd har varit det enda material jag utgått från när jag gjort 
kunskapsbedömningarna. En styrka är att det är ett aktuellt mätinstrument, framtaget av 
Skolverket. En annan styrka är att det är jag ensam som genomfört alla tester på eleverna, vilket 
medför att jag kunnat bedöma dem likvärdigt.  
 
Läsgruppens utformning och antalet träffar har svarat väl mot mina förväntningar. Fridolfsson 
(2008 s. 265) lyfter vikten av att arbeta i mindre grupper för att kunna ge ett adekvat stöd till de 
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som behöver det. Ett färre antal elever hade visserligen inneburit mer tid för varje enskild 
individ men samtidigt har arbetsgången innefattat moment såsom lekar och gruppövningar där 
fler elever behövs. Det faktum att vi sågs fyra dagar i veckan ledde till en kontinuitet som var 
viktig för elevernas utveckling.  
 
Resultatet i min studie baseras på erfarenheter och min personliga värdering är inget som 
påverkat slutresultatet. De källor som använts i studien har korrekta källhänvisningar för att 
studien ska uppnå en så hög reliabilitet som möjligt. Eliasson (2013 s. 14) förklarar hög 
reliabilitet som att undersökningen ska vara upprepbar. En annan person ska med andra ord vid 
ett annat tillfälle kunna få likvärdigt resultat genom att följa detta arbetes sökvägar och 
arbetssätt. Då denna studie stödjer sig på elevernas individuella resultat är en hög reliabilitet 
svår att uppnå, men genom att med tydlighet förklara mitt arbetssätt kan studien ändå upprepas 
till fullo. Begreppet reliabilitet står i nära relation med validitet och beskriver hur giltig en 
rapport är (Eriksson Barajas m.fl. 2013 s. 105). Med detta menas att metoden i arbetet ska vara 
relevant för syftet och frågeställningarna. I bakgrunden och i kapitlet Tidigare forskning 
presenteras sådan fakta som i allra högsta grad ger en grund i arbetet. Jag har kontinuerligt 
kopplat det jag gjort till det syfte och frågeställningar studien ämnar besvara med intentionen 
att hålla studien relevant och bibehålla validiteten.  
 
En styrka som denna studie har är att den är autentisk. Den handlar om verkliga elever som 
delar med sig av sina kunskaper och sina tankar kring läsning. En studie av annat slag, till 
exempel baserat på enkäter till lärare, hade kanske inte kunnat skildra elevernas tankar på 
samma sätt. Här visas faktiska resultat som eleverna presterat vilket gör studien genuin. Det 
faktum att eleverna också kommer att ha stor användning för det de lärt sig under studiens gång 
är också det något positivt. I detta fall har både jag och eleverna gynnats genom studien.  
 
 
10.2 Resultatdiskussion 
I det gällande styrdokumentet Lgr 11 (Skolverket 2011 s. 222) står det att undervisningen ska 
”bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och 
kommunikativa förmågan”. Eleven ska alltså genom undervisningen bland annat uppleva en 
ökad tro på sig själv. För att en elev ska få en ökad tro på sig själv krävs att undervisningen 
både lyfter och utmanar eleven i en lämplig kombination poängterar Wiliam (2013 s. 163) och 
hänvisar till Csikszentmihalyis tankar. Förmågan att kunna läsa kan i många fall spela en 
avgörande roll i hur en elev upplever skolan och undervisningen. Läsa är något som är 
användbart i de flesta ämnen, inte bara i språk. Lundberg och Herrlin (2005 s. 16) menar att 
utan läsmotivation kommer eleven att stagnera eller backa i sin läsutveckling. De anser att 
läsning måste bli förknippat med glädje då tiden i skolan är knapp och läsningen är något som 
måste ta plats även utanför skolans väggar.  
 
Jenner (2004 s. 40) talar om tankens kraft och framhåller att en elev som är förberedd på ett 
misslyckande löper stor risk att faktiskt misslyckas. Om en elev redan från skolstarten i årskurs 
ett upplever läsning som något omöjligt, som något svårt och som något som distanserar eleven 
från kompisar som redan kan läsa, kan motivationen tryta. Skaalvik och Skaalvik (2016 s. 50) 
talar om det inre värdet när det handlar om motivation och menar då att aktiviteter som lockar 
fram positiva känslor hos någon är en aktivitet som förmodligen kommer att ske oftare än något 
som känns tråkigt och svårt. Om en elev i tidig ålder kan få en positiv inställning gentemot 
läsning ökar chansen att läsning som aktivitet får en större plats i elevens liv vilket i sin tur kan 
leda till en ökad kunskapsutveckling.  
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För framgång i skolan krävs en lyckad språkinlärning, skriver Ingvar (2013). Han framhäver 
vikten av att öva mycket, och menar att elever i dagens skola behöver ges tid till detta. Torgesen 
(1998) håller med och poängterar att för att specialträning ska ge önskad effekt behöver den 
bedrivas intensivt. Elever som får ta del av en intensivlästräning under en bestämd tidsperiod 
löper större chans att lyckas med läsningen än de som får extrainsatt undervisning någon gång 
i veckan. Wolff (2013) hävdar att åtgärder behöver sättas in i tid och därför är det viktigt att 
kartläggning görs tidigt och att insatser sätts in direkt efter det. För en elev som har svårt att 
knäcka läskoden är det viktigt att denne får hjälp med detta tidigt så att den så viktiga inre 
motivationen inte försvinner.  
 
Danielsson (2011) riktar viss kritik mot intensivträning som metod och menar att många elever 
upplever undervisningsformen som tråkig. Hjärnan lär när något berör känslomässigt och detta 
är en faktor som måste tas i beaktande när undervisningen planeras. Något som upplevs som 
tråkigt kommer inte att väcka det engagemang som krävs förklarar han. Även Hultén lyfter 
detta argument och poängterar att skolan ska vara lustfylld. Den så viktiga nyfikenheten får inte 
försvinna men om skolan förknippas med tvång och måsten riskerar detta att ske. Som 
Lundberg och Herrlin (2005 s. 16) tidigare menade måste läsning bli förknippat med något 
positivt för att motivationen ska höjas.   
 
Att träna intensivt ska dock inte ses som synonymt med att ha tråkigt. Skolverket (2016b) 
framhäver det faktum att en undervisning bestående av flera olika element är den mest effektiva. 
I denna studie har vi intensivt tränat läsning genom lek, bokstavsövningar och högläsning. 
Resultatet visar att om intensivlästräningen görs på ett lustfyllt sätt kan det resultera i en positiv 
utveckling för eleven.  
 
Intensivträning som undervisningsmetod är både hyllat och ifrågasatt. Ingvar (2013, 2015), 
Torgesen (1998) och Wolff (2013) lyfter de positiva effekterna av intensivträning och menar 
att det är ett effektivt sätt att höja elevernas kunskapsnivå. Ingvar (2013) förklarar att när vi ska 
lära oss något nytt behöver nervcellerna i hjärnan samarbeta, något som inte är helt enkelt. Det 
enda sättet för att få detta att fungera är faktiskt att träna. Att träna någon gång ibland ger inte 
den effekten man i de flesta fall vill ha, utan Torgesen (1998) hävdar att för att lyckas krävs att 
undervisningen bedrivs intensivt. Även Myrberg (2007 s. 78) instämmer och förklarar att en 
specialundervisning i läsning som sker en gång i veckan med största sannolikhet kommer att 
resultera i ett blygsamt resultat. Wolff (2013) utgår från sitt forskningsprojekt RAFT (Reading 
and fluency training based on phonemic awareness) när hon förklarar att eleverna som deltagit 
i hennes studier av intensivlästräning har uppvisat en god utveckling gällande läsförmågan. 
Deras ordavkodning, stavning, läshastighet, läsförståelse och den fonologiska medvetenheten 
blev markant bättre under studiens gång. En viktig anledning till den positiva utvecklingen för 
dessa elever var att undervisningen bedrevs intensivt menar Wolff (2013).  
 
Om nu intensivträning kan ge sådana positiva effekter kan man fundera över varför det inte är 
en mer vedertagen undervisningsmetod. Myrberg (2007 s. 78) lyfter det faktum att det är många 
elever som behöver hjälp men att resurserna är för få. Istället för att satsa på intensivträning får 
alltså den traditionella undervisningen fortsätta att ta plats i skolorna. Detta scenario kan leda 
till att många elever inte alls blir mötta på den nivå där de behöver mötas, de får inte den typ av 
hjälp de behöver för att komma vidare i sin utveckling. I styrdokumentet (Skolverket 2011 s. 
8) framhålls att ”undervisningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov” och 
frågan är om vi verkligen möter alla elever när vi erbjuder extraundervisning någon gång i 
veckan. Denna studie såväl som forskning av bland andra Ingvar (2013, 2015), Wolff (2013) 
och Torgesen (1998) visar på positiva effekter hos elever som har problem att knäcka läskoden 
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och min åsikt är att många skulle gynnas av intensivlästräning. Att snabbt öka sin läsförmåga 
och få känna sig kompetent leder med största sannolikhet till att självförtroendet och 
motivationen ökar och knappt något är väl så viktigt i skolan som en stark motivation att lära.  
 
Det faktum att studien har använt sig av en kontrollgrupp är intressant ur den aspekten att det 
blir tydligt att det skiljer i elevernas utveckling i såväl läsförmåga som motivation. 
Kontrollgruppseleverna kan sägas symbolisera en grupp elever som inte knäckt läskoden och 
som dagligen tar del av den traditionella undervisningen. Deras utveckling har visserligen gått 
åt rätt håll, men det går långsamt och ju längre tid det tar att öka sin kunskap desto större risk 
är det att motivationen försvinner helt.  
 
 
10.3 Konklusion 
Att övning ger färdighet är inte konstigt, elever som får mer träning i till exempel läsning 
kommer med största sannolikhet att utveckla sin läsförmåga. Att med ökad läsförmåga kommer 
en ökad läsmotivation är egentligen inte heller konstigt. När man kan något är chansen större 
att man upplever aktiviteten som rolig och ägnar allt mer tid åt den. Läsförmåga och 
läsmotivation har i denna studie visat sig ha ett nära samband, och även om så inte är fallet 
bland alla elever, kan detta ändå ses som en tendens och ett möjligt utfall. Med denna 
information i åtanke kan jag finna det märkligt att inte fler skolor använder sig av 
intensivträning i olika ämnen för att höja elevernas kunskaper såväl som motivation.   
 
 
10.4 Vidare forskning 
Denna studie kan, som tidigare nämnts, endast sägas visa en tendens. Detta är något som 
stämmer för just dessa elever, vid denna tidpunkt. En möjlig vidare forskning är att göra en 
undersökning gällande hur pass utbrett intensivträning som undervisningsmetod egentligen är. 
Forskning har visat att metoden kan ge stora positiva effekter, men är den frekvent använd i 
skolorna eller är den traditionella specialundervisningen som sker en gång i veckan fortfarande 
den som används mest?  
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Bilaga 1.  
 

 
 
Information om läsprojekt 
Mitt namn är Maria Widarsson och jag arbetar som ditt barns lärare i årskurs 1. Parallellt med 
mitt arbete som lärare är jag även lärarstudent vid Grundlärarprogrammet vid Högskolan 
Dalarna och har precis inlett min sista termin mot en examen som lärare med inriktning F-3. 
Jag skriver just nu examensarbete 2, och då läsning är något jag brinner för har jag valt att 
utforma mitt arbete utifrån detta ämne. Jag kommer under vecka 38-41 att genomföra ett 
läsprojekt i ditt barns klass där syftet är att utveckla en liten grupp elevers läskunskaper.  
Med detta brev vill jag informera dig samt be om din tillåtelse att involvera ditt barn i detta 
projekt. Jag har använt Skolverket bedömningsmaterial för att bedöma elevernas befintliga 
kunskaper när det handlar om alfabetet och läsning och utifrån detta valt ut fem elever som jag 
gärna vill arbeta mer med. Under vecka 38-41 erbjuder jag därför dessa fem elever 
intensivträning i läsning måndag-torsdag kl. 13.30-14.00. Detta är alltså något som sker direkt 
efter skolans slut, men avslutas i god tid innan mellis. För bästa resultat ser jag helst att eleverna 
deltar vid alla tillfällen, självklart görs undantag vid sjukdom eller ledighet. Barnet eller du som 
vårdnadshavare får när som helst avbryta deltagandet utan närmare motivering.  
 
Under dessa tillfällen kommer vi tillsammans att prata om bokstäver, bokstavsljud och vi 
kommer att läsa böcker. Jag kommer att variera undervisningen och utforma arbetet så att det 
på bästa sätt både motiverar och utvecklar ditt barn. Som avslutning av projektet kommer jag 
att i slutet av vecka 41 återigen göra Skolverkets bedömningsstöd för att se eventuella effekter 
och vi kommer också att prata om elevernas inställning gentemot läsning. Elevernas resultat 
samt mitt arbete i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna får ni självklart ta del av om ni så 
önskar genom att kontakta mig. Jag arbetar i enlighet med Vetenskapsrådets etiska principer 
vilket innebär att skolan och eleverna kommer att benämnas på ett sådant sätt att anonymitet 
garanteras. Fokus i mitt skriftliga arbete kommer att ligga på hur vi under dessa veckor har 
arbetat med läsning samt på huruvida motivationen och kunskapen har ökat.  
 
Om du har frågor gällande detta så är du varmt välkommen att höra av dig via mail eller telefon. 
Ytterligare information kan även lämnas av min handledare på Högskolan Dalarna.  
 
För att godkänna ditt barns deltagande i detta projekt vill jag att du skickar ett mail till mig 
senast torsdag 15/9.  
 
Med vänliga hälsningar 
Maria Widarsson 
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Bilaga 2.  
 
Hur ofta läser du böcker/tidningar hemma?  

Varje dag 
 

 

Flera gånger i 
veckan 

 

En gång i veckan 
 

 

Någon gång ibland 
 

 

Aldrig 
 

 

 
 
 
Hur bra tycker du att kan du läsa? (Sätt ett kryss på linjen) 

  
Jättebra              Inte alls 
 
Hur tycker du att det är att läsa själv? (Sätt ett kryss på linjen) 

 
Jättekul     Supertråkigt 
     
Vad tycker du om att lyssna när någon läser högt för dig? (Sätt ett 
kryss på linjen)  

 
Jättekul                                 Supertråkigt 
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Bilaga 3.  
Läsgruppens arbetsgång 
Nedan följer ett schema över vad som behandlades under respektive lästillfälle. Syftet med de 
olika övningarna beskrivs också för att motivera övningarnas existens.  
 
Vecka 1.  
Måndag – Eleverna fick fylla i mitt framtagna mätinstrument, i form av en enkät. Vi gick sedan 
igenom alfabetet, både vad bokstäverna heter och hur de låter. Syftet med att samtala om 
bokstäverna och dess ljud var att få en samlad bild över var eleverna befinner sig rent 
kunskapsmässigt. Sedan tidigare hade jag genomfört Skolverkets (2016a) bedömningsmaterial 
där stort fokus ligger på just bokstavskännedomen, så denna övning blev ett slags komplement 
till det. Anledningen till att denna övning var den första vi gjorde var att det är avgörande att 
man känner igen bokstäverna för att sedan kunna ta nästa steg mot läsningen. Känner man inte 
igen bokstäverna så är det svårt att knyta formen till ett bestämt bokstavsljud vilket i princip 
gör det omöjligt att kunna ljuda samman korrekta ord. Fridolfsson (2008 s. 87) framhåller vikten 
av att tidigt i lästräningen träna avkodningen, bland annat genom att fokusera på varje enskild 
bokstav och dess ljud separat.  
 
Tisdag – Vi arbetade med en övning från Bornholmsmodellen där man ska lyssna efter det 
första ljudet i olika ord och sedan härleda det till rätt bokstav. Vi samtalade också om vilka 
övriga bokstavsljud vi kunde höra och gjorde olika lyssningslekar. Syftet med denna övning 
var att göra eleverna uppmärksamma på att ord består av olika ljud och när man kan urskilja 
dessa ljud kan man faktiskt också härleda dessa till specifika bokstäver. Häggström (2011 s. 6) 
menar att elever gynnas av att närma sig språket genom lek. Vi pratar också avslutningsvis om 
bokstävernas form och ljud som en kort repetition.  
 
Onsdag – Jag läste högt ur boken Mitt lyckliga liv och vi samtalade sedan om boken enligt 
Chambers (1994 s. 10) samtalsmodell. Vi pratade även om eventuella ord vi inte förstod. Vi 
försökte tillsammans att komma på vad de okända orden betydde och jag gav inte något korrekt 
svar förrän vi hade funderat en stund. Syftet med detta var att få igång tankar och diskussioner 
kring begreppen i boken. Chambers (1994 s. 10) menar att man ofta inte vet vad vi tänker förrän 
vi hör oss själva säga det, vilket är en anledning till att stort fokus har legat på diskussionen. 
Efter avslutat boksamtal fortsatte vi prata om nyttan med att kunna läsa. Vi pratade om i vilka 
sammanhang som läsning är viktigt och varför. Syftet med detta var att eleverna skulle upptäcka 
nyttan med läsning och, i enlighet med Skaalvik och Skaalvik (2016 s. 50), att detta på så sätt 
ska öka deras motivation.  
 
Torsdag – Vi arbetade med en övning från Bornholmsmodellen som handlar om att man lägger 
till ljud till befintliga ord och kan på så sätt skapa nya ord. Vi ljudade också korta ord 
tillsammans. Även här, precis som under tisdagens lektion, var syftet att få eleverna att förstå 
sambandet mellan de olika bokstäverna och dess ljud. Att en enda bokstav kan ändra ett ord 
och dess betydelse var något vi tillsammans kunde upptäcka. Vi avslutar med att repetera 
alfabetet genom att se på formen och lyssna på ljudet.  
 
Vecka 2.  
Måndag – Jag läste högt ur boken Mitt lyckliga liv och vi samtalade sedan om boken enligt 
Chambers (1994 s. 10) samtalsmodell. Fokus denna gång låg på att återberätta och vi fick låtsas 
att vi skulle berätta för någon vad boken handlade om. Eleverna hjälptes åt att berätta om boken 
och kunde tillsammans samtala om de olika sakerna som de hade lagt på minnet gällande 
handlingen, personerna och liknande. Någon kom ihåg huvudpersonernas namn medan 
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klasskompisen bredvid inte alls hade haft fokus på samma sak. Detta ledde till intressanta 
diskussioner om hur man lyssnar när någon berättar. Återigen är diskussion som metod i fokus, 
vi lär av varandra när vi ventilerar våra tankar.   
 
Tisdag – Eleverna fick tillsammans med mig ljuda samman korta ord som jag hade förberett. 
Orden innehöll de bokstäver som vi tidigare arbetat med i klassen, A, S, L, E, O, V. Återigen 
fick vi diskutera att det är skillnad på en bokstavs namn och dess ljud. Fridolfsson (2008 s. 87) 
menar att det är viktigt att inlärningen sker stegvis med ett moment i taget. Det faktum att vi 
under de tidigare lektionerna har pratat om bokstävernas form och ljud har lett fram till att vi 
nu kan försöka ljuda samman bokstäverna till olika ord.  
 
Onsdag – Dagens lektion hade fokus på bokstavsjudet då jag skrev bokstäver på tavlan och 
elevernas uppgift var att komma på ord som antingen börjar eller slutar på den valda bokstaven. 
Detta är ett lekfullt sätt att göra eleverna uppmärksamma på hur ord faktiskt låter, vilka ljud 
kan vi hitta i olika ord? Återigen kunde vi få in ett lekfullt moment i lärandet, något som 
Häggström (2011 s. 6) tidigare talat om. 
 
Torsdag – Eleverna fick skriva bokstäver på tavlan och tillsammans lista ut ord som började på 
den bokstaven. Sedan skrev vi orden tillsammans. Denna lek påminner i hög grad om leken vi 
gjorde lektionen innan, vilket var ett medvetet val. Syftet med detta var dels att eleverna snabbt 
skulle få chansen att repetera och dels att de skulle få känna sig kompetenta. Eftersom de dagen 
innan hade gjort en liknande övning fick de nu känna på känslan av att veta vad de skulle göra 
och kanske kom de till och med ihåg ord från dagen innan. Jenner (2004 s. 15) framhåller det 
faktum att en elev som tror på sig själv och sina förmågor löper större chans att lyckas med 
inlärningen i framtiden. Även Skaalvik och Skaalvik (2016 s. 16) framhåller att källan till en 
tro på sin egen kapacitet grundar sig i tidigare erfarenheter av liknande uppgifter. Lektionen 
avslutades med att vi tillsammans ljudade korta ord som jag skrev på tavlan. Vi fick en positiv 
avslutning på veckan och eleverna lämnade förhoppningsvis lektionen med en känsla av att 
kunna.   
 
Vecka 3.  
Måndag – Inför denna lektion hade jag förberett två olika övningar på ett papper som eleverna 
fick arbeta med. De skulle dels skriva korta ord till bilder och dels urskilja bokstäver i en text. 
Olika bokstäver skulle markeras med olika färger. Syftet med denna övning var att än mer 
befästa bokstävernas form för att på så sätt kunna fokusera på hur de låter snarare än hur de ser 
ut. Det faktum att de för första gången fick använda penna och papper skapade en variation i 
arbetet, något som Häggström (2011 s. 6) förespråkar. Elever behöver en variation för att då 
och då få uppleva en nyfikenhet inför det som komma skall.  
 
Tisdag – Tisdagens lektion handlade om att befästa bokstävernas ljud då vi än en gång gick 
igenom bokstäverna och dess ljud grundligt. Eleverna fick även ljuda kortare ord och sedan se 
vad som hände med orden om jag la till en bokstav. Syftet med detta var återigen att göra dem 
uppmärksamma på hur viktigt det är att verkligen ha kunskap om de olika ljuden för att på så 
sätt kunna läsa ordet korrekt. Vi avslutade lektionen med att läsa i boken Mitt lyckliga liv och 
diskutera huvudpersonens känslor och tankar. Vi diskuterade mycket kring Chambers (1994 s. 
10) fjärde fråga i samtalsmodellen, nämligen ”Ser du några mönster eller kopplingar?”. Syftet 
var att få igång elevernas fantasi och tankar kring det lästa, de fick träna på att berätta samtidigt 
som de fick känna sig betydelsefulla. Det de berättade var intressant för oss, en aspekt av 
berättande som är oerhört viktig när det handlar om det egna självförtroendet.  
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Onsdag – Inför denna lektion hade jag förberett bokstavskort som jag hade skrivit ut och 
laminerat. Tanken var att eleverna själva skulle få plocka ihop ord av bokstäverna. Syftet med 
övningen var att få eleverna att lyssna efter bokstävernas ljud för att på så sätt kunna sätta 
samman bokstäverna till olika ord. Jenner (2004 s. 20) talar om höga förväntningar, den så 
kallade Pygmalioneffekten, och menar att höga förväntningar leder till goda resultat. Att jag 
som lärare uppvisar en tro på eleverna kan stärka deras självkänsla och leda till en ökad 
motivation inför kommande utmaningar. I denna övning lade jag ribban högt när jag bad dem 
att skriva ord med hjälp av bokstäverna. Jag utmanade de som behövde utmanas genom att be 
dem skriva längre ord, eller kanske byta ut någon bokstav och få ett nytt ord. Jag mötte även de 
som behövde mötas på en lite lägre nivå genom att lyfta prestationen i att producera ord 
överhuvudtaget.  
 
Torsdag – Vi startade lektionen med att läsa i boken Mitt lyckliga liv och fokuserade då på ord 
vi inte förstod. Vi samtalade även kring aspekter som vi gillade med boken, i enlighet med 
Chambers (1994 s. 10) första fråga i samtalsmodellen. Även denna lektion fick eleverna sedan 
skriva egna ord av våra bokstavskort. Syftet med att göra samma övning två dagar i rad är 
samma som tidigare nämnt, nämligen att öka elevernas självförtroende. Att kunna göra detta 
samtidigt som de även får träna på bokstavsljud och bokstavsform är ett effektivt sätt att närma 
sig läsningen som förmåga. Eleverna kunde denna lektion komma på fler och längre ord än 
tidigare och fokus för mig låg på att lyfta och berömma deras insatser. Med detta avslutade vi 
veckan på ett positivt sätt.  
 
Vecka 4.  
Måndag – Eleverna fick under denna lektion lyssna klart på boken Mitt lyckliga liv. Vi 
diskuterade boken efteråt och eleverna tog upp frågor som boken väckte. Vi fick chansen att 
prata om hur boken var uppbyggd. Efter vårt boksamtal fick eleverna varsitt papper där jag hade 
förberett korta meningar med korta ord. Eleverna fick försöka läsa orden, stryka under ordet 
om de klarade att läsa det och sedan rita en glad gubbe eller en ledsen gubbe i en ruta bredvid 
varje mening. Syftet med detta var att dels jag, men dels också de själva skulle få se vad de 
hade lärt sig. Min känsla var att de lärt sig en hel del och detta ville jag visa dem. Skaalvik och 
Skaalvik (2016 s. 50) talar om det personliga värdet och menar att en elev som upplever att 
denne är bra på något också kommer uppleva aktiviteten som viktig.  
 
Tisdag – Eleverna fick under denna lektion åter arbeta med de bokstavskort som vi tidigare 
använt. Med hjälp av dessa fick de själva skriva ord samt skrivs de ord som jag bad de skriva. 
Vi gick även igenom alfabetet och bokstavsljuden och lekte leken Ett skepp kommer lastat. I 
den leken använde vi oss då av olika bokstäver där eleverna varierat fick säga ord som började 
eller slutade på den valda bokstaven. Syftet med dagens övningar var att än mer befästa 
bokstävernas ljud på ett lekfullt sätt, enlighet med vad Häggström (2011 s. 6) förespråkar. 
Leken har under projektets gång stegrat i svårighetsgrad och syftet med leken har även varit att 
få eleverna att uppleva en nyfikenhet och en lustfylldhet. Att kunna känna dessa känslor under 
lektioner kan förhoppningsvis öka lusten inför framtida lärande.    
 
Onsdag – Under detta tillfälle fick eleverna arbeta tillsammans i mindre grupper, en grupp 
bestod av två elever och den andra av tre. De fick säga ord till varandra som kompisen fick 
pussla ihop med hjälp av bokstavskorten vi använt tidigare. Syftet med detta var dels att 
eleverna skulle få uppleva känslan av samhörighet men också att de skulle få känna sig 
accepterade för den nivå de befann sig på. Denna övning är medvetet placerad i slutet av detta 
projekt då jag hela tiden haft fokus på att alla ska känna sig respekterade. Jag har haft en 



44 
 

förhoppning om att min inställning och attityd gentemot eleverna ska ha resulterat i en 
acceptans som ibland kan vara ovanlig i klassrum idag.   
 
Torsdag – Under denna lektion gjorde vi en kortare muntlig sammanfattning av vad vi hade 
gjort under läsprojektets gång. Eleverna fick berätta vad de lärt sig, vad de kom ihåg och vad 
de tyckt varit roligt och mindre roligt. De fick även skriva ord som de själva kom på, på tavlan 
med syfte att synliggöra för sig själva och för varandra hur mycket de faktiskt har lärt sig. 
Återigen var syftet att visa deras utveckling för att på så sätt ändå mer öka deras motivation 
(Skaalvik och Skaalvik 2016 s. 50). Eleverna fick även en present i form av en anteckningsbok 
där jag klistrat in alfabetet på första sidan. Tanken med detta var att eleverna i framtiden ska 
kunna fylla boken med sina ord.   
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Bilaga 4.  

 

 


