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Abstract 

 

“Intensive training of reading fluency for students with reading difficulties” 

- A study of decoding training and morphological awareness training in small group in grade 3 

 

This study examines the effects on reading flow of decoding training and decoding training in 

combination with morphological awareness instruction. The study included a small group of students with 

reading and writing difficulties in grade three. Based on reading comprehension tests, two intervention 

groups were identified with three students in each class and two corresponding control groups. The 

students received intensive training for six weeks. The students were also interviewed to find out their 

attitude to reading at school and at home. Three different pre and post tests have been carried out to 

measure any change in student reading flow. The results show that there are benefits in terms of reading 

flow resulting from the short intensive training for this group of students. The intervention students 

gained insight into the importance of reading as well as a more positive attitude towards their own reading 

ability after the intervention. 
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1 Inledning 

Enligt nuvarande läroplan (Skolverket, Lgr 11, rev 17) ska eleverna i slutet av årskurs 3 

ha en läs- och skrivförmåga som innebär att kunna läsa bekanta och elevnära texter med 

flyt samt kunna skriva berättande texter med tydlig handling och läslig handstil. Detta 

kräver hårt arbete, åtminstone för vissa. När läskoden är knäckt och eleven förstår hur 

talspråkets ljud hör ihop med skriftens bokstäver, behöver eleven få möta orden ett 

flertal gånger innan de läser automatiskt och utan besvär. De elever som riskerar att inte 

uppnå målen bör tidigt uppmärksammas av lärare och övrig skolpersonal. Här finns 

anledning att skyndsamt utreda elevens behov av extra anpassningar i klassrummet eller 

särskilt stöd (Skolverket, 2014). Uppdraget som skolan har är att anpassa den 

pedagogiska verksamheten efter elevernas behov. Den ska även ge förutsättningar för 

ett kontinuerligt lärande oavsett om ”eleven har en diagnos eller inte” (Skolverket, 

2014, s. 29). 

 

Vi har en förhoppning och vision om att få arbeta med intensivträning för elever i behov 

av läs- och skrivstöd i vår framtida yrkesroll, gärna förebyggande och i ett tidigt skede 

av skolgången. De skolor vi fått inblick i har inte gett intryck av att vara uppdaterade på 

senaste forskning vad gäller specialpedagogiska insatser i elevgrupp eller klass. 

Betydelsen av tidiga, kortare och intensiva insatser behöver poängteras. Intensiva 

insatser inriktade mot fonologi är mer beforskade och etablerade än morfologiska 

insatser, därför känns det viktigt att fördjupa sig i och jämföra dessa två metoder. 

Dagens brist på forskning vad gäller fördelarna med morfologisk medvetenhetsträning 

understryks av Good, Dee & Rainley (2015). Framtida forskning bör utveckla 

användarvänliga läsmodeller som omfattar morfologins betydelse i den komplexa 

läsprocessen (Goodwin & Ahn, 2013). 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vilken effekt specialpedagogisk 

intensivträning har på läsflytet hos en liten grupp lässvaga elever i årskurs 3 genom två 

olika arbetssätt: en med betoning på avkodningsträning och en med betoning på 

morfologisk medvetenhetsträning i kombination med avkodningsträning; samt i 

jämförelse med kontrollgrupp. Syftet är också att undersöka elevernas uppfattningar om 

sitt läsintresse och sin egen läsförmåga. Studiens syfte avgränsas till att besvara följande 

tre frågeställningar: 

 

 Vilken effekt på läsflytet hos lässvaga elever har intensivträning i liten grupp i 

jämförelse med en kontrollgrupp som deltar i ordinarie klassrumsundervisning? 

 

 Vilka skillnader i effekt på elevernas läsflyt kan ses av de båda arbetssätten: 

avkodningsträning respektive morfologisk medvetenhetsträning i kombination 

med avkodningsträning? 

 

 Vilka uppfattningar har eleverna om sin egen läsförmåga och läslust? 



6 

 

1.2 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till att gälla en jämförelse av läsflyt mellan å ena sidan 

interventionsgrupper och kontrollgrupper och å andra sidan “avkodningsgrupp” och 

“morfologi/avkodningsgrupp”. I studien urskiljs en grupp elever som lässvaga eftersom 

vår önskan är att hjälpa dessa elever till ett förbättrat läsflyt. Gruppen lässvaga elever 

har valts ut utifrån resultat på läsförståelsetest, utan hänsyn till socioekonomisk 

bakgrund, kön eller språklig bakgrund. 
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2 Teoretisk bakgrund 

I kapitlet behandlas specialpedagogiska synsätt samt komponenter som behövs för att 

utveckla och skapa förutsättningar för en god läs- och skrivutveckling. 

2.1 Sociokulturellt perspektiv 

Ur ett sociokulturellt perspektiv, antas en individs kunskapsutveckling skapas i samspel 

med andra. Språket och språkutvecklingen är avgörande för att nå inte bara ny kunskap 

utan även gemenskap, känslomässig mognad och självkännedom (Ingestad, 2009). I 

samspelet delar vi med oss av erfarenheter och idéer till varandra, och för individen är 

delaktighet i sociala sammanhang av avgörande betydelse. I denna process uppstår ny 

kunskap. Teorin bygger på Vygotskys idéer om “kollektivt meningsskapande”, som 

enligt Ingestad (2009) poängterar kommunikativa och språkliga arbetssätt i avsikt att 

skapa delaktighet och motivation hos eleverna och självklart uppmuntrar perspektivet 

till inkludering, som kan definieras och se ut på olika sätt. 

2.2 Specialpedagogik 

Specialpedagogik är ett forsknings- och verksamhetsområde som bygger på en 

tvärvetenskaplighet och har sin grund i pedagogiken. Det finns även kopplingar till 

andra kunskapsområden, bland annat psykologi och medicin. Specialpedagogiken lär 

oss hantera olikheterna i lärandet hos elever (Fridolfsson, 2015). Inom 

specialpedagogiken är inkludering och kategorisering två centrala begrepp, som 

påverkar utformandet av insatser. Dessa aspekter behandlas nedan i kapitlet. 

2.2.1 Inkludering 

Begreppet inkludering grundar sig på en tanke om att alla elever ska ges samma 

förutsättningar till lärande i skolan, oavsett vilka de egna förutsättningarna är. Elevernas 

olikheter ska ses som en tillgång. Dessa tankegångar företräds tydligt av Haug (1998), 

som riktar kraftig kritik mot såväl organisatorisk som språklig särskiljning. Men om vi 

tittar på de styrdokument som dagens svenska skola bygger på, är de inte så 

inkluderande som det ibland påstås, hävdar Nilholm (2012): styrdokumenten 

uppmuntrar till olika former av särlösningar. Inkludering bör därmed ses som ett mål för 

helheten istället för ett mål för varje individ (Nilholm, 2012). Grundskolans mål och då 

speciellt kunskapsmålen, är tydligt individorienterade, dock kan en begränsad 

exkludering faktiskt leda till att man senare i livet känner sig inkluderad (Nilholm, 

2007). De flesta som arbetar inom skola och förskola är överens om det tydliga 

kompensatoriska uppdrag som finns. Detta samtidigt som hänsyn ska tas till 

förutsättningar och personliga intressen. Om skolans personal ska kunna kompensera 

brister måste bristerna identifieras och det innebär en kategorisering av barn och elever: 

särskilt stöd ska t.ex. ges till elever som löper risk att inte nå kunskapsmålen (Nilholm, 

2012). 
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2.2.2 Kategorisering 

I dagens skola är det vanligt att specialpedagoger, och inte speciallärare, utreder och 

ansvarar för elever i läs- och skrivsvårigheter, även om de saknar formell kunskap i 

ämnet (Fridolfsson, 2008). Trenden har också varit att specialpedagogen ska handleda 

lärare istället för att undervisa elever och att hjälpen som elever behöver ska ges i 

klassrummet inom ramen för ordinarie undervisning. Fridolfsson (2008) är kritisk till 

om “den samordnade specialundervisningen verkligen hjälper de läs- och skrivsvagas 

problem” (s. 206). Hon ifrågasätter att det skulle vara mer utpekande att vid korta 

tillfällen lämna klassrummet än att inte lära sig läsa och skriva och på sikt inte fungera i 

samhället. Fördelen med specialundervisning enskilt eller i mindre grupp är att det inte 

går att drömma sig bort (Fridolfsson, 2008). Det finns en vinst i det att en speciallärare 

handleder de läs- och skrivsvaga i grupp eller enskilt då klassläraren inte har tid eller 

möjlighet att löpande reflektera över varje elevs eventuella utveckling. Dessutom 

kanske erfarenhet och kunskap inom området saknas hos klassläraren. Målet är dock att 

elever så lite som möjligt utestängs från klassrummet och den ordinarie undervisningen 

(Fridolfsson, 2008). 

 

Genom att studera ett antal skolors elevhälsovårdsmöten har Hjörne och Säljö (2013) 

analyserat sättet att kategorisera elever. En slutsats som dras är att kategorisering i sig 

inte är problematisk, eftersom användningen av kategorier och klassificeringar är “en 

grundläggande komponent i mänsklig kunskapsbildning och i institutioners sätt att 

fungera” (Hjörne & Säljö, 2013, s. 92). Våra sociala identiteter, såsom årskurs, 

förutsättningar och prestationsförmåga är också en form av kategorisering som är 

avgörande för hur vi bemöts och hur våra problem uppfattas, enligt Hjörne och Säljö 

(2013). 

2.2.3 Specialpedagogiska insatser 

Alatalo (2011) hävdar att skolan och forskningens kunskap, när det gäller 

specialpedagogiska insatser, inte är i fas. Detta bekräftas av Torgesen (2001, 2004) som 

liksom Alatalo (2011) menar att elever med läs- och skrivsvårigheter bör ges 

specialundervisning intensivt och kontinuerligt under en kortare tidsperiod. Följaktligen 

räcker inte två pass om tjugo minuter/vecka som varit det vanliga i svenska skolor. 

Skolorna bör i sin läsinlärning satsa på tidiga individuellt anpassade resurser för att 

minska de specialpedagogiska insatserna i senare åldrar (Alatalo, 2011; Torgesen, 2007; 

Wolff, 2010). Gustavsson (2009) förespråkar intensivträning genom intervention, 

utformad enligt grundreglerna: komprimerad, tidsbegränsad och med ett systematiskt 

upplägg. Brönmark och Pedersen (2017) framhåller även att ju tidigare intervention 

desto bättre, antingen en-till-en eller liten grupp, och med ett meningsfullt och 

lustorienterat innehåll. 

2.3 Förutsättningar för en god läs- och skrivutveckling 

Den språkliga förmågan är den viktigaste grundförutsättningen för läsinlärning och 

läsutveckling. Barn med svårigheter att utveckla sin läsning kan identifieras redan i tidig 

ålder (Høien & Lundberg, 2013). För att kunna lära sig läsa och skriva krävs en 
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fonologisk medvetenhet och att man lär sig “reflektera över språkets fonologiska 

aspekter” (Taube, 2007, s. 54). Detta lär sig de flesta barn utan bekymmer men vissa 

riskerar att få någon form av läs- och skrivsvårigheter: upp till 20 % kan få svårt att 

utveckla skriftspråket (Fridolfsson, 2015). Kunskapen är relativt stor gällande vilka 

förmågor barnen behöver besitta innan de börjar skolan och även vilka brister som 

påverkar läs- och skrivutvecklingen. De förmågor som ger en god läsförmåga är 

framförallt bokstavskunskap, fonologisk medvetenhet, bra korttidsminne och snabb 

benämning av ord. Även den morfologiska medvetenheten samt ordförrådet och 

grammatisk kunskap påverkar läsutvecklingen, enligt Samuelsson (2009). 

2.3.1 Fonologisk medvetenhet 

Att vara fonologisk medveten innebär att inneha en metasyn på språkets ljudsystem, att 

man har kännedom om att ord består av språkljud (fonem), kan höra de olika 

språkljuden och kan para ihop språkljud till ord men även att kunna urskilja språkljud 

och ta bort/lägga till andra fonem (Alatalo, 2011; Bråten, 2008; Carlström, 2010). Man 

bör även besitta förmågan att koda denna information som lagras i minnet, både 

korttidsminnet och långtidsminnet (Alatalo, 2011). 

 

Redan i förskolan läggs grunderna för god språk- och läsförståelse (Bråten, 2008). 

Språklekar, bokstavsträning och att uppmärksamma språkljud har en bekräftande 

inverkan på de yngre barnen vilket gynnar dem senare i skolåren gällande läsinlärning 

och läsutveckling (Taube, 2007). När barnet förstår att ordet tåg är kortare än ordet 

lastbil - även om det inte är så i verkligheten - har det uppnått viss fonologisk 

medvetenhet (Bråten, 2008). 

 

När barn lär sig läsa är det nödvändigt att kunna känna igen språkljuden, fonemen, och 

koppla till rätt bokstav, grafem. Om barnet har en god fonologisk medvetenhet och en 

god bokstavskännedom, så finns större förutsättningar för att en automatiserad 

avkodning i läsinlärningen går smidigt och att barnet knäcker läskoden (Elbro, 2004). 

Kopplingen mellan fonologisk medvetenhet och läsande är starkast under de tidiga 

skolåren (Bråten, 2008). 

2.3.2 Morfologisk medvetenhet 

Ordet morfologi kommer från grekiskan och kan beskrivas som läran om (ords) 

form(er). Morfem brukar definieras som språkets minsta betydelsebärande enhet. Det 

svenska systemet för stavningsregler; ortografin, ska följa två principer: 

härledningsprincipen och ljudenlighetsprincipen (Herrström, 1999). Den morfologiska 

härledningsprincipen som bygger på ordens släktskap är överordnad den fonologiska 

ljudenlighetsprincipen (Herrström, 1999). Detta innebär att många ord har en stavning 

som strider mot ljudreglerna och att vissa ord som låter lika (homofoner) stavas på olika 

sätt: gott - gått och fält - fällt. Elbro (2004) å andra sidan menar att 

härledningsprincipen inte är lika betydelsefull som ljudenlighetsprincipen, i den tidiga 

läsutvecklingen. Den morfologiska kompetensen är i teorin att betrakta som “ett redskap 

för obegränsad ordfabrikation” (Herrström, 1999, s. 7). Detta understryks av sambandet 
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mellan vår förmåga att se och förstå strukturer i ordbildning och ordförråd. Två enkla 

ord (bestående av ett morfem) som sammanfogas är den enklaste formen av ett 

sammansatt ord och nya ord kan enkelt bildas genom sammansättningar och/eller 

avledningar (Herrström, 1999). Istället för “person som äger en hund” kan vi enkelt 

säga hundägare. 

 

Den första läsinlärningens viktigaste inslag är fonologisk medvetenhet och 

bokstavskännedom. Men för den fortsatta läs- och skrivutvecklingen underlättar en 

kunskap om ordens böjningsformer (Fridolfsson, 2008). Detta under förutsättning att 

ordens grundform går att härleda. Den regelbundenhet och de mönster som återfinns i 

uppbyggnaden av ord bör utnyttjas för att effektivisera läsningen (Fridolfsson, 2008). 

Även Elbro (2004) menar att det finns goda skäl att arbeta med ordens morfem. Det 

innebär inte bara ett stöd i läsande och stavande utan också när det gäller att utöka 

ordförrådet. Nybörjarläsaren har en fonologisk strategi och ljudar ihop varje 

bokstavsljud till ord. Nästa steg i utvecklingen är den ortografiska läsningen när läsaren 

automatiskt läser kortare ord som en helhet, varvid läsflytet blir bättre. De långa orden 

läses med hjälp av morfologisk strategi (Fridolfsson, 2008). Det innebär att ett långt ord 

till exempel multiplikation, delas upp i stavelser och/eller morfem, mul-ti-pli-ka-tion 

och på så sätt kan läsas ut. När detta uppnåtts kan läsaren med lätthet klara ord som inte 

tidigare lästs. Läsflytet som uppstår gynnar helt naturligt läsförståelsen (Fridolfsson, 

2008). 

 

Undervisning i morfologisk medvetenhet kan förbättra den fonologiska medvetenheten 

eftersom morfologiskt baserad undervisning införlivar medvetenheten om fonem genom 

att koppla formen till innehållet (Wolter & Green, 2013). Morfologisk medvetenhet, 

med fokus på ljudkombinationers innehåll, kan stötta barnets förståelse av det 

fonologiska sambandet mellan ord. För yngre barn med språk- och lässvårigheter kan 

morfologisk medvetenhet erbjuda ett idealiskt sätt att nå fonologisk medvetenhet 

(Wolter & Green, 2013). Vikten av övning i morfologisk medvetenhet hävdas även av 

Good et al. (2015). Fältet är svagt beforskat och har inte anammats i skolpraktiken. 

Flertalet studier visar, enligt Good et al. (2015), att undervisning i morfologisk 

medvetenhet kan ha positiva effekter på ordförrådet hos barn med läs- och 

skrivsvårigheter. 

2.3.3 Avkodning 

Avkodning innebär en korrekt tydning av grafem översatt till rätt fonem, i korrekt 

ordning vänster till höger (Carlström, 2010). Medvetenheten om relationen mellan 

grafem och fonem anses vara en grundsten i läsprocessen. Om alltför mycket energi 

läggs på avkodning, sker det på bekostnad av läsförståelsen, vilket kan leda till att 

läsaren gissar. En duktig läsare använder två strategier för avkodning: fonologisk och 

ortografisk strategi (Carlström, 2010). Den fonologiska strategin innebär att 

avkodningen sker i mindre delar, t.ex. grafem (bokstäver) eller morfem. Strategin 

gynnas av att finnas i ett sammanhang, d.v.s. en text istället för enstaka ord. Den 
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ortografiska strategin används när orden avkodas direkt och eleven uppnår läsflyt 

(Carlström, 2010). 

 

Vid en omfattande metaanalys av morfologiska interventioner jämfördes vilka aspekter 

av läsning som gynnas mest av morfologiska insatser. De största effekterna återfanns i 

avkodning och fonologisk medvetenhet, antagligen beroende på sambandet mellan 

morfologi och fonologi (Goodwin & Ahn, 2013). En avkodning som inte automatiserats 

ger oftast upphov till problem med läs- och skrivsvårigheter och är den största orsaken 

till svag läsförståelse (Elbro, 2004). 

2.4 Läsförståelse 

En viktig förutsättning för läs- och skrivutveckling är läsförståelsen. En god 

läsförståelse är oerhört viktig i skolsituationen och sägs vara grunden för ett livslångt 

lärande samt ökar möjligheten att ta del av olika genrer, t.ex. skönlitteraturen som ger 

möjlighet till individuell utveckling (Reichenberg, 2008). Stenlund (2011) visar på att 

barn som eventuellt kommer att få svårigheter med läsförståelsen kan upptäckas redan i 

förskolan. Svårigheter bottnar sig främst i problem med att förstå grundläggande 

principer för skriftsystemet och automatiseringen av dessa (Carlström, 2010). Bråten 

(2008) menar att det måste skapas en mening och utmaning i läsningen av skriven text 

och i samspelet med texten.  

 

Ett sätt att åskådliggöra läsförståelsens betydelse är modellen: The simple view of 

reading som introducerades under 80-talet (Hoover & Gough, 1990). Modellen är 

numera välkänd och använd av många lärare världen över. De två grundläggande 

färdigheterna som krävs för läsning anses vara avkodning och språkförståelse, vilket 

illustreras genom formeln: L = A x S. (Läsning = Avkodning x Språkförståelse). 

 

Enligt modellen är det alltså viktigt, förutom en god avkodning, att förstå ord och 

mening i det man läser och hör, d.v.s. ha språkförståelse. De grundläggande delarna i 

modellen tydliggörs genom att förklara avkodning som att läsaren kan tolka skriven text 

och förvandla den till talat språk, endera grafemen för sig eller genom att känna igen 

hela ord, ortografisk igenkänning. Språkförståelsen förklaras mer detaljerat med att 

läsaren förstår vad den läst med kännedom om olika genrer, outtalade betydelser, 

språkliga bilder m.m. (Elbro, 2004). Detta resulterar i den läsförståelse som uppstår när 

läsaren både kan läsa den skrivna texten och förstå den. Om detta inte fungerar så sker 

ingen läsning: bokstäverna “blir bara några underliga krumelurer utan mening” (Elbro, 

2004, s. 28). 

2.5 Läsflyt 

En automatiserad avkodning är en förutsättning för möjligheten att fokusera på innehåll 

och uppnå förståelse (Alatalo, 2011; Fridolfsson, 2015). Läsflyt uppstår när eleven 

uppmärksammar ordens inneboende visuella mönster och kan dra nytta av detta 

(Fridolfsson, 2015). Alltså när läsningen sker genom uppdelning av längre ord i 



12 

 

stavelser eller morfem, istället för att ljuda ut varje bokstav i ordet. De svaga läsarna har 

ofta svårigheter med själva avkodningen och tappar därigenom i förståelse. Läsflyt 

kännetecknas av att avkodningen är flytande och felfri, varvid läsningen sker utan 

bekostnad av läsförståelsen (Elbro, 2004). Avkodning, läsförståelse och självförtroendet 

i läsning är centrala komponenter för att uppnå läsflyt (Brönmark & Pedersen, 2017; 

Herrlin & Frank, 2016). En snabb, automatiserad ortografisk-morfemisk läsning sker 

dock inte utan att texten avkodas, den som läser tar stöd av både ortografisk och 

fonologisk struktur hos orden (Høien & Lundberg, 1997). Levy, Abello och Lysynchuk 

(1997) hävdar att en upprepad läsning av enstaka ord eller texter förbättrar 

läshastigheten för elever som har lässvårigheter (se även Brönmark & Pedersen, 2017). 

Lundberg och Herrlin (2014) har utvecklat ett kartläggningsschema där de påvisar att 

fonologisk medvetenhet och läsflyt är god läsutveckling. De hävdar tillika att 

fonologisk medvetenhet, ordavkodning, läsflyt, läsförståelse och motivation 

tillsammans utvecklar en god läsförmåga. 

 

En förutsättning för den goda läsfärdigheten är att orden känns igen omedelbart; alltså 

att läsaren har tagit till sig ett större antal färdiga ordbilder (Høien & Lundberg, 1997). 

Den säkra ordavkodningen kommer efter tillräckligt mycket läsning. Som ett led i att 

förbättra den automatiska läsningen för lässvaga elever föreslås ordkortspel. Målet är att 

eleven ska lära sig känna igen mönstren i ordbilderna för att få ett flyt i läsningen av 

dem. Likheten i mönstret sinsemellan korten bör påpekas omsorgsfullt för eleven 

(Høien & Lundberg, 1997). Gradvis byts korten ut och ersätts av nya. För elever med 

stora fonologiska svårigheter är det av största vikt att förstå hur bokstavsmönster och 

ord kan kännas igen utan att först ljudas ut. 

 

Metaanalysen av morfologiska interventioner (Goodwin & Ahn, 2013) visar brister i 

effekt på läsflyt och läsförståelse, vilket anses komplicerat att tolka. Eventuellt kan en 

förklaring vara att läsflyt och läsförståelseförmåga ligger långt ifrån morfologisk 

undervisning, som betonar sambandet mellan ord på morfemnivå. En morfologisk 

intervention innehåller ofta arbete på ordnivå, vilket alltså kanske inte generaliseras till 

läsandet av texter i klassrummet (Goodwin & Ahn, 2013). 

2.5.1 Upprepad läsning 

Den enda vägen till bra läsflyt är lästräning och upprepad läsning är en effektiv metod 

för att uppnå läsflyt för att därigenom ge eleverna en mer positiv inställning till läsandet 

(Elbro, 2004). Upprepad läsning är också ett sätt att utmana eleven att läsa lite svårare 

ord och texter (Taube, 2007), vilket förbättrar läshastigheten för elever som har 

lässvårigheter (Brönmark & Pedersen, 2017; Levy et al., 1997). En automatisering av 

avkodning och ordigenkänning kan likaså uppstå genom repeterad läsning av samma 

text flera gånger, läshastigheten ökar i bästa fall och leder till en förbättrad läsförståelse 

(Alatalo, 2011). 

 

Upprepad läsning innebär att eleven först lyssnar till en kortare text innan den själv får 

läsa texten. En genomgång av intonation, svåra ord och andra svårigheter kan gynna 
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elevens egen läsning av texten. Eleven läser texten tillsammans med pedagogen tills en 

viss hastighet och förståelse uppnås som är godtagbar för elevens ålder. Texten bör 

dock inte upprepas mer än tre-fyra gånger, annars finns det risk för utantilläsning. Om 

det inte räcker beror det antagligen på att texten är för svår och det är då lämpligt att 

välja en enklare. Eleven skall kunna läsa och förstå texten till 80 % utan att behöva 

ljuda sig igenom så många ord (Frost, 2002). Responsen som eleven får kring läsandet 

av texten är oerhört viktig och man bör påvisa elevens förbättring och utveckling i sitt 

läsande (Elbro, 2004). Detta för att främja en annan viktig del av läsningen: nämligen 

läsmotivationen, eller läslusten. 

2.6 Läsintresse och läslust 

“Var och en som har ska få och det i överflöd. Men för den som inte har, från honom 

skall också tas det han har.” (Matteusevangeliet 25:29). Av detta citat kommer 

begreppet Matteuseffekten som används när man diskuterar barns förutsättningar för 

god läsutveckling. “Matteuseffekten innebär att ett barn som snabbt blir god vän med 

skriftspråket, vill läsa allt mer, och ju mer man läser, desto bättre läsare blir man.” 

(Westlund, 2009, s. 164). Bråten (2008) understryker att den som kan läsa tycks ha 

enklare att motivera sig att läsa än den som kämpar med läsningen. De som inte förstår 

skriftspråket blir svaga läsare och då uppstår en motsatt effekt av Matteuseffekten 

(Westlund, 2009). 

 

Det krävs mycket läsning för att bli en bra läsare, likaså lust och intresse, menar 

Fridolfsson (2015). Detta är en central faktor för läsutvecklingen. Små barn är oftast 

väldigt motiverade att lära sig saker och barn som börjar i skolan är oftast motiverade 

att lära sig läsa. Det bästa för läsmotivationen är om eleven får höga förväntningar på 

sig att klara texterna, får positiv feedback och uppmuntran samt har en inre motivation 

och en vilja att läsa och lära sig mer, anser Bråten (2008). Läsare med inre motivation 

läser med stor fascination och inlevelse, de får en mycket djupare förståelse för det 

lästa, läser ofta mer krävande texter och utmanar därmed sig själva (Bråten, 2008). 

Westlund (2009) menar att barns egna förväntningar på sig själva utifrån självbild och 

motivation påverkar deras läsutveckling. 

 

Börjar barnet få lässvårigheter försvinner motivationen relativt snabbt och barn som 

tappar motivation att läsa, kommer också att ägna liten tid för läsning (Fridolfsson, 

2015). Läsmotivationen har dessutom en benägenhet att avta ju högre upp i skolåren 

eleven kommer (Bråten, 2008). 

 

När eleven får professionell hjälp med motivation och förståelse för vikten av läsning, 

kan även lässvårigheter reduceras och risken för att få svårigheter med skriftspråket och 

kunskapsinhämtning minskar avsevärt (Bråten, 2008; Fridolfsson, 2015). Genom att 

tillgodose eleverna med rätt redskap och färdigheter som främjar läsande, t.ex. tillgång 

till en variation av litteratur och läromedel, kan en eventuell negativ utveckling av 

läsmotivationen stoppas (Bråten, 2008). 
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3  Metod 

Studien kombinerar en kvasiexperimentell design i form av en intervention samt en 

kvalitativ metod genom kortare elevintervjuer utifrån en frågeguide. Interventionen 

kombinerade två metoder, avkodningsträning resp. avkodnings- och morfologisk 

träning. Den varade i sex veckor och genomfördes av två testledare. Två 

interventionsgrupper jämfördes med två kontrollgrupper som deltog i ordinarie 

klassrumsundervisning. 

3.1 Urval 

Vi riktade undersökningen till årskurs 3 eftersom många elever bör ha automatiserat sin 

läsning vid det laget. Således använde vi ett riktat urval. De två klasserna i vilka 

studierna genomfördes valdes utifrån ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2015). De fanns 

i vår närhet och vi var bekanta med lärare och elever i viss mån (nedan nämnda som 

klass A och klass B). 

3.2 Deltagare 

För att identifiera eleverna användes ett kvantitativt screeningmaterial som testar 

läsförståelse (DLS bas för skolår 1 och 2). Det genomfördes i helklass. Eleverna läste 

korta meningar och kryssade för den av fyra bilder som passade bäst till varje mening. 

Testet var tidsbegränsat till 5 minuter och mätte läshastighet i sekunder och antal läsfel. 

Det valdes för att det enkelt gick att genomföra och för att det fanns att tillgå på skolan. 

 

Utifrån resultatet i DLS läsförståelsetest samtalade vi med pedagogerna gällande vilka 

elever vi skulle använda oss av i studien. Därefter delades dessa elever upp i 

interventionsgrupp och kontrollgrupp, med tre elever i vardera grupp, utifrån att de båda 

grupperna skulle ha presterat så lika som möjligt på läsförståelsetestet. Sex barn från 

samma klass i den ena skolan var aktuella för träning av morfologisk medvetenhet i 

kombination med avkodningsträning. Interventionsgrupp och kontrollgrupp kom här att 

bestå av vardera en flicka och två pojkar. Flickan som ingår i kontrollgruppen har 

svenska som andraspråk. De sex barn som var aktuella för avkodningsträning kom från 

samma klass i den andra skolan. De fördelades i en interventionsgrupp med två flickor 

och en pojke och en kontrollgrupp med två pojkar och en flicka. För enkelhetens skull 

har vi valt att i studien kalla den morfologibaserade gruppen för morfologigruppen och 

den avkodningsbaserade gruppen för avkodningsgruppen. 

 

Elevernas fördelades alltså så att grupperna blev så lika som möjligt utifrån resultatet på 

läsförståelsetestet. I läsförståelsetestet låg samtliga 12 elever på poäng 13 och lägre 

(maxpoäng 20). Staninevärdet (SD) för antal rätt, är baserat på normaliseringen för 

testet i skolår 2; 5- 6 rätt = SD 2, 7-9 rätt = SD 3, 10-11 rätt = SD 4 och 12-14 rätt = SD 

5. Nämnas bör också att läsförståelseresultatet i avkodningsgruppen som helhet var 

högre än för morfologigruppen. Resultatet i läsförståelsetestet redovisas i tabell 1. 
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Tabell 1: Resultat i DLS läsförståelsetest (DLS bas för skolår 1 och 2) inklusive stanineresultat. 

 Interventions- 
grupp 

 Kontroll- 
grupp 

  

Morfologi 
Klass A 

Elev 1 Elev 2 Elev 3 Elev 4 Elev 5 Elev 6 

Antal rätt 
Stanine 

 6p 
SD 2 

 11p 
SD 4 

13p 
SD 5 

 5p 
SD 2 

 9p 
SD 3 

10p 
SD 4 

Avkodning 
Klass B 

Elev 7 Elev 8 Elev 9 Elev 10 Elev 11 Elev 12 

Antal rätt 
Stanine 

8p 
SD 3 

 12p 
SD 5 

13p 
SD 5 

 11p 
SD 4 

 12p 
SD 5 

13p 
SD 5 

3.3 Material 

Inför interventionen utfördes läsförståelsetest: DLS bas för skolår 1 och 2. 

 

Pre- och posttester: 

 Läslista: (https://www.legilexi.org/). 

 Textläsning: I trädgården Ur Skolverkets bedömningsstöd åk 1. 

 Morfologisk diktamen: 15 ord utvalda ur Rotfrukt (Herrström, 2004). 

Intervention morfologi/avkodning: 

 Rotfrukt (Herrström, 2004). 

 Ordfamiljer, Omaka par (Frylmark, 2018): ordkortspel. 

 Upprepad läsning: Erik kör cross av Torsten Bengtsson samt Noa skickar ett sms 

av Kirsten Ahlburg. 

Intervention avkodning: 

 Turbo och tokige Ture av Ulf Sindt. Till den finns lärarmaterial och elevmaterial 

(https://www.nyponforlag.se/) kopplade till Lgr 11. 

3.4 Genomförande 

Två interventioner genomfördes i två årskurs 3 på två olika skolor. För studiens 

ändamål identifierades sex barn i varje klass med läs- och skrivsvårigheter. Dessa 

valdes ut till grupperna för extra lästräning. Elever tillfrågades och vårdnadshavare gav 

informerat samtycke skriftligen för deltagande (se missivbrev, bilaga 1). De två 

interventionsgrupperna fick 20 minuters intensiv träning i liten grupp, inom respektive 

arbetssätt vid 18-20 tillfällen uppdelat på fem till sex veckor. Kontrollgrupperna deltog 

under interventionsperioden i den ordinarie klassrumsundervisningen. 
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Samtliga tester och interventionerna genomfördes på respektive skola av testledare 1 

och testledare 2. De båda gruppernas läsförmåga testades på tre olika sätt, genom så 

kallad läslista (https://www.legilexi.org/) för att kunna jämföra läsflyt (korrekthet och 

hastighet) samt textläsning (läsning utan kontext) före och efter interventionen. 

Dessutom genomfördes före och efter interventionen ett morfologiskt test, upplagt som 

skriftlig diktamen av 15 morfologiskt avancerade ord, t.ex. duktigt, handduk, högt, 

snabbt och lekkamrat, valda från de 30 ordinarie orden i Rotfrukt (Herrström, 2004). 

Läsflyt på textnivå mättes genom en analys av barnens läsning av en kortare text hämtad 

från Skolverkets bedömningsstöd för årskurs 1, före och efter interventionen. För att 

kunna göra en så säker analys som möjligt, spelades läsningen in. I den mättes hur 

många sekunder det tog för eleven att läsa texten samt hur många felläsningar som 

uppstod. 

3.5 Intervention morfologi 

Arbetssättet i morfologigruppen baserades på morfologisk medvetenhetsträning, men i 

kombination med avkodningsträning i form av metoden upprepad läsning. 

Tyngdpunkten i den morfologiska övningsdelen av interventionen låg på sammansatta 

ord. Första arbetspasset handlade om morfologi, rotmorfem och sammansatta ord. Här 

användes läromedlet Rotfrukt (Herrström, 2004). Testledare 1 och eleverna tittade på 

sammansättningarna i orden fågelbur, bokbuss, lekplats och eleverna delade upp dem i 

enkla ord. Sedan beskrevs orden tillsammans, alltså ´en bur för en fågel´, ´en buss med 

böcker´ och ´en plats för att leka´. Eleverna kom med egna förslag på ord som delades 

upp och beskrevs. Nästa pass repeterade gruppen, testledare 1 skrev på tavlan och 

eleverna skrev ner egna sammansatta ord på varsitt papper. Vid samtliga arbetspass så 

läste eleverna igenom orden. Något pass arbetade gruppen baklänges och utgick ifrån 

exempelvis ´ett lag som spelar tennis´, vad är det? Sedan skrev eleverna orden, 

samtidigt som gruppen tillsammans ljudade ut varje ord. Till sist läste alla i gruppen 

samtliga ord en gång till, för att befästa den fonologiska representationen och därmed 

försöka skapa läsflyt. 

 

Interventionen har också innehållit två morfologiska ordkortspel: Omaka par och 

Ordfamiljer (Frylmark, 2018). Omaka par består av spelkort som ska paras ihop utifrån 

gemensamt inledningsmorfem t.ex. solros - solstol. Alla ord gicks igenom, delades upp 

i morfem och betydelsen benades ut innan memory spelades. Under själva spelandet 

måste eleverna läsa orden högt innan de paras ihop. Efter spelet läste eleverna samtliga 

ordpar en gång till för att känna sig säkra i läsningen av orden. På nästa nivå har korten 

gemensamt morfem på annat sätt, till exempel saga - sagobok eller kramsnö - snöflinga. 

Samma procedur följdes, d.v.s. att alla läste samtliga ord högt innan vi spelade. 

 

På samma sätt bearbetades spelkorten Ordfamiljer. Först gick testledare 1 igenom 

gruppen av ord inom varje familj: substantiv, adjektiv respektive verb. I elevgruppen 

diskuterades vad varje morfem innebär för ordets betydelse, t.ex. korten för olika 

substantivformer såsom hund, hunden, hundar och hundarna. Även verbkorten, 

exempelvis simma - simmade - simmat användes på samma sätt. Sedan satte eleverna 
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ihop rätt kort som hörde till ordfamiljen. Hela tiden läste eleverna högt vad som stod på 

korten. Adjektivkorten innehåller förutom komparationsmorfemen även ordens motsats, 

t.ex. glad - gladare - gladast och motsatsen ledsen. 

 

För att träna avkodning, arbetade gruppen vecka 2 och 4 med upprepad läsning. Här 

valdes en kortare bok (cirka 10 sidor) med lagom svårighet och eleverna läste ur varsin. 

Först läste testledare 1 texten på varje sida högt. Sedan körläste eleverna i par en 

mening var. Sedan läste eleverna en mening var högt. Varje dag (fyra dagar) lästes 

boken från början. Deras förbättrade läsning påpekades tydligt och löpande av testledare 

1. 

 

Vecka 1: Morfologisk medvetenhet, Rotfrukt, Omaka par och lästräning (4 tillfällen) 

Vecka 2: Upprepad läsning (4 tillfällen) 

Vecka 3: Morfologisk medvetenhet, Rotfrukt, Ordfamiljer och lästräning (4 tillfällen) 

Vecka 4: Upprepad läsning (4 tillfällen) 

Vecka 5: Morfologisk medvetenhet, Rotfrukt, Omaka par och lästräning (4 tillfällen) 

3.5 Intervention avkodningsträning 

Det fonologiska arbetssättet byggde på att stärka avkodningen genom metoden 

upprepad läsning och genomfördes till fullo i avkodningsgruppen. Det innebar att 

testledare 2 och eleverna tillsammans läste en text ur en bok som valts ut med hjälp av 

en bibliotekarie. Texten var omtyckt av både pojkar och flickor, enligt bibliotekarien, 

hade lagom mycket intonation och inte alltför långa och svåra textstycken. Enligt 

bedömning av testledare 2 passade den gruppens nivå gällande läsförmåga och 

läsförståelse. Det blev boken Turbo och tokige Ture av Ulf Sindt. 

 

Vid första tillfället läste testledare 2 första kapitlet högt för elevgruppen och pratade om 

ord som var svåra och om intonationens roll i en text. Därefter fick varje elev läsa tre 

kortare textpartier i första kapitlet, varav det första textpartiet spelades in på 

mobiltelefonen. Fortsättningsvis ändrades läsordningen och till slut hade alla tre elever 

läst igenom hela kapitlet högt för övriga i gruppen. Vikten av att följa med i texten när 

andra läser påtalades vid ett flertal tillfällen. Vid nästa tillfälle fortlöpte processen på 

liknande sätt. Vid första veckans sista tillfälle av läsning, när alla läst igenom texten 

totalt tre gånger var, varierades läsmetoden till att eleverna i turordning fick läsa en 

mening var, för att avslutas med att alla läste ett ord var. Alla blev då mer eller mindre 

tvungna att följa med i texten för att veta vilket ord som stod på tur. 

 

Andra veckans läsning börjades med att läsa igenom det tidigare lästa kapitlet, vilket 

spelades in i syfte att kunna analysera läsflytets eventuella progression efter avslutad 

intervention. Efter det gicks andra kapitlet igenom tillsammans efter högläsning av 

testledare 2 och då diskuterades svåra ord och andra funderingar, ex: “Cadillac 

Eldorado cabriolet från 1959”. Denna gång fick eleverna börja med att läsa en mening 

var slumpvis, utan tilldelad turordning. Detta gjorde att alla behövde följa med i texten 

för att vara beredda på att läsa. De sista veckorna fortsatte lästräningen på det 
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sistnämnda sättet, d.v.s. att texten stod i fokus och eleverna var hela tiden beredda på att 

få läsa. 

 

Under den fjärde veckan provades, vid ett tillfälle, parläsning i tio minuter och för två 

av eleverna fungerade det utmärkt. Den elev som läste med testledare 2 hade dock svårt 

att fokusera på läsningen av texten medan de andra satt i samma rum och läste. För att 

uppmuntra eleverna efter lästillfällena spelades, vid några tillfällen, spel som tränade 

den fonologiska förmågan, t.ex. memory med alfabetet, memory med vokalerna och 

domino med bild och text som skulle passas ihop. Vidare fortsatte gruppen att läsa 

boken om Turbo och hans vänner och de turades om att läsa vartannat ord och ibland 

meningar. 

3.6 Intervjuer 

Intervjuer genomfördes enskilt före interventionen med de 12 elever som ingick i 

interventionsgrupperna och kontrollgrupperna, för att ta reda på deras uppfattning 

gällande läsning, deras förhållande till läsning både i skolan och hemma samt den egna 

läsförmågan. Testledarna ställde ett antal frågor (bilaga 2) till sina respektive 

interventionselever och kontrollgruppselever och svaren spelades in. Svaren 

transkriberades ordagrant direkt efteråt för att kunna återges korrekt. I resultatet har 

svaren från samtliga intervjuer sammanställts. 

3.7 Etiska aspekter 

Det fundamentala kravet på individskydd vid vetenskapliga studier sammanfattas i fyra 

olika huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Nedan redogör vi för hur vi behandlat dessa 

fyra etiska krav under detta arbete. 

 

Informationskravet beaktades genom att elever och vårdnadshavare tillfrågats och 

godkänt deltagande skriftligt via ett missivbrev (bilaga 1). I enlighet med 

samtyckeskravet, informerades om att deltagandet var helt frivilligt och att det var fritt 

att avbryta när som helst utan att ange orsak. I missivbrevet uppgavs även testledarnas 

namn och kontaktuppgifter. I detta beskrevs även syftet med studien för deltagarna och 

deras vårdnadshavare, hur studien skulle gå till och vilka villkor som gällde för att delta 

(informationskravet). För att säkerställa konfidentialitetskravet är alla deltagande parter 

avidentifierade i studien: inga namn på deltagande skolor, pedagoger eller elever 

framkommer. All data som samlades in (t.ex. inspelningar av samtal, svar på frågor och 

högläsning) användes enbart för studiens ändamål (nyttjandekravet) och raderades så 

fort studien var avslutad. Studiens resultat finns tillgängligt för deltagarna om de skulle 

vilja ta del av dessa. 

 

Eleverna i kontrollgrupperna deltog i den ordinarie undervisningen med pedagog. Vår 

förhoppning är att även kontrollgrupperna ges motsvarande insats inom rimlig tid. Då 

testledarna normalt inte arbetar i dessa grupper kan det bli en svårighet att säkerställa 
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detta. Ett alternativ kan vara att handleda annan personal i klassen (t.ex. fritidspedagog 

eller assistent) som sedan skulle kunna utföra insatsen. 
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4 Resultat 

Här nedan presenteras resultatet utifrån studiens tre frågeställningar. 

4.1 Effekt på läsflyt i interventionsgrupp kontra kontrollgrupp 

För att få svar på den första frågeställningen analyseras resultaten från testerna i 

interventionsgrupperna och jämförs med kontrollgrupperna. Här jämförs elevernas 

resultat individuellt i interventionsgrupperna respektive kontrollgrupperna. Det 

sammanslagna resultatet för interventionsgrupperna kontra kontrollgrupperna redovisas 

också. 

4.1.1 Diktamen 

Det morfologiska testet består av en diktamen med 15 morfologiskt utmanande ord. 

Resultatet i figur 1 visar antal rättstavade ord per elev. Elev 3, elev 8 och elev 11 visar 

på lägre resultat vid andra testomgången. I figur 2 ses det totala antalet korrekt stavade 

ord utifrån interventionsgruppen och kontrollgruppen samt den totala förbättringen per 

grupp. Interventionsgruppen förbättrar sin stavning enligt diktamen något mer än 

kontrollgruppen (5 respektive 3). 

 

 
Figur 1: Interventions- (Elev 1-6) och kontrollgruppens (Elev 7-12) resultat på 15 morfologiskt 

utmanande ord. 
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Figur 2: Interventions- och kontrollgruppens förbättrade samt totala resultat på 15 morfologiskt 

utmanande ord. 

4.1.2 Läslista 

Läslistan består av ord som eleverna ska läsa rätt, d.v.s. så många ord som möjligt med 

korrekt uttal och betoning, under en minut. I figur 3 visas resultatet från detta test. Elev 

4 och elev 12 visar på lägre resultat vid andra testomgången. Figur 4 visar det totala 

resultatet för interventionsgruppen och kontrollgruppen samt respektive grupps 

förbättring i resultat. Kontrollgruppen har förbättrat sin läsning av enstaka ord betydligt 

mer (63) än interventionsgruppen (27). 

 

 
Figur 3: Interventions- (Elev 1-6) och kontrollgruppens (Elev 7-12) resultat på läslistan. 
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Figur 4: Interventions- och kontrollgruppens förbättrade samt totala resultat på läslistan. 

4.1.3 Textläsning tid 

Textläsningstestet består av en kortare text som eleverna läser på tid och så korrekt som 

möjligt. I figur 5 redovisas tidsåtgång (minuter och sekunder). Resultatet blir lägre i 

andra testomgången för elev 9 vad gäller tidsåtgång. Figur 6 visar det totala resultatet av 

textläsningen i tid per grupp samt den förbättring grupperna gör efter interventionen 

med avseende på tid. Interventionsgruppen har, totalt sett, förbättrat sin 

kontextualiserade textläsning med 2,58 minuter. Kontrollgruppen har förbättrat sin 

textläsning med 1,04 minuter. 

 

 
Figur 5: Interventions- (Elev 1-6) och kontrollgruppens (Elev 7-12) resultat på textläsning med avseende 

på tidsåtgång. 
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Figur 6: Interventions- och kontrollgruppens förbättrade samt totala resultat på textläsning med 

avseende på tidsåtgång. 

4.1.4 Textläsning antal fel 

I figur 7 redovisas antal felläsningar och resultatet visar att elev 4, 6, 9 och 10 har 

försämrat resultat i andra testomgången. Noteras bör att elev 10 inte har några 

felläsningar i första testomgången. Förbättringen är i stort sett lika stor mellan 

interventionsgruppen och kontrollgruppen gällande felläsningar, åtta stycken i första 

testomgången respektive sex stycken i andra testomgången. Resultatet visar också att 

kontrollgruppen har färre felläsningar än interventionsgruppen i båda omgångarna, se 

figur 8. 

 

 
Figur 7: Interventions- (Elev 1-6) och kontrollgruppens (Elev 7-12) resultat på textläsning med avseende 

på antal felläsningar. 

 



24 

 

 
Figur 8: Interventions- och kontrollgruppens förbättrade samt totala resultat på textläsning med 

avseende på antal felläsningar. 

4.2 Effekt på läsflyt i avkodningsgrupp kontra morfologigrupp 

För att besvara frågan om de två olika arbetssättens effekt, sammanställdes resultaten 

från morfologigruppen och avkodningsgruppen. Utifrån sammanställda resultat 

jämfördes eventuellt förbättrat läsflyt i de båda grupperna mätt med de tre testerna: 

diktamen, läslista och textläsning, före och efter interventionen. Notera att 

utgångslägena för interventionsgrupperna enligt läsförståelsetestet var olika. 

4.2.1 Diktamen 

Det morfologiska testet består av diktamen med 15 morfologiskt utmanande ord. 

Resultatet i figur 9 visar det totala antalet rättstavade ord från respektive 

interventionsgrupp. Morfologigruppen visar anmärkningsvärt nog ett bättre resultat på 

det morfologiska testet innan interventionen genomförs gentemot i andra testomgången 

då resultatet blev sämre (-1). Avkodningsgruppen förbättrar sitt resultat i andra 

testomgången (6). 

 



25 

 

 
Figur 9: Morfologi- och avkodningsgruppens förändrade samt totala resultat på 15 morfologiskt 

utmanande ord. 

4.2.2 Läslista 

Testet med läslista består av enstaka listade ord som eleverna ska läsa på en minut. I 

figur 10 visas resultatet från respektive interventionsgrupp. Båda 

interventionsgrupperna har sammantaget ett bättre resultat totalt i ordläsningen vid 

andra testomgången. Morfologigruppen har förbättrat resultatet med 15 korrekt lästa ord 

och avkodningsgruppen med 12 korrekt lästa ord. 

 

 
Figur 10: Morfologi- och avkodningsgruppens förbättrade samt totala resultat på läslista. 
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4.2.3 Textläsning tid 

Textläsning är en kortare text som eleverna läser på tid och så korrekt som möjligt. 

Figur 11 visar resultatet av de två interventionsgruppernas läsning i tid (min. och sek.). 

Båda interventionsgrupperna gör ett bättre resultat i textläsningen efter interventionerna. 

Morfologigruppen har förbättrat textläsningen med 1,49 minuter och 

avkodningsgruppen med 1,09 minuter efter interventionen. När vi jämför procentuellt 

sett konstateras dock att avkodningsgruppen förbättrat sig mer (cirka 33 %) och de är 

också betydligt snabbare vid första testomgången. Morfologigruppens förbättring är 

cirka 20 %. 

 

 
Figur 11: Morfologi- och avkodningsgruppens förbättrade samt totala resultat på textläsning i tid. 

4.2.4 Textläsning antal fel 

Figur 12 visar resultatet av de båda interventionsgruppernas felläsningar i jämförelse 

mellan de båda arbetssätten. Morfologigruppen gör tio felläsningar färre och 

avkodningsgruppen gör två felläsningar fler efter interventionen. Här syns stor skillnad i 

utgångsläget, morfologigruppen har betydligt fler felläsningar i första testomgången. 
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Figur 12: Morfologi- och avkodningsgruppens förbättrade samt totala resultat på textläsning med 

felläsningar. 

4.3 Elevernas uppfattningar om sin egen läsförmåga och läslust 

Nedan presenteras en sammanställning av resultaten av de transkriberade intervjuerna 

med samtliga 12 elever från de båda skolorna. Eleverna intervjuades en gång före 

interventionen däremot fick eleverna skatta sin egen läsning både före och efter 

interventionen. 

4.3.1 Intervjuresultat 

Av de 12 eleverna svarar fyra att de inte tycker om att läsa. Fem av eleverna är positiva 

och resterande tre neutrala i sitt förhållande till läsning. Däremot uppger en 

övervägande del (10 av 12) att de läser hemma, t.ex. Bamse, Kalle Anka, Sune, Nelly 

Rapp, sagor och hemläxa, och av dessa uppger åtta att de läste varje dag. När vi frågar 

om hur ofta eleverna läser utan att förstå det lästa, säger nio av eleverna att det händer 

ibland. Strategierna för att uppnå förståelse varierar. Flera av eleverna uppger att de 

frågar en vuxen hemma eller en lärare i skolan, någon går tillbaka i texten, någon 

fortsätter även om den inte förstår eller hoppar över det den inte förstår. 

 

Sex av 12 uppger sig inte ha problem med koncentration och fokusering när de läser. 

Fem elever beskriver att det ibland är svårt, t.ex. om det är pratigt i klassrummet och en 

elev använder läslinjal vid orden för att bättre kunna fokusera. Eleven själv beskriver 

det med egna ord: “Jag brukar oftast ha en linjal eller nå´t vid orden så att man vet var 

man är” (Elev X, personlig kommunikation, 2 oktober 2018). 

 

När eleverna får uppskatta sin egen läsning på en skala mellan 1 och 5, där 1 är en dålig 

läsare och 5 är en superbra läsare, blir svaren mycket varierande, allt från 2 till 5. Denna 

fråga ställs även efter intervention för att se eventuell förändring. De flesta (åtta av 12) 
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väljer att skatta sig själv mellan 2 och 3 före interventionen. Efter interventionen uppger 

fem av sex elever i interventionsgruppen att de bedömer sin läsning ett eller två steg 

högre. En elev har inte en aning. I kontrollgrupperna svarar eleverna blandat, två anger 

samma betyg, tre anger ett högre betyg och en elev anger ett lägre betyg. 

 

Åtta av 12 elever svarar ja på frågan om de behöver träna mer på läsning. Resterande 

fyra elever svävar på svaret, lite/kanske/kanske lite/nej det funkar sådär. I hemmet är det 

sju av 12 elever vars bägge föräldrar läser (tidningar, skönlitteratur, böcker för barnen) 

och tre av 12 berättar att det bara är mamma som läser. Nästan alla (11 av 12) uppger att 

de tycker att det är viktigt att kunna läsa. En elev förklarar för testledaren: “För att man 

måste ju kunna det om man börjar jobba” (Elev Y, personlig kommunikation, 2 oktober 

2018). Orsakerna är varierande: t.ex. för att kunna läsa skyltar när man kör bil, om man 

ska bli dagisfröken och läsa för någon eller för att kunna utbilda sig och få ett jobb. En 

annan elev beskriver läskunskapen som viktig för skolarbetet. “Ja, för det brukar stå i 

matteboken vad man ska göra och då måste man ju kunna läsa” (Elev Z, personlig 

kommunikation, 2 oktober 2018). 

4.4 Sammanfattning av resultat 

För att kort sammanfatta vilken effekt på läsflytet intensivträning i liten grupp ger, visar 

resultaten att både interventionsgrupperna och kontrollgrupperna förbättrar sin 

morfologiska medvetenhet, ordläsning och textläsning under interventionstiden. I det 

morfologiska diktamenstestet och textläsningen förbättrar interventionsgrupperna sig 

mer än kontrollgrupperna. Kontrollgrupperna visar dock ett bättre resultat än 

interventionsgrupperna i ordläsningstestet, efter interventionstiden. 

 

När det gäller skillnaderna i effekt på elevernas läsflyt mellan testomgångarna, utifrån 

de båda arbetssätten avkodningsträning och morfologisk medvetenhetsträning i 

kombination med avkodningsträning, visar testerna att avkodningsgruppen förbättrar 

den morfologiska diktamen lite mer än morfologigruppen, dock inte markant. 

Ordläsningen förbättras något mer och textläsningen betydligt mer (räknat i sekunder) 

hos morfologigruppen i jämförelse med avkodningsgruppen. Dock var 

avkodningsgruppen betydligt snabbare i sin textläsning både före och efter 

interventionen. 

 

Utifrån uppfattningarna hos eleverna gällande sin egen läsförmåga och läslust, 

konstateras av resultatet från intervjufrågorna att fyra av de 12 eleverna inte tycker om 

att läsa. Åtta elever svarar att de inte alltid förstår vad de läser. Att läsa hemma är inte 

något som alla eleverna gör, däremot uppger nästan alla att de tycker att det är viktigt att 

kunna läsa och att den övervägande orsaken till detta ligger i framtiden, när yrkeslivet 

börjar. De flesta av eleverna (fem av sex) i de båda interventionsgrupperna uppger en 

skattning som anger en positivare syn på sin egen läsförmåga efter interventionen. I de 

båda kontrollgrupperna uppger hälften (tre av sex) en skattning som tyder på att de 

blivit mer positiva till sin läsförmåga efter interventionstiden. 
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5 Diskussion 

I denna del diskuteras resultaten i relation till tidigare forskning. Avslutningsvis följer 

en metoddiskussion. 

5.1 Effekter på läsflytet genom intensivträning 

Denna studie påvisar att både interventionsgrupperna och kontrollgrupperna förbättrade 

sina resultat i morfologisk medvetenhet, ordläsning och textläsning under den korta 

interventionsperioden. Enligt resultatet har intensivträningen i liten grupp haft störst 

effekt på läsflytet hos de något lässvagare eleverna i interventionsgrupperna. Effekten är 

större i textläsning och diktamen än hos kontrollgrupperna men skillnaden är inte 

markant. Det område där kontrollgrupperna gör större framsteg är ordläsning. En orsak 

till detta kan vara att upprepad läsning, som båda interventionsgrupperna arbetade med, 

är att betrakta som textläsning med kontext, vilket ordläsning inte kan betecknas som. 

Interventionsgruppernas något lässvagare elever behöver antagligen mer övning än 

kontrollgrupperna för att utveckla den automatiserade avkodningsförmåga som flytande 

läsning kräver, i synnerhet vid läsning av enskilda ord, där inget sammanhang finns att 

ta hjälp av (Carlström, 2010). 

 

Vygotskys idéer om kommunikativa och språkliga arbetssätt (Ingestad, 2009) kommer 

till sin rätt i den lilla gruppen som har utrymme för detta. Resultaten i studien visar på 

det eftersom interventionsgrupperna utvecklades något mer än kontrollgrupperna inom 

morfologisk medvetenhet samt textläsning. Att sammanföra tre barn i grupp under 

ledning av en pedagog ger goda förutsättningar för barnen att samarbeta, diskutera och 

få komma till tals. Förhoppningsvis, har denna konstellation i liten grupp gynnat 

studiens båda interventionsgrupper. Komprimerad, systematiskt upplagd och 

tidsbegränsad intensivträning genom intervention har visat sig fungera (Gustavsson, 

2009). 

 

Den tillfälliga exkluderingen av en liten grupp lässvaga barn som Nilholm (2007) 

omtalar tycks ha gett positiva resultat för interventionsgrupperna. Förutsättningen för 

denna exkludering är just den kategorisering som ska leda till att varje barn får den hjälp 

den har rätt till (Fridolfsson, 2008; Hjörne & Säljö, 2013). Den uppmärksamhet från 

vuxna som eleverna i interventionsgrupperna fått kan naturligtvis också ha påverkat 

resultaten. Vid genomförandet har testledarna uppfattat att interventionseleverna i stort 

sett varit positiva till den kortvariga exkluderingen. Själva urvalet av elever som är 

aktuella för intervention bör, såsom Fridolfsson (2008) påpekar, utföras av speciallärare 

med rätt utbildning och möjlighet att utforma och individanpassa interventionen till 

varje elev, vilket har eftersträvats i denna studie. 

 

Vid en jämförelse av skillnaderna i förbättring av diktamen, ordläsning och textläsning 

som helhet, mellan interventionsgrupperna och kontrollgrupperna, visade det sig dock 

att de var långt ifrån markanta. En orsak till detta kan vara att studien var förhållandevis 

kort. Vidare hade eleverna i kontrollgrupperna under interventionstiden haft lässtund 
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och övat läsning kontinuerligt dagligen, vilket är en betydande förutsättning för 

läsutveckling (Fridolfsson, 2015; Elbro, 2004). 

5.2 Fonologisk kontra morfologisk intervention 

Resultaten i undersökningen indikerar att upprepad läsning eller undervisning i 

morfologisk medvetenhet i kombination med upprepad läsning, kan vara ett stöd för 

elever i att automatisera avkodningen och förbättra läsflytet. Framförallt för lässvaga 

elever tyder våra resultat på att det finns fördelar. En orsak kan vara att undervisning i 

morfologisk medvetenhet gynnar den fonologiska medvetenheten, företrädesvis hos 

yngre barn med läs- och skrivsvårigheter (Wolter & Green, 2013). Den morfologiska 

interventionens tyngdpunkt på ord och orddelar skiljer sig dock ifrån läsning av texter i 

klassrummet (Goodwin & Ahn, 2013), vilket kan hänga ihop med den ringa effekt som 

uppmättes gällande läsflyt på textnivå. Orsaken till detta kan alltså vara att läsflyt och 

läsförståelse är förmågor som skiljer sig betydligt från morfologisk undervisning där 

sambanden mellan ord på morfemnivå fokuseras (Goodwin & Ahn, 2013). 

 

I läsinlärningen är det effektivare att träna på lite svårare ord och texter, som ligger över 

den nivå eleven befinner sig på (Taube, 2007), vilket rimmar väl med Vygotskys idé om 

den proximala utvecklingszonen. Detta har, enligt vår uppfattning, förmodligen gynnat 

morfologigruppen, vilken under tre veckor av interventionen arbetat huvudsakligen med 

att sätta ihop, läsa och repetera sammansatta ord som ofta är både längre och svårare. 

 

Avkodningsgruppen gjorde framsteg inom samtliga mätområden. Arbetssättet med 

upprepad läsning förbättrade läsflytet i avkodningsgruppen mer än för kontrollgruppen. 

Upprepad läsning är ett lämpligt arbetssätt som kan användas i liten grupp, under en 

begränsad tid och med rätt sorts texter (Elbro, 2004; Frost, 2002). Läshastigheten kan 

förbättras hos elever med lässvårigheter genom upprepad läsning av ord eller texter 

(Brönmark & Pedersen, 2017; Levy et al., 1997), något som denna studie bekräftar. 

 

Det visade sig vid en jämförelse av de båda arbetssätten att det morfologiska arbetssättet 

förbättrade elevernas läsflyt mer inom två områden: läsning på ordnivå och läsning på 

textnivå, men skillnaden var marginell och kan ha flera orsaker. Det skulle kunna ses 

som en bekräftelse på att en träning som kombinerar morfologi och fonologi ger 

effekter på avkodning och fonologisk medvetenhet (Goodwin & Ahn, 2013). Skillnaden 

skulle även delvis kunna bero på att interventionsgrupperna inte hade identiska 

utgångslägen, vilket är en allmän svårighet för denna typ av interventionsstudie 

(Bryman, 2015). 

 

Resultaten i vår studie gör dock gällande att eleverna som från början hade svårast i sin 

grafem-fonemkoppling, d.v.s. morfologigruppen, påverkades i större utsträckning av 

interventionen, än avkodningsgruppen som redan kommit längre i sin automatisering. 

Den ortografiska avkodningen kan således förbättras, främst i den svagare 

morfologigruppen, så att även dessa elever förhoppningsvis kommer in i nästa 

utvecklingsstadium, det ortografisk-morfemiska (Herrström, 1999; Høien & Lundberg, 
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2013). På så vis kan avkodningen utvecklas till flytande och felfri varvid läsning blir 

möjlig utan att läsförståelsen drabbas (Alatalo, 2011; Elbro, 2004; Fridolfsson, 2015). 

5.3 Inverkan på angivet läsintresse och läslust 

Den uppmärksamhet och positiva förstärkning som är så betydelsefull för 

läsmotivationen (Bråten, 2008; Fridolfsson, 2015) ser ut att tydligt ha stärkt eleverna i 

interventionsgrupperna i uppfattningen om sin egen läsförmåga. Våra resultat indikerar 

en skillnad i detta avseende gentemot kontrollgrupperna. 

 

Det starka sambandet mellan avkodning, läsflyt och självförtroende som betonas av 

Brönmark och Pedersen (2017) samt Herrlin och Frank (2016) går att framläsa ur 

resultatet av intervjuerna. Lusten att läsa hänger ihop med läsförmåga och 

självförtroende, vilket för lässvaga elever i årskurs 3 i värsta fall börjat svikta. Den 

negativa lässpiralen, som benämns Matteuseffekten (jmf Westlund, 2009), kickar igång. 

Eleverna ger ett klokt intryck och åtta av 12 menar, mycket riktigt, att de behöver träna 

mer på att läsa. Om vi ska dra en parallell till övriga resultat, kan vi konstatera att de 

elever som ingått i vår studie tycks vara medvetna om sina läs- och skrivsvårigheter, 

t.ex. att avkodningen inte riktigt har automatiserats till flyt i läsningen. 

5.4 Metoddiskussion 

När det handlar om undervisning i morfologisk medvetenhet menar Wolter och Green 

(2013) att interventionen bör fokusera både på igenkänning av betydelse och mönster 

hos ord, förutom elevaktiv verksamhet såsom att bygga ord. Detta har den morfologiska 

interventionen innehållit men förmodligen var det inte tillräckligt för att förbättra 

medvetenheten om relationen mellan form och innehåll hos eleverna i 

morfologigruppen. Det hade möjligen behövts längre tid och/eller mer intensiv träning 

för att kunna se några märkbara resultat. 

  

Studier som innehåller både kvantitativ och kvalitativ metod har större förutsättningar 

att ge tyngd till resultaten (Bryman, 2015). I vår studie har de båda ansatserna gett ett 

fördjupat perspektiv på läsning och lässvårigheter i förhållande till själva hantverket: 

interventionen. När det gäller intervjusituationen, då vi vuxna i rollen som testledare 

satt enskilt och samtalade med varje elev, var risken stor att någon/några av dem 

svarade utifrån vad de trodde att vi förväntade oss. Barn försöker ofta ge vuxna “rätt” 

svar eftersom den vuxna sitter i en maktposition (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta är 

en svaghet i vår kvalitativa del av studien, vilken inte gått att påverka. Samtliga 

intervjuer med tilltänkta elever kunde genomföras eftersom alla var positivt inställda till 

att delta. 

 

Under tiden som interventionen pågick hade övriga elever i de båda klasserna lässtund. 

Det kändes som en bra lösning eftersom all verksamhet då får anses vara läsfrämjande. 

Kanske är det en av orsakerna till att interventionseleverna inte hade något emot att 

delta trots att de exkluderades från övriga klassen. Tyvärr är exkludering i form av 
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intensivträning inte så vanligt i skolan och det betraktas enligt våra erfarenheter, inte 

alltid som en förmån av elever, föräldrar eller lärare. Det hade därför kunnat vara 

önskvärt om interventionseleverna fått möjlighet till denna åtgärd utöver övrig 

undervisning. Dock inte att förglömma: all exkludering bör vara genomtänkt och ske 

med försiktighet (Fridolfsson, 2008). Det etiska dilemmat att räcka till för alla, i 

synnerhet för elever med läs- och skrivsvårigheter, är dessutom ständigt närvarande i 

läraryrket. Funderingarna kring att prioritera rätt i varje beslut om stöd eller inte stöd, 

leder till frustration och stress såväl hos oss som hos elever och deras vårdnadshavare.  

 

Kanske interventionen kommit väl sent för dessa elever i årskurs 3, åtminstone för de i 

avkodningsgruppen med insatsen av upprepad läsning, i jämförelse med 

morfologigruppen som hade det lägre resultatet i läsförståelsetestet. Alatalo (2011) samt 

Brönmark och Pedersen (2017) förespråkar intensiva insatser så tidigt som möjligt och i 

detta hänseende är möjligen årskurs 3 i senaste laget för denna typ av intervention. 

Självförtroendet i läsningen är stukat och några undviker läsning redan nu om det går, 

både hemma och i skolan, vilket också framgick av intervjuerna. 

 

Reliabilitet eller mätnoggrannhet kan diskuteras (Kvale & Brinkmann, 2014). Materialet 

i de båda interventionerna har inhämtats på samma sätt och samma frågor ställdes i 

intervjuerna men underlaget var föga omfattande. Dessutom var intervjuerna inte 

ämnade att vara heltäckande eller djuplodande, givet elevernas ringa ålder. För att stärka 

reliabiliteten valde vi att göra pre-test och post-test av läsflyt (hastighet och korrekthet), 

morfologisk medvetenhet (diktamen) och textläsning (läsning med kontext). Det har 

inte varit något bortfall i studien då samtliga elever, både i interventionsgrupper och 

kontrollgrupper deltagit i samtliga pre-tester och posttester. I denna studie har våra 

personliga förmågor och erfarenheter oundvikligen påverkat resultaten och därigenom 

kan utfallet bli ett annat om någon annan genomför samma undersökning. 

 

När det handlar om validitet, d.v.s. möjligheten att resultatet ger en sann bild av 

verkligheten (Kvale & Brinkmann, 2014), har vi försökt att kritiskt granska vårt sätt att 

använda viktiga begrepp (t.ex. läs- och skrivsvårigheter, inkludering och kategorisering) 

i rapporten i syfte att höja begreppsvaliditeten. Vi anser att resultatet delvis täcker det 

relativt stora område som avsågs att undersöka, även om underlaget var litet. En 

interventionsstudie med en interventionsgrupp som är likvärdig med kontrollgruppen får 

högre validitet (Bryman, 2015). Målet var att göra interventionsgrupperna och 

kontrollgrupperna i respektive klass så likvärdiga som möjligt i förhållande till 

varandra, vilket de också var utifrån resultatet på läsförståelsetestet men pre-testerna 

visade att interventions- och kontrollgrupperna hade olika styrkor och svagheter. 

Dessutom visade det sig att den ena klassen som helhet var svagare läsmässigt än den 

andra, vilket gjorde det svårare att jämföra de båda arbetssätten på ett rättvist sätt. 

 

Vad gäller studiens generaliserbarhet, är eleverna i undersökningsurvalet möjligtvis 

representativa för gruppen, men alldeles för få för att resultaten skulle kunna 

generaliseras. 
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6 Slutsatser 

Eftersom studien är baserad på ett litet antal deltagare är dess resultat inte möjliga att 

generalisera. I bästa fall visar den på tendenser som kan följas upp i fördjupade studier. 

Det är dock möjligt att göra paralleller och se samband med tidigare forskning som visat 

på likartade resultat, om än i mer långtgående perspektiv. 

 

För elever som har läs- och skrivsvårigheter är den lilla gruppen eller en-till-en-

undervisning en förutsättning för kvalité i läsinlärningen (Wolff, 2010). Vid 

genomförandet av interventionen blev undervisningen mycket elevnära och med tät 

förstärkning från testledare, jämfört med ordinarie klassrumsundervisning. Detta är 

enligt forskning, särskilt betydelsefullt för elever med lässvårigheter (Alatalo, 2011; 

Høien & Lundberg, 2013) och har förmodligen haft positiv effekt på resultatet för 

eleverna i vår studie. Elever som förutom läs- och skrivsvårigheter även har 

koncentrationssvårigheter av något slag gynnas sannolikt också av att arbeta i liten 

grupp. Detta är dock inget som beaktats i denna studie. 

 

Ett sätt att förbättra den automatiserade läsningen för elever med lässvårigheter är 

ordkortspel (Høien & Lundberg, 1997). Dylika spel har som mål att eleven ska känna 

igen mönstren i ordbilderna för att uppnå läsflyt, härigenom finns en likhet med de 

morfologiska kortspel (Frylmark, 2018) som användes i den morfologiska delen av 

interventionen. Att påpeka likheten i ordbilden för eleven var just ett viktigt inslag i 

interventionen. Ordkortspel av olika slag är således något som med fördel kan användas 

i (special)undervisningen, för att gynna både fonologisk och morfologisk förmåga. Den 

för grundläggande läsutveckling så viktiga fonologiska medvetenheten samspelar med 

morfologisk medvetenhet och detta är något som skolutvecklare och skolledare bör 

göras uppmärksamma på. 

 

Enligt vår uppfattning har skolorna inte anpassat verksamheten till aktuell forskning, 

utan fortsätter med de över tid utdragna insatserna för äldre elever som hamnat i den 

negativa lässpiralen, och därmed kanske fastnat i läs- och skrivsvårigheter. I 

speciallärarrollen har vi alltså en viktig roll att fylla genom att påverka skolorna till att 

ändra riktning. Inför kommande yrkesutövning som speciallärare visar denna studie ett 

exempel på möjliga metoder till intensivträning i liten grupp, något som är mer 

resurssnålt än en-till-en-undervisning. Skolornas individanpassade, tidiga 

specialpedagogiska insatser med målet att förbättra läsinlärningen sparar också resurser 

(Alatalo, 2011; Torgesen, 2007; Wolff, 2010). Att genomföra dylik intensivträning som 

ett förebyggande arbete och en tidig insats, innan eleverna hunnit tappa motivationen 

för läsning och istället kan få en skjuts framåt, vore det allra bästa. 

 

Studiens resultat är på många sätt förenligt med tidigare forskning vad gäller läs- och 

skrivsvårigheter och dess förslag till lösningar, dock är forskning inom morfologisk 

medvetenhet och dess betydelse för läs- och skrivprocessen ett område som kräver fler 

studier (Good et al., 2015), särskilt vad gäller svenska barn och ungdomar. Eftersom 

undervisning med morfologisk inriktning även kan ha positiva effekter på ordförrådet 
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(Elbro, 2004; Good et al., 2015) vore det ett viktigt område att undersöka för framtida 

forskning. 
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Bilaga 1 

Missivbrev 

Hej!                                                                             2018-09-14 

Vi är två studenter som läser sista terminen till speciallärare inom språk-, skriv- och 

läsutveckling vid Umeå universitet. Vårt examensarbete kommer att genomföras i två 

olika skolor där vi vill jämföra två metoder som ska förbättra elevernas läsförmåga. 

Metoderna vi kommer att arbeta med är morfologisk träning, vilket innebär att barnen 

jobbar med ord och ordstammar på olika sätt för att förbättra avkodning och läsflyt. 

Den andra bygger på fonologisk träning, som innebär att barnen jobbar med språkljud 

och stavelse för att öka sin avkodningsförmåga och läshastighet. En säker avkodning 

är av största vikt för att utvecklas som läsare. Studien vänder sig till de elever som vi 

i samråd med läraren upplevt behöver en säkrare avkodning och läsflyt för att 

utvecklas maximalt som läsare. 

Vi erbjuder Ert barn att delta i studien. Övningsarbetet med metoden kommer till 

största delen att få plats inom ramen för ordinarie skoldag, vid behov kommer vi 

eventuellt arbeta någon kort stund under fritidstid. Övningen omfattar cirka 15 

minuters daglig träning vid 20 tillfällen. Eleverna får göra ett lästest före och efter 

avslutad övningsperiod för att vi ska se utvecklingen av avkodningsförmågan.   

Vi kommer också att intervjua eleverna enskilt före och efter läsperioden för att ta 

reda på hur de upplever sin egen läsning. 

Rapporten ska följa etiska regler för vetenskapliga studier. Alla elevuppgifter 

behandlas konfidentiellt, det innebär att skolan, klassen och barnets namn inte skrivs 

ut i studie eller examensarbete. 

Ditt barns medverkan i denna studie är naturligtvis frivillig. Deltagandet kan avbrytas 

under tiden utan att det blir konsekvenser. 

Funderar ni på något så maila eller ring: 

Gunilla.emanuelsson@xxx.se xxx-xxxxxxxx / Marlene.engstrom@xxx.com xxx-

xxxxxxx 

Handledare: Maria Rosenberg, Umeå universitet 

Med vänliga hälsningar / Gunilla Emanuelsson och Marlene Engström 

Om ni godkänner att ert barn deltar i läsprojektet vänligen underteckna och lämna till 

skolan snarast dock senast 18 september 2018. Samtycket till deltagandet måste ske i 

samråd med Ert barn. 

Jag/Vi godkänner att vår son/dotter deltar i studien: 

Ort och datum: 

……………………………………………………………………………………….. 

Barnets namn: 

………………………………...……………………………………………………… 

Vårdnadshavarens underskrift: 

………………………………………………………………………………………... 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

 
Elevintervjuer före intervention 
  
Intervjua varje barn efter lästestet innan studien startar. dvs. båda grupperna, totalt 6 
barn. Spela in intervjun med barnen för att kunna transkribera deras svar. 
  

1.  Tycker du om att läsa? 

2.  Brukar du läsa hemma? Vad läser du då? Hur ofta? 

3.  Vill du helst läsa tyst för dig själv eller tillsammans med en vuxen? Varför är det 

så tror du? 

4.  Har du svårt att hålla fokus och koncentration när du läser? 

5.  Brukar du läsa utan att förstå det du läser? När händer det? Vad gör du då? 

6.  Hur duktig tycker du att du är på att läsa på en skala 1-5? 

7.  Känns det som att du behöver träna på att bli en ännu bättre läsare? 

8.  Läser dina föräldrar? Dina syskon? 

9.  Är det viktigt att kunna läsa? Varför? 

 

 


