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Abstract 

 
The purpose of this study is to investigate whether intensive teaching of reading strategies at an individual 

level can affect reading comprehension for students in second grade. A quantitative method with quasi-

experimental design is used. All students in the experimental class trained on reading comprehension 

strategies at their particular level five times each. Before and after training a reading comprehension test 

was made. The reference class did the same test. The study also examines whether students in reading 

difficulties are affected more or less by individualized intensive training compared with those who are 

more advanced when it comes to reading comprehension. The results show that the class with intensive 

training has increased its reading more than the reference class. The increase is small but consistent with 

previous research. The twenty-five percent of the students with the lowest results increased their reading 

comprehension more than other students. This suggests that it is the poor readers who benefit the most 

from intensive training adjusted to their level. 
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1 Inledning 

Att kunna läsa i vardagslivet är en nödvändighet. Datorskärmar, mobiltelefoner, 

vägskyltar och matrecept är bara några exempel. I skolan är en god läsförmåga 

nödvändig för att lära sig mer och kunna tillgodogöra sig information i de flesta 

skolämnen. Läsning av skönlitteratur gör oss delaktiga i andra människors upplevelser 

och tankar (Myrberg, 2007).  

 

UNESCO antog 1994 Salamancadeklarationen och Sverige har tillsammans med 91 

andra länder förbundit sig att följa den. I deklarationen uppmanas regeringar att i sina 

politiska riktlinjer förbättra sina utbildningssystem så att de kan ta emot alla barn, 

oavsett individuella skillnader eller svårigheter. Alla barn ska undervisas inom det 

ordinarie skolväsendet (Svenska Unescorådet, 2006). 

 

Läsförståelse hos elever i den svenska skolan har enligt PIRL:s (Skolverket, 2012) och 

PISA:s (Skolverket, 2013) senaste undersökning fortsatt att försämras. Läsförståelse är 

som nämnt viktigt i alla skolämnen och inom skolan utvecklas ständigt olika metoder 

för att lära ut läsförståelse. På senare år har denna diskussion tagit fart och det börjar 

finnas en uppsjö av arbetssätt och idéer för att göra elever medvetna om sin läsförståelse 

(Andreassen 2008, Westerlund 2009). Det gäller att hitta de metoder som verkligen 

fungerar.  

 

Som speciallärare är det viktigt att i ett tidigt skede upptäcka vilka elever som kan 

behöva extra anpassningar och särskilt stöd och identifiera vilka svårigheterna är. Sedan 

ska rätt metod för respektive svårighet sättas in och då måste vi finna vilka metoder som 

är lämpliga. Under många år som lågstadielärare har jag ofta lärt känna elever som har 

haft det kämpigt med att lära sig läsa och skriva. När de flesta klasskamrater kommit 

igång med läs- och skrivutvecklingen blir det ännu jobbigare för de elever som tycker 

det är svårt. Vanligast är att arbeta med samma modell för läsförståelse i hela klassen. 

När nivån på hela klassen höjs och tempot blir allt högre kan det bli allt svårare för 

elever i läs- och skrivsvårigheter att hänga med. För att kunna hjälpa dessa elever på 

bästa sätt och så tidigt som möjligt vill jag i denna studie ta reda på vad forskning visar 

och pröva om det fungerar. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om nivån på läsförståelse kan påverkas genom 

intensivundervisning i form av en interventionsstudie av elever i åk 2. Genom studien 

undersöks också om elever i läs- och skrivsvårigheter påverkas mer eller mindre av 

individanpassad intensivträning jämfört med de som kommit längre när det gäller 

läsförståelse. Då läsförståelsematerialet En läsande klass (Widmark, 2014) används i 

interventionen, blir det även ett indirekt syfte att utvärdera detta material. 

1.2 Frågeställningar 

 Hur påverkar nivåanpassad intensivundervisning i lässtrategier läsförståelsen? 

 Hur ser resultaten ut för elever i läs- och skrivsvårigheter jämfört med elever 

som kommit längre i sin läsutveckling? 
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2 Teoretisk bakgrund 

I följande kapitel ges en översiktlig redogörelse av varför både förmågan att avkoda text 

och språkförståelse behövs för att kunna förstå det man läser samt av några 

bakomliggande orsaker till läs- och skrivsvårigheter. Sedan följer en redogörelse av 

läsförståelsen bland svenska elever enligt internationella undersökningar samt vad 

skollagen säger om speciallärarens roll. Kapitlet avslutas med en sammanställning av 

vad tidigare forskning har kommit fram till när det gäller främjande faktorer som till 

exempel nivåanpassad undervisning, intensivträning, läsförståelsestrategier, motivation 

och tidiga insatser.  

2.1 Läsförståelse 

Under de senaste 30-40 åren har läsforskare börjat skilja på det att avkoda en text och 

det att förstå texten. Avkodningsförmåga och språkförståelse har skilda utvecklings-

förlopp och god avkodningsförmåga resulterar inte automatiskt i god läsförståelse. 

Läsförståelse uppkommer genom ett ömsesidigt samband mellan läsare och text. Vad 

läsaren har med sig i form av omvärldskunskap samt textens svårighetsgrad påverkar 

förståelsen. Andra saker som påverkar förståelsen är ordkunskap, kunskap om 

grammatiska strukturer, arbetsminne, förmågan att skapa inre mentala bilder samt att 

kunna läsa mellan raderna, d v s göra inferenser (Westlund, 2009). 

 

Läsforskarna Brown och Palincsar (1984) utformade i mitten av 1980-talet metoden 

reciprok undervisning. De ser läsförståelse som en produkt av textens läsbarhet, 

överensstämmelse mellan innehållet i texten och elevens förkunskaper samt elevens 

strategianvändning i anknytning till läsningen. Denna metod är grunden till det som i 

dag kallas läsförståelsestrategier (beskrivs närmare i 2.5.1). 

 

Bråten (2008) definierar läsförståelse på följande sätt: ”Läsförståelse är att utvinna och 

skapa mening när man genomsöker skriven text och samspelar med den” (s. 13). Han 

beskriver även vikten av omkringliggande faktorer såsom lärarens undervisning, 

klassens läromiljö, skolkultur, hemmiljö, närmiljö och samhället som helhet. Det är 

dock barnets språkliga färdigheter som utvecklats före skolstarten som är rötterna till 

god läsförståelse. 

2.2 Läs- och skrivsvårigheter 

På 1980-talet skapade de amerikanska läsforskarna Gough och Tunmer  (1986) en 

formel för att beskriva hur avkodningsprocesser och förståelseprocesser samspelar med 

varandra vid läsning:  

 

L (läsning) = A (avkodning) x F (hörförståelse, språkförståelse)  

 

Denna modell kallas ”Simple View of Reading”. 

 

Om någon av processerna är dåligt utvecklad uppstår svårigheter (Myrberg, 2007). 

Enligt denna modell kan tre grupper av läsare som har problem med läsförståelsen 

identifieras (Elwér, 2009). Individer med enbart ordavkodningsproblem, individer med 

enbart språkförståelseproblem samt de med både ordavkodnings- och språkförståelse-



7 

problem. Individer som har ordavkodningsproblem, d v s svårt att läsa ut orden får 

också svårigheter med läsförståelsen eftersom minneskapaciteten går åt till avkodning. 

Det blir svårt att hålla allt i minnet och ord glöms bort vilket påverkar förståelsen 

negativt. Dyslexi handlar främst om svårigheter med ordavkodning (Myrberg, 2007). 

Bråten (2008) menar att ordavkodningsförmågan är avgörande på nybörjarstadiet för att 

få en bra läsförståelse, men god avkodningsförmåga räcker inte alltid. Han fortsätter: 

 
Det finns emellertid en hel del elever som har problem med läsförståelsen trots att 

ordavkodningen fungerar adekvat. I sådana fall måste man rikta uppmärksamheten mot 

andra komponenter i läsförståelsen, särskilt muntlig språkkompetens, kognitiva 

förmågor, förkunskaper, kunskap om skriftspråket, förståelsestrategier och 

läsmotivation. Det är nödvändigt att pedagoger har kunskap om alla dess komponenter 

om de ska kunna genomföra en individanpassad undervisning i läsförståelse. (s. 80) 

Om språkförståelsen saknas hjälps det inte att avkodningen är god. Problem med 

språkförståelse, visar sig tydligare vid läsning än vid tal eftersom läsning ställer större 

krav på språklig kompetens. Sådana problem kallas specifika läsförståelseproblem och 

är svårare att upptäcka. Studier har visat att denna grupp bland annat har brister i arbets-

minnet, svårare att göra inferenser och att övervaka sin egen läsning (Elwér, 2009). 

 

Senare forskning visar att även motivation är en viktig del av läsprocessen. En elev som 

identifierar sig som svag läsare kan lätt tappa motivationen att läsa och läser sällan av 

eget intresse. Detta ger mindre lästräning och eleven kommer efter klasskamraterna 

ännu mer (Westlund, 2009) (motivation behandlas mer ingående i 2.5.4). 

2.3 PIRLS och PISA 

PIRLS, Progress in International Reading Litteracy Study, är en internationell jäm-

förande studie där läsförmågan bland elever i åk 4 i totalt 49 länder undersöks. Denna 

undersökning visar att svenska elevers läsförmåga har försämrats. År 2001 gjordes den 

första undersökningen och de svenska eleverna presterade bättre än samtliga deltagande 

länder. Vid undersökningen år 2011 hade resultaten sjunkit, även om de låg över 

genomsnittet för de EU- och OECD-länder som deltog (Skolverket, 2012).  

 

Programme for International Student Assessment, PISA, är en undersökning av 15-

åringars kunskaper i bl a läsning. Undersökningen genomförs i de 34 OECD-länderna 

vart tredje år. Sverige har kraftigt försämrade resultat sedan den första undersökningen 

år 2000 och det är de lågpresterande eleverna som tappat mest (Skolverket, 2013). 

2.4 Skollagen och speciallärarens roll     

I skollagen kan vi läsa om ”Barns och elevers utveckling mot målen”  

 
3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande 

och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna 

utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av 

funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd 

som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. 

Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och 

stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. (SFS 2010:800) 
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Skolverkets allmänna råd är rekommendationer för hur lärare, övrig skolpersonal, 

rektorer och huvudmän kan eller bör handla för att uppfylla kraven i skollagen. I de 

allmänna råden för Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram  

(2014) kan vi läsa att det är viktigt att vi tidigt uppmärksammar tecken på och signaler 

om att en elev kan vara i behov av extra anpassningar. Extra anpassningar sätts in när en 

elev riskerar att inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen. Extra 

anpassningar kan till exempel vara att ge eleven ledning i att förstå texter, lästräning, 

särskilda läromedel eller utrustning. Det kan vara en speciallärare som under en kort tid, 

till exempel två månader, arbetar tillsammans med eleven. Om en elev efter en tids 

stödinsatser inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen eller mot att nå de 

kunskapskrav som minst ska uppnås, behöver stödet både intensifieras och ytterligare 

anpassas utifrån elevens behov. Om detta inte är tillräckligt kan eleven vara i behov av 

särskilt stöd och då skrivs ett åtgärdsprogram. 

2.5 Främjande faktorer för läsförståelse 

Skollagen är tydlig med att elever i behov av särskilt stöd ska få det stöd och extra 

anpassningar som de behöver. Intensiv träning av läsförståelsestrategier på elevens nivå 

samt motivation anses vara främjande faktorer. Likaså tidiga insatser och att aktuell 

forskning når ut till skolorna. Här följer ett urval av vad relevant forskning säger inom 

området. 

2.5.1 Läsförståelsestrategier 

Under 1970-talet och början av 1980- talet undersökte läsforskare vilka lässtrategier 

som var för sig gav bäst läsförståelse. De kom fram till följande: aktivera förkunskaper, 

ställa frågor under läsningen, konstruera mentala bilder, sammanfatta det viktigaste i 

texten samt analysera textens uppbyggnad (Andreassen, 2008). 

 

De amerikanska läsforskarna Brown och Palincsar (1984), presenterade i mitten av 

1980-talet ett läsprogram med tonvikt på att använda flera lässtrategier. Eleverna skulle 

under en intensiv period arbeta med strategianvändning och textförståelse tillsammans 

med lärare och andra elever. Programmet kallade de ”reciprok undervisning”. Brown 

och Palincsar kom fram till fyra centrala strategier som ökade de lässvaga elevernas 

förmåga att förstå och minnas textinnehållet. Genom att sammanfatta texten får eleven 

hjälp att skilja ut den viktigaste informationen samt att kontrollera sin förståelse av 

innehållet. Att ställa frågor till texten är den andra strategin och hjälper också till med 

att identifiera det viktigaste i texten och att testa den egna förståelsen. Tredje strategin 

handlar om att reda ut det man inte förstår och med den fjärde, att föregripa, görs 

antaganden om vad texten ska handla om genom att t ex titta på bilder, rubriker och 

titel. Dessa strategier aktiverar elevens förkunskaper. 

 

En annan amerikansk läsforskare, Pressley (1992) lanserade på 1990-talet 

Transaktionell strategiundervisning - TSI. Han poängterar att undervisningen i 

lässtrategier måste gå som en röd tråd genom elevernas skolvardag och under flera år, 

för att ge god läsförståelse. Den amerikanske läsforskaren Guthrie (2004) betonar i sitt 

program Begreppsorienterad läsundervisning – CORI, att elevernas motivation också är 

viktig. Innehållet i ämnet de läser om och syftet med läsningen ska kännas meningsfullt. 

Detta program utvecklades i slutet av 1990- talet (Andreassen, 2008). 
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”Metakognition utvecklar läsförståelsen” skriver Westlund (2009, s. 128). Med 

metakognition menas att medvetet fundera över sina tankeprocesser. Läsförståelse-

strategierna är kopplade till metakognitiv förmåga. Läraren tänker högt hur hon 

använder de olika strategierna vid läsning, hur hon tänker för att förstå det hon läser; 

Varför användes strategin? Hur? Hjälpte den? Läsaren visar att hon är medveten om när 

hon inte förstår och varför, och vet också hur hon ska göra för att förstå. 

 

Westlund (2013) har i sin forskning jämfört hur läsförståelse bedöms i Sverige 

respektive Kanada mot bakgrund av att de kanadensiska resultaten i läsförståelse legat 

på en stabilt hög nivå medan de svenska sjunkit enligt internationella mätningar. De 

kanadensiska lärarna har i större omfattning utvecklat ett metaspråk om läsförståelse 

och bedömning, vilket de även använder i dialog med eleverna. Svenska lärare ser på 

bedömning främst som en produkt medan de kanadensiska betonar processen och 

feedback. Begreppet metakognition saknades hos den svenska lärargruppen även om 

svenska forskare använder begreppet flitigt. Westlund (2013) påpekar att det i den 

svenska läroplanen, Lgr11, står för lite om hur undervisning i lässtrategier ska gå till. 

Svenska lärare måste få samma möjlighet som de kanadensiska lärare har, att lära sig 

hur man undervisar eleverna i olika förståelsestrategier.  

 

Norska elevers resultat i läsförståelse har förbättrats enligt PISA:s undersökning 2009. 

Reichenberg (2012) har jämfört norsk och svensk forskning rörande läsförståelse och 

kommit fram till att forskningen gällande faktatexter är mer omfattande i Norge medan 

svensk forskning handlar mer om skönlitteratur. Stora norska satsningar har gjorts för 

att översätta läsdidaktisk forskning till skolpraktik och ett omfattande fortbildnings-

material har utarbetats där till exempel videofilmade modellektioner finns tillgängliga 

på internet. 

2.5.3.1  Undervisning i lässtrategier enligt Skolverket 

 

Skolverket har i en rapport gjort en analys av elevernas svar i den senaste PIRLS-

undersökningen (Skolverket, 2012). Där framgår att det framför allt är läsförståelsen av 

sakprosatexter som försämrats de senaste fem åren. De lässtrategier som i dag ofta 

används i läsandet av skönlitteratur borde också omfatta sakprosan. Rapporten hänvisar 

till Anmarkrud och Bråten (2012, s. 196ff) som i fem punkter sammanfattat vad 

undervisning i lässtrategier bör innehålla: 

 
1. Strategiundervisning bör vara direkt och explicit 

Vissa enskilda elever kan klara av att tillägna sig effektiva lässtrategier utan tydlig 

undervisning, men för de allra flesta behövs modellering där läraren förebildar, 

verbalisering och olika former av stöd. 

 

2. Undervisningen bör innefatta en repertoar av olika lässtrategier 

Företrädesvis bör undervisningen innehålla ett antal olika så kallade 

”djupläsningsstrategier”. Det kan handla om att skapa egna frågor till texten och 

besvara dem, att förutsäga textinnehållet eller att sätta ord på relevant 

bakgrundskunskap. 

 

3. Läsande som social aktivitet 

Olika former av samarbete gynnar arbetet med läsförståelse. 
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4. God strategiundervisning är långvarig 

Det finns inga genvägar till att hjälpa eleverna att tillägna sig effektiva lässtrategier. 

Effektiva interventioner har visat sig hålla på i tre månader upp till ett helt läsår, och 

vara integrerade i ämnesundervisningen. 

 

5. Effektiv undervisning i lässtrategier förutsätter hög lärarkompetens 

Lärarkompetensen har identifierats som en kritisk faktor i många studier. Att lärarna får 

tillräcklig tid att utveckla professionell kunskap om strategiundervisning är avgörande 

för ett gott resultat. 

(Skolverket, 2012, s. 50) 

2.5.3.2 Vad säger läroplanen om lässtrategier? 

 

Med lässtrategier menas de konkreta sätt som en läsare använder för att angripa en text 

(Skolverket, 2011b). I Läroplanens kursplaner under ”centralt innehåll” står vad som 

ska behandlas i undervisningen. I ämnet svenska, under rubriken ”Läsa och skriva” står 

följande: 

 

I årskurs 1-3 

”Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens 

form och innehåll.” (Skolverket, 2011b, s. 223). 

 

I årskurs 4-6 

”Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja 

textens budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna” (Skolverket, 

2011b, s. 224). 

 

I årskurs 7-9 

”Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja 

texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang” 

(Skolverket, 2011b, s. 225). 

 

Under rubriken ”Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3” står det 

att eleven ska visa sin läsförståelse med hjälp av strategierna, att sammanfatta och att 

relatera till egna erfarenheter: 

 
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på 

ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven 

viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. 

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i 

texterna och relatera detta till egna erfarenheter. (s. 227) 

Kommentarmaterialet till läroplanens kursplan i svenska (Skolverket, 2011a) ger en 

bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom 

texterna i kursplanerna. Under rubriken ”Läsa och skriva” står att enligt PIRLS har 

andelen starka och mycket starka läsare bland svenska elever minskat sedan början av 

1990-talet. ”En förklaring till detta kan, menar man, vara att det i den svenska skolan 

inte finns någon tradition av att undervisa om olika sätt att läsa texter” (s. 11). I ett 

internationellt perspektiv avsätts i Sverige mycket lite tid per vecka till att förbättra 

elevernas läsförmåga. 
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2.5.3.3 En läsande klass 

 

Vid höstterminens start 2014 skickades boken En läsande klass – träna läsförståelse 

(Widmark, 2014)  ut till de svenska skolorna kostnadsfritt. Boken är ett projekt där fem 

lärare på låg- och mellanstadiet arbetat fram hundratals olika slags texter med 

lektionsplaneringar. Boken finns även digitalt och alla texter är inlästa så att de går att 

lyssna på. Texterna ska ses som förslag och dialogen och samtalet kring texten det 

centrala. Boken utgår från de strategier för läsförståelse som amerikanska läsforskare 

utarbetat samt från de strategier som pekas ut av Westlund (2009). Hon poängterar i sin 

senaste forskning att målet med strategiundervisning är att eleverna ska kunna övervaka 

sitt lärande men att det är innehållet i texten som är det centrala (Westlund, 2013). 

 

För att förklara lässtrategierna för eleverna används begreppet ”läsfixarna”. Det är fem 

figurer som hjälper eleverna att förstå och minnas en text, se bilaga 3: 

 

Spågumman förutspår och ställer hypoteser 

Detektiven reder ut oklarheter 

Reportern ställer frågor 

Cowboyen sammanfattar 

Konstnären skapar inre bilder 

(Widmark, 2014) 

 

Damberg och Nilsson (2014) för fram kritik mot materialet, både vad gäller innehåll och 

forskningsanknytning (se 5.2 för ytterligare diskussion om detta). 

2.5.2 Nivåanpassad undervisning 

De vardagsbegrepp som eleven kan bygger på dennes erfarenhet medan vetenskapens 

begrepp är teoretiska. I undervisning möts dessa, elevens erfarenhet ska konfronteras 

med vetenskapernas begrepp och här gäller det för läraren att utmana eleven på rätt 

nivå. Eleven ska kunna använda sig av sin erfarenhet när nya saker lärs in i nästa 

utvecklingszon. Vygotskij (1934) förklarar begreppet ”den närmaste utvecklingszonen” 

på följande sätt: ”I skolan lär sig ju inte barnet sådant som det redan kan göra på egen 

hand, utan sådant som det ännu inte kan, men som det har möjlighet att lära sig i 

samarbete med läraren och under dennes handledning” (s. 333). Han menar också att 

samarbete i skolan är viktigt: ”utan social kommunikation sker ingen utveckling av vare 

sig språk eller tänkande” (Vygotskij, 1934, s. 10). 

 

Tjernberg (2013) har bland annat kommit fram till att en framgångsfaktor är att läraren 

synliggör lärandeprocessen för eleverna. Det är viktigt att se var eleverna befinner sig i 

kunskapsutvecklingen och arbeta utifrån detta. Läraren anpassar arbetsmaterial och 

innehåll till sina elever och grupp-sammansättningar görs med hänsyn till arbetsuppgift, 

sammanhang och elevens närmaste utvecklingszon. 

 

Tjernberg (2013) refererar till Torgesens (2001) studie som visar att viktiga faktorer i 

insatser för elever med dyslektiska problem är en-en-undervisning i korta och intensiva 

pass kombinerat med lärarskicklighet. Det är viktigt att skilja ut problemen individuellt 

så att rätt stöd kan ges. Det är också viktigt att läraren uppmärksammar och förstår den 

enskilda elevens strategier och kan bedöma var eleven befinner sig i sin läsutveckling 
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för att kunna bygga vidare därifrån. En-till-en-undervisning är en effektiv insats för 

elever som har problem med läsinlärning (Myrberg, 2007). 

2.5.3 Intensivträning 

I Vetenskapsrådets rapportserie Dyslexi – en kunskapsöversikt beskriver Myrberg 

(2007) ett fältexperiment gjort av Torgesen (2001). 8-10-åringar med grava läs- och 

skrivsvårigheter fick daglig läs- och skrivträning under åtta veckor. Resultaten 

förbättrades avsevärt och vid en test två år senare bestod det positiva resultatet. 

Slutsatsen blev att intensivträning i kortare perioder är att föredra framför små insatser 

utspridda över lång tid.  

 

Tidig Intensiv Lästräning, TIL är ett läsprogram för de elever som ligger i riskzonen för 

att få läs- och skrivsvårigheter. Redan i åk 1 får dessa elever intensiv en-till-en-

undervisning under 6-12 veckor. De läser både i skolan och i hemmet vilket ger 

lästräning minst två gånger varje dag. Böckerna är utvalda utifrån elevens läsnivå. 

Läsprogrammet är utarbetat av Monica Dahlin (2006) och inspirationen fick hon av läs- 

och skrivinlärningsprogrammet Reading Recovery som utvecklats på Nya Zeeland 

under 1970-talet av pedagogen och forskaren Clay (1985). Reading Recovery har i flera 

studier visat sig ge goda effekter för barn som släpar efter i läsinlärningsstarten 

(Myrberg, 2007). 

2.5.4 Motivation 

Bråten (2008) belyser varför motivation är så viktig i förhållande till att förbättra sin 

läsförståelse och då främst den inre motivationen. Med inre motivation menas att elever 

läser för att de har lust att göra det och för att läsning verkligen intresserar dem. Yttre 

motivation styrs av belöningar, beröm, betyg, guldstjärnor och gör att eleven själv inte 

har valt att läsa utan bara läser när han eller hon ”måste”. Inre motivation skapar fler 

och mer lustfyllda lästillfällen vilket leder till en bättre förståelse av det lästa, bland 

annat därför att ordavkodningen och ordförrådet förbättras och att förståelsestrategierna 

utvecklas.  

 

Elever som har låg inre motivation till att läsa, läser så lite som möjligt, får mindre 

lästräning och läsutvecklingen går inte framåt så fort som för klasskamraterna. Detta 

leder till att eleven känner sig dålig och motivationen minskar ytterligare. Den inre 

motivationen, det vill säga att eleven läser för att det är roligt och intressant, saknas 

(Westlund, 2009). 

2.5.5 Tidiga insatser 

I det svenska konsensusprojektet har samtliga forskare som disputerat i Sverige på något 

av områdena läsinlärning, läs- och skrivsvårigheter och läs- och skrivpedagogik de 

senaste tio åren intervjuats. De har bland annat kommit fram till att tidiga insatser är 

fördelaktiga av flera skäl. Eleverna har inte fastnat i verkningslösa läs- och skriv-

strategier, samt att tidiga insatser förebygger en negativ självbild (Myrberg, 2007).  

2.5.6 Implementera aktuell forskning i skolan 

Tjernberg (2013) har i sin forskning tagit reda på vad som är framgångsfaktorer i läs- 

och skrivinlärande. Hon menar att det är viktigt att forskningsresultat blir tillgängliga i 

skolpraktiken. Ett sätt är att det finns personer tillgängliga på skolan som kan tolka 
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resultaten i relation till lärarens praktik. En förutsättning är att den teoretiska kunskapen 

kopplas till konkreta undervisningssituationer som man tillsammans reflekterar över. En 

”forskande lärare” skulle kunna vara en sådan bro mellan teori och praktik. Även 

Westlund (2013) och Reichenberg (2012) tar i sina respektive studier upp problemet 

med att svenska lärare inte får tillräckliga kunskaper om aktuell forskning och hur de 

ska undervisa i läsförståelse. 

2.6 Sammanfattning av kunskapsläget 

Läsförståelseproblem kan bero på svårigheter med avkodning av ord, språkliga 

svårigheter eller båda delarna (Elwér, 2009; Westlund, 2009). 

 

Enligt undersökningarna PIRLS (Skolverket, 2012) och PISA (Skolverket, 2013) har 

resultaten i läsförståelse hos svenska elever försämrats och i kommentarmaterialet till 

Lgr11 (Skolverket, 2011a) menar man att en av anledningarna kan vara avsaknaden av 

undervisning i lässtrategier.  

 

En av speciallärarens roller är att ge extra stöd och anpassningar till de elever som har 

svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns i läroplanen. Det är viktigt att 

uppmärksamma och ge stöd i ett tidigt skede (Skolverket, 2014).  

 

Redan på 1970-talet visste amerikanska läsforskare vilka lässtrategier som fungerade. 

På 1980- och 1990-talet sattes flera lässtrategier ihop till olika metoder. Några exempel 

är reciprok undervisning (Brown & Palincsar, 1984) och begreppsorienterad 

läsundervisning där även motivation är ett viktigt inslag (Guthrie, o.a., 2004). Tidig 

Intensiv Lästräning, TIL, är den svenska varianten av det i Nya Zeeland så 

framgångsrika läs- och skrivinlärningsprogrammet Reading Recovery (Dahlin, 2006).   

2014 lanserades En läsande klass (Widmark) som bygger på lässtrategier. En läsande 

klass är ett arbetsmaterial i läsförståelse och finns tillgängligt i bokform samt på 

internet. 

 

Forskning visar att elever lär sig bäst tillsammans med andra men att undervisningen 

måste vara på rätt nivå och att det är viktigt att elever i läs- och skrivsvårigheter får stöd 

så tidigt som möjligt. Även intensiva perioder av träning i läsförståelsestrategier samt 

motivation är viktiga framgångsfaktorer (Myrberg, 2007). 
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3  Metod 

I denna studie har elever i åk 2 tränat läsförståelsestrategier under en kort intensiv 

period. De har arbetat i mycket små grupper om 2-3 elever som kommit ungefär lika 

långt i sin läsutveckling. Innan träningen gjordes en läsförståelsetest, SL60 (Nielsen, 

Kreiner, Poulsen, & Söregård, 1997), vilken beskrivs nedan i 3.1.2. Eleverna har vid 

andra tillfällen blivit påminda om att använda läsförståelsestrategierna, t ex då klassen 

haft tyst läsning. När alla grupper fått lästräning vid fem tillfällen gjordes samma test 

igen.  

3.1 Val av metod 

För att få svar på forskningsfrågorna används en kvantitativ metod med kvasi-

experimentell design. Det betyder att elever i en experimentklass jämförs med elever i 

en referensklass. Samtliga elever får ett förprov, test 1, och sedan genomgår 

experimentklassen en intervention i form av träning av läsförståelsestrategier. Därefter 

görs ett efterprov, test 2, i de båda klasserna (Bryman, 2008). Båda klasserna arbetar 

med läsförståelsestrategier även inom den ordinarie undervisningen. 

3.1.1 Undersökningsgrupper 

De båda klasserna finns på olika byskolor i Sverige. Skolorna har ca 100 elever vardera 

och båda skolorna har förskoleklass, åk 1-5 samt fritidsverksamhet. Experimentklassen 

har 22 elever och kontrollklassen har 12 elever. Samtliga elever går i åk 2. Resultatet för 

tre elever i experimentklassen har av olika anledningar inte använts, vilket betyder att 

resultat för 19 elever i experimentklassen är redovisade. Resultat för 11 elever är 

redovisade i referensklassen. Grupperna valdes utifrån tillgänglighet. 

3.1.2 Test SL60 

I september gjordes en läsförståelsetest, SL60, i de båda klasserna. I november gjordes 

samma läsförståelsetest igen i de båda klasserna, för att se eventuella förändringar av 

elevernas läsförståelsenivå. SL60 är en standardiserad läsförståelsetest som görs på tid, 

15 minuter. Eleven läser tyst en mening och ska sedan markera den bild som bäst 

avspeglar innehållet i meningen, utifrån fem alternativ. Max antal rätt är 60.  

3.1.3 Genomförande av intervention 

Den klass som får intensivträning delades in i grupper om 2-3 elever. Utifrån det första 

testet har eleverna delats in så att de kommit ungefär lika långt i läsutvecklingen inom 

samma grupp. På så sätt fick varje grupp träning på sin nivå. Träningen skedde för det 

mesta under klassens lässtund på morgonen och i ett grupprum bredvid klassrummet. 

Jag har träffat varje grupp vid fem tillfällen och i ca 20 minuter varje gång. De böcker 

som använts har varit på respektive grupps nivå. Böckerna kommer från Adastra 

läromedel och kallas Vingböckerna (Hydén, 2004). De har valts med tanke på att varje 

lästillfälle ska ge eleverna en läsupplevelse. Varje grupp har läst fem böcker, en vid 

varje tillfälle. 

 

Vid första tillfället berättar jag att de ska få lära sig om fem ”läsfixare” som har varsitt 

läsknep som gör att det går lättare att läsa och att förstå vad de läser. Jag lägger fram en 

bild av Spågumman, se bilaga 3 (Widmark, 2014). Eleverna läser högt i tur och ordning 

och inför varje sida/uppslag pratar vi om bilden och vad de tror ska hända i texten. 
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Någon gång under läsningen stöter någon på ett svårt ord som går bra att läsa för att de 

just sagt det ordet när vi pratat om bilden. Då gör jag de uppmärksam på det och vi 

pratar om att ”läsknepet” fungerar. 

  

Vid det andra tillfället repeterar vi vad Spågummans läsknep är och jag lägger fram 

bilden på henne och en bild på Detektiven, se bilaga 3. Detektiven hjälper oss med 

ovanliga ord och tecken och eleverna får tips om hur de kan göra om de kommer till ett 

konstigt ord. De försöker först läsa om och ljuda ordet, se om ordet går att dela upp, om 

någon bild på sidan kan hjälpa till, läsa om hela meningen och till sist fråga någon.  

 

Det tredje tillfället handlar om två figurer, Konstnären och Reportern. Konstnären 

skapar egna bilder, han ser miljöer och händelser i sitt eget huvud. Han blandar in sina 

egna tankar i det han läser och jag berättar för eleverna att det är bra för då minns de 

bättre det de läste. Reportern ställer frågor om texten. Eleverna uppmanas att fundera 

över något som verkar konstigt med berättelsen eller något som de skulle vilja fråga 

författaren om. Det är mycket att tänka på nu för eleverna när de läser. På flera av 

sidorna får de titta på bilden och bara tänka innan läsningen, en del sidor passar bra till 

frågor som Reportern har, eller som Konstnären funderar över, och då blir det naturligt 

att prata om bilden och förutspå. När någon säger något pekar jag på en bild och säger 

till exempel ”nu gjorde du som Konstnären” eller ”det var frågor som Reportern kunde 

ha ställt”. 

 

Det fjärde tillfället handlar om Cowboyen som fångar in hela boken i en samman-

fattning. Nu har vi alla fem bilderna framför oss och läser samtidigt som vi tränar och 

pratar om de fyra första strategierna. När vi kommit till mitten av boken stannar vi upp 

och hjälps åt att minnas vad som hände i början och fram till mitten. Vi läser den andra 

halvan och sammanfattar sedan hela boken. 

 

Vi pratar också om hur de använder läsknepen/lässtrategierna när de läser själv och inte 

har någon att prata med, samt en enkel repetition: 

 

1. Titta på rubriker och bilder och gissa vad som ska hända (Spågumman) 

2. Är noga med att du förstår ovanliga ord, läs om ordet, meningen, dela upp eller 

fråga (Detektiven) 

3. Fundera över om du har varit med om eller sett något liknande. Vad vet du om 

det här? Hur ser det ut? Vad hör du? (Konstnären) 

4. Vad skulle du vilja fråga författaren, något som verkar konstigt? Vad tror du 

han/hon menar egentligen? (Reportern) 

5. Sammanfatta när du läst klart. Vad hände först? Sedan? Och i slutet? 

(Cowboyen) 

 

Vid det femte och sista tillfället läste vi en lite svårare bok och repeterade alla 

läsknepen. 

 

Några gånger i veckan blir hela klassen påmind om att använda läsknepen, t ex titta på 

bilderna först, vara noga med att förstå och stanna upp i läsandet och fundera.  
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3.1.4 Kontroll av statistisk signifikans 

För att se om det finns en signifikant skillnad mellan provresultat i två olika klasser är 

det lämpligaste statistiska testet ett t-test (Denscombe, 2009). En fördel med t-test är att 

det fungerar bra med små urval, under 30, och att grupperna inte behöver ha samma 

storlek. Följande formel för t-testet har använts: 

𝑇 =
�̅� − �̅�

𝑆𝑃√1
𝑛 +

1
𝑚

 , 

där 𝑋 är serien med respektive elevs differens från test 1 till test 2 för 

experimentklassen, �̅� är då ett medeltal av denna serie och n är antalet elever i 

experimentklassen. �̅� och m är respektive värden för referensklassen och 𝑆𝑃 beräknas 

genom: 

𝑆𝑃 = √
(𝑛 − 1)𝑆𝑋

2 + (𝑚 − 1)𝑆𝑌
2

𝑛 + 𝑚 − 2
 , 

där 𝑆𝑋 och 𝑆𝑌 är standardavikelsen för referens- respektive experimentklassen och 

skattas med: 

𝑆𝑋 = √
1

𝑛
∑(𝑋𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

 

𝑆𝑌 = √
1

𝑚
∑(𝑌𝑖 − �̅�)2

𝑚

𝑖=1

 

Om vårt beräknade T är större än tabellvärdet är resultatet signifikant (Hogg & Tanis, 

2010). 

3.2 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Denscombe (2009) menar att kvantitativa data är bara så bra som den insamlingsmetod 

som används. En fördel är dock att tabeller och diagram är ett effektivt sätt att delge 

andra resultaten. I denna studie har ett läsförståelsetest gjorts före respektive efter 

interventionen. Enligt Bryman (2008) kan olika händelser mellan testerna påverka 

resultaten. Ett exempel är att några elever har haft enskild lästräning utöver 

interventionen och den ordinarie undervisningen. Endast ett test är gjord före respektive 

efter interventionen. Elevens dagsform, händelser på rasten mm kan ha påverkat 

resultaten. Jag har själv utfört testerna i båda klasserna. I experimentklassen, som har 22 

elever har testerna gjorts under halvklasslektioner för att situationen ska bli likvärdig 

som den för referensklassen som innehåller 12 elever. Interventionen består av fem 

tillfällen och regelbundna påminnelser i klassrummet.  
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Stukat (2011) menar att reliabiliteten är en nödvändig förutsättning för validiteten. Om 

ett kompletterande test i läsförståelse hade gjorts skulle reliabiliteten ökat och risken för 

att till exempel elevens dagsform har påverkat resultaten skulle minskat.  

 

Testet som använts är normerat för åk 2, innehåller 60 meningar/uppgifter och är på 15 

minuter. Det ger en god validitet som dock minskas något av att eleverna vid det andra 

tillfället kan känna igen uppgifterna. Då situationen är likadan för kontrollgruppen 

förutsätts ändå resultaten ha relevans och kunna visa på en trend att undersöka vidare i 

framtida studier. 

 

Generaliserbarheten är inte alltför omfattande eftersom antalet använda resultat i 

interventionsgruppen är 19 och i referensgruppen 11. Fler elevgrupper och från fler 

olika skolor hade gett ökad generaliserbarhet. Testerna har gjorts under samma vecka i 

alla grupper utom för en av referensklassens elever som var sjuk vid det första 

testtillfället. Eleven gjorde testet ett par veckor senare och tillsammans med sin lärare. 

Eftersom läraren varit med och sett hur testet gått till och att ett par veckor inte har 

antagits spela någon större roll, så har jag valt att ta med denna elevs resultat. 

3.3 Etiska överväganden 

Enligt etiska överväganden finns ingen risk att någon elev känner sig utpekad, då alla 

elever i respektive klass genomgår samma test. Alla elever i experimentklassen 

genomgår också samma intervention, vilket i denna studie är lästräning i grupp. För att 

tillgodose informationskravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet har ett brev 

skickats till elevernas vårdnadshavare, se bilaga 1 och 2. I brevet, där elever och 

vårdnadshavare genom sina underskrifter, godkänner att resultaten från läsförståelse-

testet SL60 får användas i rapporten, står att alla uppgifter är anonyma. Inga namn på 

elever, lärare, skola eller kommun kommer att finnas med. I brevet står också att 

informationen kommer att användas i detta examensarbete och att arbetet kommer att 

läggas ut på universitetets hemsida (Vetenskapsrådet, 2011). Både experimentklassen 

och referensklassen kommer att fortsätta träna på läsförståelsestrategierna i helklass och 

vid behov individuellt. 
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4 Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet från interventionsstudien i form av tabeller och 

figurer tillsammans med en kortare beskrivning av deras innehåll. 

 

Tabell 1 Medelvärdet av antal rätt före respektive efter experimentklassens intervention 

 

 

 

Tabell 1 visar resultaten på läsförståelsetestet SL60. Experimentklassen hade ett 

medelvärde på 43,1 rätt angivna svar före en period av intensivträning av 

läsförståelsestrategier. Under perioden har varje elev tränat ca 20 minuter vid fem 

tillfällen. Efter interventionen var medelvärdet 51,1 rätt vilket ger en förbättring på 8,0 

rätt. Det motsvarar 18,6 procentenheter. Referensklassen hade under samma period en 

förbättring på 6,4 rätt angivna svar, vilket är 14,4 procentenheter. Det betyder att 

experimentklassen hade i genomsnitt 4,2 procentenheter fler rätt på test 2 än 

referensklassen. För att se om det föreligger en statistisk signifikant skillnad mellan 

experimentklassen och referensklassen har en hypotesprövning gjorts med hjälp av  

t-test. Värdet blev 0,69 vilket är mindre än 1,70 ( 𝑡0.95,28) och motsvarar ett p-värde på 

0,25. Det tyder på att skillnaden är för liten för att vara statistiskt säkerställd.  

 

Tabellen visar att experimentklassen hade något sämre resultat än referensklassen vid 

det första testtillfället, men att den gått om referensklassen vid test 2. Båda klasserna 

fick högre resultat vid test 2 men experimentklassen förbättrade sig med 4,2 

procentenheter mer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resultat av 
SL60 

 
Före intervention 

Test 1 
 

 
Efter intervention 

Test 2 

 
Förändring 

 
Experimentklass 

 
43,1 

 
51,1 

 
8,0 

=18,6 procentenheter 
 

 
Referensklass 

 
44,4 

 
50,8 

 
6,4 

= 14,4 procentenheter 
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Tabell 2 Medelvärde för den fjärdedel av experimentklassklassen med minst antal rätt jämfört med 

övriga elever i klassen 

 

 

Tabell 2 visar att den fjärdedel av de elever i experimentklassen som haft lägst resultat 

på test 1 gjort den största förbättringen. Förbättringen var i genomsnitt 12,0 antal rätt, 

vilket motsvarar 42,0 procentenheter. Det är 28,5 procentenheter bättre än övriga elever. 

Den signifikanta skillnaden i experimentklassen, mellan den fjärdedel elever med lägst 

antal rätt och övriga elever är enligt t-test 1,12. Det är mindre än 1,74 ( 𝑡0.95,17) och 

motsvarar ett p-värde på 0,16. Det tyder på att skillnaden är för liten för att vara 

statistiskt säkerställd.  

 

Sammanfattningsvis har de elever med lägst resultat gjort större förbättringar när det 

gäller läsförståelse än de elever som kommit längre i sin läsutveckling.  

 

 

Tabell 3  Medelvärde för den fjärdedel av referensklassklassen med minst antal rätt jämfört med övriga 

elever i klassen 

 

 

Tabell 3 visar att de svagaste eleverna i referensklassen förbättrade sig med 31,0 

procentenheter mer än övriga elever. Den signifikanta skillnaden i referensklassen, 

mellan den fjärdedel elever med lägst antal rätt och övriga elever är enligt t-test 1,47. 

Det är mindre än 1,83 ( 𝑡0.95,9) och motsvarar ett p-värde på 0,13. Det tyder på att 

skillnaden är för liten för att vara statistiskt säkerställd. 

 
Resultat av SL60 
 

 
Före intervention  

Test 1 
 

 
Efter intervention  

Test 2 

 
Förändring 

 
Den fjärdedel av klassen 
med minst antal rätt 
 

 
28,6 

 
40,6 

 
12,0 

= 42,0 procentenheter 

 
Övriga elever 

 
48,3 

 
54,8 

 
6,5 

= 13,5 procentenheter 
 

 
Resultat av SL60 
 

 
Test 1 

 
Test 2 

 

 
Förändring 

 
Den fjärdedel av klassen 
med minst antal rätt 
 

 
27,3 

 
38,3 

 
11,0 

= 40,3 procentenheter 

 
Övriga elever 

 
50,8 

 
55,5 

 
4,7 

= 9,3 procentenheter 
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En jämförelse mellan eleverna i referensklassen visar på liknande resultat som för 

experimentklassen, det vill säga att det är eleverna med minst antal rätt vid test 1 som 

gjort de största förbättringarna.   

 

En jämförelse mellan den svagaste fjärdedelen i experimentklassen respektive 

referensklassen visar att referensklassen förbättrat sig marginellt mer, men här är den 

signifikanta skillnaden 0.16. Det är mindre än 1,94 ( 𝑡0.95,6) och p-värdet är endast 0.44. 

 

 

I figur 1 ser vi ett annat sätt att redovisa resultaten. 

 

 
 
Figur 1 Elevers resultat före respektive efter intervention. 

 

Figur 1 visar antalet rätt för varje elev vid test 1 respektive test 2. Ju längre eleven är 

från den röda linjen som går från 0/0 till 60/60, desto större förbättring. Utifrån denna 

figur kan vi se att det är de elever med de lägsta resultaten på test 1 som gjort de största 

förbättringarna på test 2. Eftersom max antal rätt är 60 har flera elever nått taket och 

alltså inte kunnat få högre poäng. Ingen elev hade 60 antal rätt på test 1. 
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Figur 2 Elevers resultat före respektive efter intervention. 

 
Figur 2 visar resultaten i antalet rätt för varje enskild elev i experimentklassen. Här 

framgår att det är några av eleverna med de lägsta resultaten på test 1 som gjort de 

största förbättringarna. Elev 1 har förbättrat sitt resultat från 15 rätt till 32 rätt, vilket är 

mer än en fördubbling. Även elev 2, 3 och 6 har förbättrat sig mer än genomsnittet. Elev 

5 fick lika många rätt på test 1 som på test 2. 

 

 

 

 
Figur 3 Elevers resultat före respektive efter intervention. 
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Figur 3 visar percentilvärden för varje elev i experimentklassen. Ett resultat på t ex 

percentil 10 betyder att 90 % av elever inom samma åldersgrupp presterar bättre och  

10 % presterar sämre än eleven.  

 

Resultaten är fördelade i percentiler på följande sätt: 

 

Percentil 10: 0-28 antal rätt 

Percentil 25: 29-40 antal rätt 

Percentil 50: 41-53 antal rätt 

Percentil 75: 54-58 antal rätt 

Percentil 90: 59-60 antal rätt 

 

Redovisning av resultaten i form av percentiler ger inte en lika detaljerad jämförelse 

som redovisning av antalet rätt (se figur 2). Ett exempel är elev 2 som hade 27 rätt på 

test 1 och då låg på percentil 10 men med två till rätt hade hamnat på 25. På test 2 hade 

eleven 52 rätt vilket gav percentilvärde 50. Ett annat exempel är eleverna 7, 8 och 9 som 

med några få fler rätt hade legat på en högre percentil vid test 1. Nu ser de ut att ha 

förbättrat sig mycket fast det bara är med 3-6 antal rätt.  

 

Resultaten redovisade i percentiler gör det möjligt att jämföra klassens resultat med 

elever inom samma åldersgrupp. Standardiseringen är gjord på 426 elever i åk 2 i 

november (Nielsen, Kreiner, Poulsen, & Söregård, 1997). Test 2 i denna studie gjordes 

även den i november.  Enligt normen borde halva klassen ha ett percentilvärde på minst 

50. I experimentklassen har 84 % ett värde på 50 eller mer, vilket är ett högt resultat.  

 

För att sammanfatta resultaten, så visar de enbart på en trend, som skulle kräva 

ytterligare undersökning för att kunna bekräftas. Trots att interventionen gav ett positivt 

utfall för experimentklassen, är skillnaderna jämfört med referensklassen, som även den 

uppvisade ett positivt resultat, inte statistiskt säkerställda. Detta resultat är en oväntad 

svaghet i min studie och diskuteras vidare i nästa kapitel 5, se särskilt 5.3. 
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5 Diskussion 

Nedan följer en diskussion runt experimentklassen under interventionen, materialet för 

att träna lässtrategier, interventionsstudiens resultat samt läsutveckling ur ett 

skolperspektiv. 

5.1 Experimentklassen under interventionen 

Elev 1 har under interventionsperiodens fem lästillfällen ökat sin förmåga till 

koncentration, är ivrig och vill läsa. 

Elev 2 ingick i en två-grupp och blev ensam vid de tre sista lästillfällena, mycket ivrig 

och positiv under lässtunderna. 

Elev 3 var okoncentrerad de första gångerna men gjorde sedan stora framsteg i både 

koncentration, avkodning och att prata om handlingen i boken. 

Elev 4 har varit intresserad vid alla lästillfällen och gjort framsteg, men under test 2 

blev det oroligheter om pennorna, vilket kan ha påverkat resultatet. 

Elev 5 var också involverad i oroligheten kring pennorna. Denna elev hade gjort åtta 

uppgifter mer vid test 2 men hade åtta fler fel vilket tyder på att eleven haft för bråttom.  

Under lästillfällena tränade vi på att läsa långsammare och att vara noga med att förstå 

texten, men fler tillfällen hade troligen gynnat eleven. 

Elev 6 och 7 var väldigt intresserade. 

Elev 8, 9 och 10 var även de intresserade och fokuserade på läsningen. 

Elev 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 och 19 har kommit långt i sin läsutveckling och var 

också de nio elever som gjorde alla uppgifter i test 2 klart innan stopptiden. Elev 12, 16, 

18 och19 hade rätt på alla uppgifter. 

 

De flesta elever var motiverade och verkade glada när det var deras tur att läsa. 

Lässtunderna var i en positiv anda och jag kunde vid varje tillfälle visa på framsteg de 

gjorde. Vi pratade ofta om varför vissa strategier var bra och hur man ska tänka för att 

förstå. Detta kallas metakognition och är viktigt för att utveckla läsförståelsen 

(Westlund, 2009). Några iakttagelser som jag gjort under intensivläsningsperioden är att 

många elever har för bråttom när de läser. De märker inte eller struntar i att ord läses fel 

och ibland gissar de istället för att läsa ut ordet. De backar inte tillbaka och läser om 

ordet eller meningen då de känner att det inte stämmer. De är med andra ord inte noga 

med att förstå vad de läser. Många elever verkade generade över att läsa/avkoda fel och 

när vi pratat om att det är viktigare att backa och läsa rätt så man förstår blev läsningen 

lugnare. Många har också bråttom på så sätt att de börjar läsa direkt utan att titta på 

bilderna och fundera över vad texten kan tänkas handla om. Jag kunde se framsteg i 

både avkodning och läsförståelse från första tillfället till det femte i samtliga grupper. 

God avkodningsförmåga är en förutsättning för läsförståelse. Även god språkförståelse 

behövs för att förstå en text (Elwér, 2009; Gough & Tunmer, 1986; Myrberg, 2007). 

Eleverna har varit intresserade och velat läsa och de flesta böcker jag använt har varit 

uppskattade. I några grupper har de velat hitta på och skriva en fortsättning på en bok de 

läst klart. God inre motivation är en av de främjande faktorerna för att öka läsförståelsen 

(Bråten, 2008; Westlund, 2009) och det har jag upplevt att de flesta eleverna hade. Flera 

av eleverna visade intresse för korten med figurerna och texten, se bilaga 3. Korten 

fungerar som ett stöd för minnet, vilket är bra för de flesta elever, men speciellt för de 

med språk- och eller minnessvårigheter. Figurerna hjälper även till att göra 

läsförståelsestrategierna mer konkreta. 
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Både experimentklassen och referensklassen arbetar med lässtrategierna enligt En 

läsande klass (Widmark, 2014) i helklass cirka en gång i veckan. En elev i 

referensklassen har under perioden haft en intensivperiod med daglig lästräning hemma 

och i skolan, två elever har haft extra lästräning i skolan. Ingen elev i experimentklassen 

har haft extra lästräning utöver interventionen. 

5.2 Läsförståelsematerialet 

Efter att ha läst med de åtta grupperna vid fem tillfällen vardera, har jag bildat mig en 

uppfattning om att vissa av strategierna i läsförståelsematerialet upplevdes av eleverna 

som mer användbara och lättare att ta till sig än andra. Här nedan följer en utvärdering 

och redogörelse av strategifigurerna som förekom under interventionstillfällena. 

 

Spågumman är den strategi som vi började med. Eftersom vi använt böcker med bilder 

har vi inför varje text kunnat prata om bilden och förutspå handlingen. Då det varit 

bilder med handling i har eleverna lättare kunnat gissa texten och då de har uttalat 

krångliga ord i sin förutsägelse blev ordet sedan lättare att avkoda. Eleverna tyckte ofta 

att det var lite spännande att läsa texten för att se om de hade rätt. Det var även ganska 

lätt för dem att koppla bilder och handling till egna erfarenheter. 

 

Detektiven verkar vara den mest konkreta och användbara strategin. Att ha en checklista 

för hur de ska göra om de kommer till svårlästa eller ovanliga ord fungerade mycket bra 

och vi repeterade ofta de olika sätten, se bilaga 3. Till slut gick det automatiskt och de 

flesta blev mycket noga med att förstå texten. 

 

Konstnären ser inre bilder. En del elever såg, hörde och kände de inre bilderna 

automatiskt medan andra verkade göra det först när vi stannade upp i texten på ett 

lämpligt ställe och pratade om det. Det här är en svår strategi som eleverna inte direkt 

ser nyttan av. Att de förstår och minns texten bättre är inget som de direkt kopplade till 

att se inre bilder. 

 

Reportern ställer frågor på texten. Detta var också en svår strategi som eleverna inte såg 

någon direkt nytta av. Frågorna direkt på texten och bilderna var lättast medan de 

djupare frågorna var mer intressanta och skapade längre diskussioner. 

 

Slutligen tränade vi på Cowboyen, det vill säga att sammanfatta. Här handlar det om att 

minnas och att plocka ut det viktigaste ur boken. En del elever minns mycket bra och 

kan berätta vad som hände först, sedan och i slutet. Andra elever ville bläddra i boken 

och minns med hjälp av bilderna. De som upplevde boken som bra var ivrigare och hade 

lättare för att sammanfatta den. 

 

De flesta elever hade lättast att förstå och använda Spågumman och Detektiven. Det var 

också de två strategier som vi började med och som vi använde på nästan varje sida då 

vi läste. Det blev väldigt tydligt för eleverna hur dessa två strategier hjälpte dem att 

förstå och att ord och meningar som man förstår blir lättare att läsa ut, det vill säga 

avkoda. Detta visar tydligt på sambandet mellan språkförståelse och avkodningsförmåga 

enligt ”Simple Wiew of Reading” (Gough & Tunmer, 1986). Om elever med 

avkodningssvårigheter kan få hjälp med förförståelsen av texten, behöver inte lika 

mycket energi gå åt till att förstå utan den kan istället läggas på att avkoda. Därför anser 
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jag att Spågumman är lämplig att börja med för elever med dyslektiska svårigheter. 

Sedan passar det att gå vidare med Detektiven där man bland annat delar upp svåra ord i 

mindre delar. Även för elever med språkliga svårigheter passar det att börja med 

Spågumman, men då för att få helheten i texten. Här är det sedan viktigare att gå vidare 

med de övriga strategierna som att sammanfatta, Cowboyen, att ställa frågor till texten, 

Reportern, och att se inre bilder, Konstnären.  

 

De fem lässtrategifigurerna har fungerat bra som intervention i studien, dock skulle jag 

förmodligen, i efterhand med facit i hand, ha kunnat fokusera mer på de två lättaste, 

Spågumman och Detektiven, för de lässvagare elevgrupperna så att de blivit riktigt 

säkra på dessa strategier först. Fem tillfällen är alldeles för lite för att lära sig fem 

strategier även om de tränades på i den ordinarie klassrumsundervisningen också. Det är 

viktigt att eleven känner sig så säker på strategierna så att de används automatiskt när 

eleven läser på egen hand och för detta krävs mycket träning. Genom att lyssna på varje 

elevs läsning och höra dem berätta om hur de tänker, har jag kunnat se vad var och en 

behöver träna mer på. Alla elever läser olika och det är väldigt värdefullt för mig som 

speciallärare att kunna individanpassa träningen på detta sätt. De svårare strategierna får 

inte glömmas bort, men görs tillsammans så att eleven ändå har kvar känslan av att 

förstå och hänga med. Att till exempel få bläddra i boken och titta på bilderna som stöd 

vid sammanfattningen, Cowboyen, var till stor hjälp för de lässvaga eleverna. Vana 

läsare använder automatiskt de här strategierna när de läser en text. Det är viktigt att 

eleverna ser strategierna som något naturligt som de ändå kommer att lära sig, ju förr 

desto bättre.  

 

Lässtrategifigurerna går att direkt koppla till den forskning om läsförståelse som 

startade för ca 30 år sedan. Läsprogrammet Reciprok undervisning (Brown & Palincsar, 

1984) innehåller fyra centrala strategier som ökar förmågan att förstå och minnas en 

text; sammanfatta, ställa frågor till texten, reda ut det man inte förstår samt att göra 

antaganden om vad texten ska handla om. Skolverket har skrivit om vikten av att skapa 

egna frågor, förutsäga textinnehållet och sätta ord på relevant bakgrundskunskap (2012) 

samt att sammanfatta och att relatera till egna erfarenheter (2011b). Att relatera till egna 

erfarenheter och sätta ord på relevant bakgrundskunskap finns med i flera av 

figurerna/strategierna. För att förutspå, Spågumman, vad texten ska handla om måste 

det finnas egna kunskaper och erfarenheter, likaså för att klura ut nya ord och uttryck, 

Detektiven, samt att se och uppleva inre bilder, Konstnären.  

 

Dambers och Nilssons (2014) kritik mot materialet gäller flera punkter, såsom formalia, 

forskningsanknytning och studiehandledning. Deras kritik förefaller vara välmotiverad, 

men utgör dock inte något huvudsyfte för min studie. Med tanke på att materialet 

skickats ut gratis till alla skolor och förmodligen används i ganska stor utsträckning, har 

jag ansett det vara relevant att tillämpa det i min intervention. En aspekt att ta upp i 

detta sammanhang är att min studies svaga resultat kanske i viss mån kan tillskrivas 

materialet, vilket skulle behöva användas under en längre period. Damberg och Nilssons 

(2014) kritik av att texterna i materialet används enbart för att träna lässtrategier och 

därför kan kännas omotiverade för eleverna, håller jag med om. Därför valde jag egna 

texter/böcker för att ge eleverna läsupplevelser. 
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5.3 Interventionen och dess resultat  

Denna studie visar, om än knappt, att intensivträning av läsförståelsestrategier på den 

nivå där eleven befinner sig förbättrar läsförståelsen, speciellt för de elever som inte 

kommit så långt i sin läsutveckling. Dessa resultat stämmer väl överens med tidigare 

forskning (Bråten, 2008; Myrberg, 2007; Tjernberg, 2013). Eftersom testresultatet inte 

visar på några signifikanta skillnader, utan endast en marginell förbättring för 

experimentklassen, får dessa resultat ses med försiktighet. Även när det gäller min andra 

forskningsfråga, om det är någon skillnad på resultatet för elever i läs- och skriv-

svårigheter och elever som kommit längre i sin läsutveckling får resultaten tolkas 

varsamt. Jag hade förväntat mig större skillnader men förmodligen var interventions-

perioden för kort och med för få tillfällen. Fler lästillfällen än fem hade kunnat ge ett 

tydligare resultat. Detta är en svaghet i min studie som jag är högst medveten om. Med 

facit i hand hade det varit bättre att utöka tillfällena i interventionen, vilket förmodligen 

hade kunnat ge ett starkare resultat. Det är även tveksamt om testmaterialet SL60 

(Nielsen, Kreiner, Poulsen, & Söregård, 1997) var det bästa för denna studie, eftersom 

flera elever är nära maxresultatet och fyra elever når högsta resultatet på test 2. Hade 

testet innehållit fler uppgifter hade de kunnat nå ett högre resultat. Detta kallas 

takeffekten. Jag upplever ändå att eleverna fick med sig värdefull kunskap genom 

interventionen och förhoppningsvis kan de dra nytta av den i sin fortsatta läsutveckling. 

 

Den fjärdedel av eleverna som hade lägst antal rätt hade förbättrat sig med 42,0 

procentenheter jämfört med övriga elever som ökade med 13,5 procentenheter. 

Eftersom motsvarande siffror för referensklassen var 40,3 respektive 9,3 procentenheter, 

det vill säga bara marginellt lägre, kan takeffekten ha påverkat resultatet även i detta 

fall. Det faktum att experimentklassen innehåller nästan dubbelt så många elever som 

referensklassen kan även det påverka elevernas läsförmåga och därmed resultaten. 

Eleverna i referensklassen får dubbelt så mycket av lärarens tid samt att det kan antas 

vara en lugnare lärmiljö med färre elever i klassrummet. Valet av en referensklass som 

haft liknande förutsättningar när det gäller antalet elever i klassen skulle ha kunnat 

påverka resultatet. Andra alternativ hade varit att använda flera olika referensklasser och 

ifrån olika skolor eller delat upp en och samma klass i experiment- respektive 

referensgrupp. Ingen av de elever ur experimentklassen som har sina resultat med i 

studien har fått extra lästräning under perioden medan tre av referensklassens elever fick 

extra lästräning, vilket även det kan ha påverkat resultaten.  

 

Studiens resultat tyder på, om än svagt, att det är eleverna med lägst antal rätt som har 

haft störst nytta av att intensivträna på sin nivå. Det skulle kunna tyda på att de svagaste 

eleverna behöver träning både i liten grupp på sin nivå och i helklass, medan elever som 

kommit längre i sin läsutveckling tar till sig undervisningen i helklass helt och hållet 

och påverkas inte så mycket av nivåanpassad extraundervisning. Klassrums-

undervisningen är redan på rätt nivå för dem. Om det är så, är det mycket viktigt att de 

lässvaga eleverna får extra stöd och förförståelse så att de kan följa med i 

klassundervisningen och inte slösar bort sin tid genom att inte förstå, och komma ännu 

längre efter sina klasskamrater. En av de svåraste uppgifter en lärare har är att få 

undervisningen att passa alla elevers nivåer. Där måste vi speciallärare stödja både 

enskilda elever samt hjälpa deras lärare att anpassa undervisningen, vilket Skolverket 

(2014) även understryker. En-en-undervisning i korta intensiva pass är en 

framgångsfaktor för elever med dyslektiska problem (Dahlin, 2006; Myrberg, 2007; 
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Torgesen, 2001) och det är något som delvis bekräftas av min studie och något som jag 

kommer att tillämpa i min framtida yrkesroll. 

5.4 Läsutveckling i skolperspektiv 

Det är väldigt viktigt att elever inte tappar tron på sin förmåga att bli en duktig läsare 

och därmed tappar motivationen till att träna. Myrberg (2007) och Westlund (2009), 

bland andra, understryker att motiverade elever läser mer, blir duktigare och därmed 

ökar sin motivation ytterligare. För att elever inte ska hamna i denna onda spiral måste 

vi hitta dem tidigt och redan i förskoleklassen sätta in stöd. Ett problem i skolan är att 

enligt tradition sätts stöd in när läsutvecklingen inte går framåt som förväntat och 

vanligtvis sker denna upptäckt i slutet av årskurs ett. Jag menar att det är för sent och 

eleven kan redan ha fått en känsla av att ha misslyckats. Det borde vara obligatoriskt för 

speciallärare att genom möten med elever i förskoleklassen, kombinerat med 

screeningar i fonologisk medvetenhet, försöka hitta de elever som eventuellt kan få 

svårigheter med läs- och skrivinlärning. Då kan stöd sättas in i ett så tidigt skede att 

eleven inte hunnit misslyckas, i likhet med Myrbergs (2007) och Skolverkets (2014) 

rekommendationer.  

 

Samtidigt som materialet En läsande klass (Widmark, 2014) skickades ut till skolorna 

har skriverier och diskussioner om läsförståelsestrategier tagit fart. Det är samma 

läsförståelsestrategier som läsforskarna Brown och Palincsar presenterade 1984 som en 

framgångsrik modell och nu 30 år senare slår det igenom i Sverige. Detta tyder på att 

forskningsresultat inte når ut till skolorna, något som Reichenberg (2012) och Westlund 

(2013) tar upp i sina studier. Ett färdigt material som En läsande klass går att använda 

direkt som lektioner och det är även lätt att ta till sig och arbeta med. Följaktligen, är det 

dylika material som med fördel borde utformas utifrån forskning och skickas ut till 

skolorna, så att de direkt kan tillämpas i undervisningen. Under dessa 30 år har olika 

läsforskare utvecklat varianter av lässtrategimodellen till att även innefatta en röd tråd 

genom elevens skoldag, som t ex i Transaktionell strategiundervisning - TSI (Pressley, 

o.a., 1992) samt motivation i form av intressanta texter, som t ex i Begreppsorienterad 

läsundervisning – CORI (Guthrie, o.a., 2004). En röd tråd och intressanta texter, vilket 

ger motivation, är viktiga delar som inte varit möjligt att ta med i materialet En läsande 

klass eftersom varje skola och varje klass själv måste jobba fram den röda tråden samt 

ta reda på vad som är aktuellt och intresserar eleverna i dagsläget. En läsande klass är 

en variant bland flera andra och vi får även vara observanta på att arbetet med 

läsförståelsestrategierna integreras med övriga ämnen. För att komma ifrån detta kan 

läraren välja egna lämpliga texter ifrån arbetsområden i till exempel SO och NO. Det är 

också lämpligt att läraren vid högläsning av en skönlitterär bok ibland stannar upp i 

texten, för att använda och prata om olika läsförståelsestrategier. För detta krävs att 

läraren är väl förtrogen med strategierna och har fått någon sorts kompetensutbildning i 

dessa. 

 

Skolverket (2013) har i sin analys av senaste PIRLS-undersökningen tydligt skrivit om 

vikten av lässtrategier och i kommentarmaterialet till läroplanens kursplan i svenska 

(Skolverket, 2011a) står att en anledning till svenska elevers sjunkande resultat i PIRLS 

när det gäller läsförståelse, kan vara att för lite tid läggs på att undervisa om olika sätt 

att läsa texter. Elever i Kanada och Norge har bra resultat i internationella 

undersökningar. De två nämnda studierna där forskarna jämför Kanada (Westlund, 
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2013) respektive Norge (Reichenberg, 2012) med Sverige när det gäller undervisning i 

läsförståelse, har bland annat kommit fram till att kanadensiska och norska lärare får 

mer fortbildning i att undervisa om läsförståelsestrategier än vad svenska lärare får. 

Även om Skolverket (2011b) nämner lässtrategier, så står det väldigt lite om det i 

Lgr11. Dessutom finns det ofta för lite om lässtrategier i de läromedel som finns ute på 

skolorna och som ibland är flera år gamla. Att undervisa i lässtrategier finns sällan med 

i utbudet av fortbildning, vilket för övrigt inte är många dagar per läsår. Ett förslag för 

att kompensera denna stora brist är att det i specialläraryrket ingår att, förutom som idag 

ta del av aktuell forskning, även fundera över vad skolans övriga lärare kan ha nytta av 

när det gäller forskning och fortbildning. Att det är ytterst viktigt att koppla teoretiska 

kunskaper till konkreta undervisningssituationer, påpekas av Tjernberg (2013), därmed 

måste det finnas tid för gemensam reflektion och diskussion i arbetslaget. När det gäller 

fortbildning skriver Skolverket i sin analys av resultaten i PIRLS att: ”Effektiv 

undervisning i lässtrategier förutsätter hög lärarkompetens” (2012, s. 50). I samma 

stycke skriver de att lärarna måste få tillräckligt med tid till vidareutbildning. 

Gemensam tid är tyvärr en bristvara i skolan i dag och där har skolledningen ett ansvar 

genom att organisera så att tiden används till rätt saker.  
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6 Sammanfattande slutsatser 

Det finns forskning som visar att intensivträning ökar läsförståelsen (Myrberg, 2007) 

och det finns annan forskning som visar att träning på elevens nivå är viktigt (Tjernberg, 

2013). Det finns även forskning som visar hur träningen ska ske, d v s att träna på olika 

läsförståelsestrategier (Brown & Palincsar, 1984). För att eleverna ska känna inre 

motivation, vilket Bråten (2008) beskriver i sin bok, behövs texter som intresserar dem. 

Experimentklassen i denna studie har fått alla dessa delar, dock endast 5 x 20 minuter. 

Genom att lyssna på varje elev i de små grupperna har jag kunnat höra vilken nivå de 

ligger på och vad de ska träna på och tänka på. Vanligast var att de läste för fort och inte 

brydde sig om att backa och jobba med ord som blev fellästa eller var svåra att förstå. 

Att strunta i bilder och rubriker och ha för bråttom med texten så att förförståelsen gick 

förlorad var också vanligt. Att få denna detaljerade information om elevernas olika 

brister vid läsning är av stor vikt för mig i min yrkesroll som speciallärare och visar 

även på att nivåanpassad undervisning är nödvändig för eleverna. 

 

Min första frågeställning var hur nivåanpassad intensivundervisning i läsförståelse-

strategier påverkar läsförståelsen. Resultatet indikerar på att även en mycket liten insats 

av intensivträning på elevens nivå fungerar för att förbättra läsförståelsen. Detta gäller 

elever på alla nivåer. Min andra frågeställning var hur resultaten ser ut för elever i läs- 

och skrivsvårigheter jämfört med elever som kommit längre i sin läsutveckling. Den 

fjärdedel som hade lägst resultat förbättrade sig betydligt mer än de som redan hade 

höga resultat, vilket dels kan bero på takeffekten, men även på att de svaga eleverna 

gynnades särskilt mycket av intensiv och nivåanpassad undervisning i mindre grupper. 

Två av läsförståelsestrategierna i materialet En läsande klass (Widmark, 2014), att 

förutspå, Spågumman, och att reda ut nya ord och uttryck, Detektiven, var mest 

användbara framför allt för de elever som inte kommit så långt i sin läsutveckling. Även 

om de andra strategierna också är viktiga så kan det alltså vara lämpligt att börja med 

dessa två. Jag vill framföra att då kritik har riktats mot materialet, bland annat då det 

gäller valet av texter, vore det lämpligare att välja egna texter utifrån vad som är aktuellt 

i klassen samt utifrån elevernas intressen, för att utveckla läsförståelse. 

6.1 Fortsatt forskning 

Resultatet i studien visar på en trend som behöver undersökas vidare och det skulle vara 

intressant att göra denna studie på ett större antal elever och framför allt på elevgrupper 

från fler olika skolor samt att interventionen skulle pågå under en längre period och med 

delar av materialet. Med tanke på att det är svårt att nå ut till skolorna med aktuell 

forskning skulle ytterligare studier och utvärderingar av olika modeller och metoder 

vara till stor nytta. Dock är det följaktligen mycket viktigt att även resultaten faktiskt 

kommer ut till skolorna och finner tillämpning där. I denna studie används 

skönlitteratur, men det skulle vara intressant att undersöka hur elever i läs- och 

skrivsvårigheter kan dra nytta av läsförståelsestrategierna när det gäller faktatexter.  

6.2 Slutord 

I och med denna studie, anser jag mig kunna bekräfta att elever i läs- och skriv-

svårigheter kan förbättra sin läsförståelse med hjälp av intensivträning av lässtrategier. 

Träningen ska vara på elevens nivå. Det stämmer med tidigare forskning och med denna 
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kunskap är det viktigt att skolan uppmärksammar och hjälper de elever som eventuellt 

kan få svårigheter med läsinlärningen. Detta ska ske så tidigt som möjligt, helst redan i 

förskoleklassen så att ingen elev hinner misslyckas med läsinlärningen.  

 

I arbetet med läsförståelsestrategierna är det viktigt med elevens motivation och att då 

till exempel arbeta med aktuella och intressanta texter samt att ha en röd tråd i elevens 

hela skoldag. Eleven ska få redskap i form av till exempel lässtrategier för att kunna läsa 

med förståelse på egen hand, och för att kunna läsa för att lära, vilket de behöver kunna 

i de flesta skolämnen.  

 

Denna studie har avslutningsvis gjort mig mer medveten om vikten av att inte bara 

stödja enskilda elever, utan även hjälpa deras lärare att anpassa undervisningen utifrån 

alla elever i klassen. Jag har också blivit stärkt i min uppfattning att intensivperioder är 

bättre än små insatser utspridda över lång tid. 
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Bilaga 1  

                              

Till vårdnadshavare och elever i åk 2                 2014-09-10 

Hej! 

Jag heter Barbro Palmberg och arbetar som speciallärare vid er skola. Just nu slutför jag 

min utbildning till just speciallärare med inriktning svenska och håller på med 

examensarbetet. Jag undersöker hur intensivträning i lässtrategier kan förbättra 

läsförståelsen hos elever i åk två och nu önskar jag få hjälp av er. Jag skulle vara väldigt 

tacksam om jag fick använda resultaten på en läsförståelsetest som ditt barn nyligen har 

gjort, samt resultaten av en likadan test som kommer att göras i klassen i november. 

Skolans rektor har gett sitt godkännande till studien. 

Examensarbetet kommer att redovisas under vårterminen 2014 och kommer sedan att 

publiceras på Umeå universitets hemsida. Alla elever är anonyma och det kommer inte 

heller att finnas med några namn på lärare, skola eller kommun. 

Själva undersökningen kommer att ske i en annan klass och ditt barns klass kommer 

endast att finnas med i rapporten som en referensklass. 

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta mig. 

tel.  

Tack på förhand! 

Hälsningar Barbro                            

___________________________________________________________________ 

 

Vi samtycker till att resultaten från läsförståelsetestet SL60 får användas i denna studie. 

          Ja 

          Nej 

Elevens underskrift _____________________________________ 

Vårdnadshavares underskrift ______________________________ 

Vårdnadshavares underskrift ______________________________ 

Var snäll lämna denna del till xx senast den  3/10   -14 

 

 



 

Bilaga 2 

 

Till vårdnadshavare och elever i åk 2                 2014-09-10 

Hej! 

Jag slutför just nu min utbildning till speciallärare med inriktning svenska och håller på 

med examensarbetet. Jag undersöker hur intensivträning i lässtrategier kan förbättra 

läsförståelsen hos elever i åk två och nu önskar jag få hjälp av er. Jag skulle vara väldigt 

tacksam om jag fick använda resultaten på en läsförståelsetest som ditt barn nyligen har 

gjort, samt resultaten av en likadan test som kommer att göras i klassen i november. 

Däremellan kommer alla elever i åk två att i små grupper (2-3 elever) träna 

läsförståelsestrategier vid ca fyra tillfällen/grupp. Skolans rektor har gett sitt 

godkännande till studien. 

Examensarbetet kommer att redovisas under vårterminen 2014 och kommer sedan att 

publiceras på Umeå universitets hemsida. Alla elever är anonyma och det kommer inte 

heller att finnas med några namn på lärare, skola eller kommun. 

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta mig. 

tel.  

Tack på förhand! 

Hälsningar Barbro                             

 ______________________________________________________________ 

 

Vi samtycker till att resultaten från läsförståelsetestet SL60 får användas i denna studie. 

          Ja 

          Nej 

 

Elevens underskrift _____________________________________ 

Vårdnadshavares underskrift ______________________________ 

Vårdnadshavares underskrift ______________________________ 

Var snäll lämna denna del till xx eller Barbro senast den  3/10   -14 
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