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SAMMANFATTNING 

Syftet med vår studie var att undersöka elevers upplevelser av läsmetoden Repeterad läsning 

hos några elever på grundskolan. Läsmetoden innebär att eleven läser en kortare text flera 

gånger tills ett bra läsflyt har uppnåtts. När läsaren repeterar samma text automatiseras 

avkodningen. Eleven tränar enskilt med en lärare under varje lästillfälle och läraren ger eleven 

stöttning under läsningen. Läsmetoden Repeterad läsning är influerad av behaviorismen och 

metoden fokuserar endast på en delfärdighet i läsningen, själva avkodningen. Studien 

genomfördes som en intervention med tio elever i årskurs 3. Efter interventionsperioden 

genomfördes halvstrukturerade intervjuer individuellt med eleverna. Resultaten visade att 

majoriteten av eleverna ansåg att de förbättrade sitt läsflyt och förståelsen för innehållet i 

texterna ökade genom att läsa samma text flera gånger. De slutsatser vi kunde dra utifrån 

resultaten var att eleverna såg fördelar med läsmetoden Repeterad läsning. Men resultaten 

visade även att några elever upplevde läsmetoden som tråkig eftersom samma text repeteras 

flera gånger. I studien framkom också att eleverna ansåg att läsningen blev rolig och 

motiverande när eleverna själva fick välja den litteratur som de skulle läsa.  

Nyckelord: avkodning, behaviorism, läsmotivation, Repeterad läsning, upplevelser. 
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INLEDNING 

I dagens samhälle styrs kommunikation mellan individer alltmer genom text. Mängden e-

postmeddelanden ökar och kommunikation via sociala nätverk växer. Människor hänvisas till 

myndigheters hemsidor för att på egen hand kunna utföra sina tjänster. Vart vi än vänder oss 

är vi omgärdade av ett informationsflöde genom reklamskyltar på gågatan, meddelanden i 

våra mobiltelefoner och skriftlig konversation på våra datorer. Den muntliga 

kommunikationen som tidigare var dominerande i samhället har nu hamnat i skymundan för 

de skriftliga kommunikationsmedlen. Läskunnighet är idag en förutsättning för att du som 

individ ska kunna vara delaktig i det informationssamhälle som vi lever i. Utveckling av 

elevers läsförmåga blir därför ett ännu viktigare uppdrag för skolan än det tidigare har varit.  

Lärare som arbetar i skolan behöver på olika sätt främja elevers läsutveckling och därför är 

det betydelsefullt att få kunskap om hur eleverna själva upplever olika läsmetoder. Oftast kan 

vi i forskning läsa om olika läsmetoder och deras effekter, men mindre ofta om hur eleverna 

själva upplever metoderna. Vi vill i den här studien undersöka hur några elever i årskurs 3 

upplever läsmetoden Repeterad läsning. Läsmetoden inriktar sig på att eleven tränar 

avkodning som en enskild färdighet i svenskämnet. Eleven läser samma text flera gånger för 

att blir skickligare på att avkoda texten och läshastigheten ökar när eleven repeterar samma 

text flera gånger. Läsmetoden fokuserar på själva lästekniken, avkodningen, och det primära 

blir att avkodningen automatiseras, medan läsförståelsen blir en sekundär del i läsningen 

(Samuels, 1997). 

Det är viktigt att lärare som arbetar i skolan får kännedom om hur elever upplever olika 

läsmetoder för att hitta läsmetoder som motiverar elever att bli goda läsare. Bååth (2016) 

menar att läsning inte bara handlar om att avkoda en text utan motivationen och aktiviteten är 

lika viktiga faktorer för att utveckla elevers läsning. Elever som är motiverade till att knäcka 

läskoden och som i ett tidigt skede utvecklar en självbild av sig själv som läsare, har goda 

möjligheter att få en positiv läsutveckling (Bååth, 2016). Hagtvet, Frost och Refsahl (2016) 

poängterar att läsmotivation är en grundläggande faktor eftersom den viktigaste åtgärden för 

att bli en god läsare är mycket läsning med bra flyt och förståelse. Hagtvet et al. framhåller att 

parallellt med att stärka elevers läsutveckling behöver eleven förstärkas med positiva känslor 

för att känna ökad motivation och självtillit. Genom att synliggöra hur elever upplever olika 

läsmetoder kan lärare hitta nya läsmetoder som skapar motivation hos elever och anpassa 

dessa metoder utifrån elevernas behov och kunskapsnivå. Forskning kring elevers upplevelser 
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ger läraren kunskap och förståelse för hur läsundervisningen kan formas för att stimulera och 

utmana eleverna i deras läsutveckling. Vi som genomfört denna studie har varit lika delaktiga 

under hela arbetets gång. Vi har båda sökt efter tidigare forskning och relevant material att 

använda i vår bakgrund. Var och en av oss har genomfört en intervention med fem elever 

samt genomfört enskilda intervjuer med de eleverna som ingått i respektive 

interventionsgrupp. Vi båda har sammanställt de resultat som framkommit genom 

intervjumaterialet samt tillsammans analyserat och diskuterat resultaten. Vi har genom hela 

det självständiga arbetet fört samtal och haft meningsutbyten kring det självständiga arbetets 

utformning och vi har gemensamt varit aktiva i skrivandet.  

BAKGRUND 

Bakgrunden tar upp några viktiga områden som berör vår studie och som vi sedan återkopplar 

till i vår resultatdiskussion. Läsning, läsmotivation och literacy är viktiga delar i elevers 

läsutveckling och i grundskolans styrdokument samt kursplanen i svenska kan varje lärare 

läsa om vad som förväntas av deras undervisning i ämnet. Vidare berättas om några 

läsmetoder som används både i Sverige och i andra länder för att visa på syftet med att 

använda dem och vilka resultat de kan ge samt relevant forskning kring läsmetoderna. Den 

första läsmetoden vi tar upp är den som vi har fokuserat på i vår studie, Repeterad läsning. 

Läsning 

Modellen ”The simple view of reading” (Hoover & Gough, 1990) beskriver läsning enligt 

formeln Läsning = Avkodning x Förståelse. Modellen framhåller två variabler, avkodning och 

förståelse, som avgörande för att läsning ska kunna fungera. Den tekniska delen är 

avkodningen då läsaren ser ett grafem, en bokstav, som kan kopplas till ett fonem, ett ljud. 

Genom avkodning framträder bokstäver, ord och meningar. Avkodningen är en central del i 

läsningen för utan den kan det aldrig uppstå en språkförståelse. Även språkförståelsen är 

nödvändig för att läsaren ska kunna tolka texten så det blir en lyckad läsning. Om 

avkodningen är god men språkförståelsen svag, då blir läsförmågan noll. Likaså om 

språkförståelsen är stark och avkodningen svag. Heimann och Gustafson (2009) betonar också 

betydelsen av de båda komponenterna, avkodning och språkförståelse, som avgörande för att 

man ska kunna läsa och förstå en text. Om en läsare har en god avkodningsförmåga men svag 

språkförståelse talar man om hyperlexi, ett tillstånd som är ovanligt. Har läsaren en god 
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språkförståelse men en svag avkodningsförmåga talar vi om dyslexi eller dyslexiliknande 

tillstånd, som är mycket vanligare än hyperlexi. Det vi kallar för ett blandtillstånd är vanligt 

d.v.s. att läsaren har vissa svårigheter med avkodningen och med språkförståelsen.   

Alatalo (2016) beskriver att det tekniska momentet, avkodningen, behöver automatiseras så 

att läsaren kan hålla ett större fokus på innehållet i texten. Nybörjarläsaren utgår till en början 

från en medveten avkodning som så småningom utvecklas till en automatiserad avkodning 

genom en stor mängd lästräning. Mellin (2009) förklarar att automatiseringen medför att 

läsaren får upp läshastigheteten, men för att läsaren ska lyckas med detta behöver denne göra 

snabba kopplingar mellan fonem och grafem. Läsaren behöver även kliva in i nästa nivå i 

läsutvecklingen, vilken kallas ortografisk läsning. När läsaren nått den ortografiska läsnivån 

riktas inte uppmärksamheten endast mot bokstäver utan då även mot bokstavsgrupper och 

småord. Orden behöver inte längre ljudas utan läsaren känner igen allt fler ord och 

ordstrukturer. Läsningen blir säkrare och läshastigheten ökar (Hagtvet et al., 2016).  

Läsflyt innebär att en text kan läsas med god hastighet och god ordigenkänning. Läsaren 

använder då också ett prosodimönster, det vill säga intonation i läsningen. En uppmaning får 

t.ex. inte samma intonation som en fråga. Läsflyt innebär även att läsaren kan betona rätt ord i 

en mening samt att läsningen har ett tempo (Alatalo, 2016). Rasinski (2012) har i sin studie 

funnit att det inte bara är nybörjarläsare som har svårigheter med läsflytet utan elever ända 

upp på högstadiet och gymnasiet kan behöva extra stöd. Med rätt instruktioner och flera 

träningstillfällen kan läsflytet förbättras, vilket i sin tur också förbättrar elevernas allmänna 

läskunnighet och ökar deras läsmotivation. 

Bååth (2016) anser att den grundläggande formeln för läsning, Läsning =Avkodning x 

Förståelse, behöver utvecklas för att få en framgångsrik läsundervisning. Bååth betonar att 

skickliga lärare planerar aktiviteter som motiverar och utmanar eleverna. Läs- och 

skrivundervisningen behöver utgå från motiverande och strukturerade aktiviteter. Den 

utbyggda formeln som Bååth menar är avgörande för en god språkutveckling är Läsning = 

Avkodning x Förståelse + Motivation + Aktivitet. Denna formel ska ses utifrån några 

didaktiska frågeställningar. Vad ska läras/göras? Varför? Hur ska det läras/genomföras? Med 

vem? När ska det ske? Bååth förklarar att det i undervisningen handlar om att få en 

kombination av innehåll, kunskapssyn och arbetssätt som kan ge alla elever möjligheter till en 

god språkutveckling. 
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Läsmotivation 

Taube (2009) framhåller vikten av glädjen i läsandet och att fokuseringen ska ligga på 

innehållet i böckerna och inte läsprestationerna. Taube menar också att om elever får läsa 

texter med rätt svårighetsgrad så är det ofta till stor hjälp när eleven har svårigheter med 

läsningen. Bråten (2008) betonar att läsmotivation är en komplex uppgift som både kräver 

mycket tid och stor insats från läraren. Läraren kan göra insatser som stimulerar elevernas 

läsintresse och ge eleverna möjlighet att vara delaktiga i val av litteratur och aktiviteter. 

Istället för att använda texter från läromedel i undervisningen kan eleverna läsa skönlitterära 

texter, faktatexter och informationstexter på internet. Bråten förklarar att det är viktigt att 

undervisningen erbjuder intressanta texter för att skapa inre motivation hos eleverna och att 

läraren har stor makt att kunna påverka så eleverna inte får en negativ utveckling av 

läsmotivationen. Alatalo (2016) framhäver också motivationen som en positiv faktor för att 

eleverna ska vilja ta till sig läsundervisningen. Motivationen är viktig för läsningen kräver 

mycket energi av läsaren eftersom en stor mängd övning krävs för att eleven ska kunna lära 

sig läsa. Alatalo beskriver att det är många lärare som saknar uppdaterade läromedel, vilket 

gör att eleverna inte får läsa texter som är motiverande för dem. De digitala verktyg som 

skolan har tillgång till kan möjliggöra att eleverna kommer i kontakt med texter som kan vara 

motiverande. Digitala verktyg kan skapa en större pedagogisk möjlighet eftersom en hel klass 

kan arbeta på olika sätt med samma text. Hagtvet et al. (2016) framhåller att lärandemiljön 

kan vara en betydande faktor för elevers motivation. Hagtvet et al. menar att lärandemiljön 

kan vara prestationsorienterande eller lärandeorienterande. En prestationsorienterande 

lärandemiljö lägger fokus på elevers prestationer och resultat medan en lärandeorienterande 

lärandemiljö lägger tonvikt på lärandeprocessen och eleven. I en lärandeorienterad 

lärandemiljö ger läraren feedback på elevernas insatser och deras försök att lösa uppgifter. 

Den lärandemiljö som präglar undervisningen kommer att påverka eleverna och deras 

motivation. Svaga läsare kommer i en prestationsorienterad lärandemiljö aldrig uppleva att de 

når upp till de andra elevernas nivå. Det kan leda till att vissa elever kommer att tappa 

motivationen och uppleva att de är misslyckade. Om en lärandeorienterande lärandemiljö 

istället är rådande stimuleras eleverna till att endast jämföra sig med sig själva och inte med 

andra. Eleverna kan då fokusera på sin egen utveckling och sina egna möjligheter. I en sådan 

lärandemiljö kan läraren anpassa innehållet och formen i undervisningen till elevens behov, 

vilket kan skapa aktiviteter som eleven känner att denne klarar av. Det kan förebygga 

olyckliga och omotiverade elever. 
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Stanovich (1986) relaterade begreppet Matteuseffekten till barns läsutveckling. 

Matteuseffekten härstammar från Matteusevangeliet i Bibeln där det står: Var och en som har, 

han skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har.  

Stanovich menade att elever som har svårt att läsa försöker undvika läsning och därmed får 

ännu mindre lästräning. När elevens ansträngning går åt till att försöka känna igen ord och 

eleven får svårt att förstå, då avtar intresset för läsningen ännu mer och eleven blir mindre 

motiverad att läsa. Eleven har då kommit in i en ond cirkel eftersom den svaga läsförmågan 

leder till att eleven undviker läsning. Motsatsen är om eleven tidigt knäcker läskoden och får 

positiva upplevelser från läsningen. Eleven blir då motiverad att läsa mer, avkodningen 

automatiseras och läsförståelsen ökar, vilket influerar så att goda cirklar kan bildas. Tilliten 

till den egna läsförmågan ökar och eleven läser mer. 

Taube (1987) betonar att elever som fått en olycklig skolstart utvecklar en övertygelse om att 

de är dåliga på att läsa och deras självbild blir negativ. Eleverna tycker att läsning är svårt, 

något de känner att de inte förstår sig på och väljer då att undvika läsning, vilket leder till att 

eleverna riskerar att misslyckas om och om igen och självförtroendet blir sämre. Av läraren 

krävs det ett stort tålamod och mycket arbete med att skapa goda tillfällen för inlärning, 

inlärningstillfällen som möjliggör att eleven kan vända de onda cirklarna till goda. Lärarens 

viktiga uppdrag blir att stötta och uppmuntra eleven, så eleven upptäcker att det går att lyckas. 

Alatalo (2011) framhåller att lärare som arbetar med läsinlärning behöver ha kunskap om 

läsutvecklingens processer och hur de olika delarna i läsprocessen kan påverka varandra.  

Resultatet från Alatalos avhandling visar att många lärare inte har grundläggande kunskaper 

inom läs- och skrivinlärning. Eleverna riskerar då att inte få rätt stöd som de har behov av för 

att kunna nå en god läsförmåga. 

Literacy 

Schmidt och Gustavsson (2011) berättar att begreppet literacy har utvecklats över tid. Från 

början innefattade literacy enbart läs- och skrivförmågan men under 1980-, 1990 och 2000-

talet började flera engelska och amerikanska forskare även innefatta relationen mellan de 

sociala och de kulturella sammanhangen såväl som mellan olika språkliga system. Läsandet 

och skrivandet behöver förstås i förhållande till personers vardagliga liv och vilka behov de 

ska fylla. Detta innefattar även personers tidigare erfarenheter när det gäller olika språkliga 
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resurser och möte med texter. I hemmet och i det vardagliga livet möter elever t.ex. texter 

genom populärkultur och internet som skiljer sig mot skolans textanvändande.  

Literacy handlar också om att knäcka koder, beskriver Schmidt och Gustavsson (2011). Dessa 

koder innefattar de språkliga strukturerna, t.ex. sambandet mellan grafem och fonem, och 

förståelsen för texters ursprung. Det är viktigt att förstå texternas betydelse i olika 

sammanhang. Dessa delar lärs inte in i en linjär ordning utan det sker om vartannat från tidig 

ålder.  

Schmidt och Gustavsson berättar också om vikten av att föra en dialog mellan läsare och text, 

vilket i sin tur ger läsaren en förståelse. För att kunna reflektera över en text och tolka 

informationen behöver vi andra att diskutera med för att komma vidare. Alla har egna 

erfarenheter i livet och en egen syn på saker och ting som i sin tur kan föra dialogen vidare 

kring en gemensam text. De egna erfarenheterna kopplas till innehållet och man läser ”mellan 

raderna”. Det ökar förståelsen av texten och ny kunskap uppstår. Läsupplevelsen kommer i 

sin tur ner på djupet och literacy uppnås. 

Läsmetoden Repeterad läsning utvecklar enbart en liten del av literacy, kopplingen mellan 

grafem och fonem, eftersom metoden inte fokuserar på att reflektera och diskutera innehållet i 

texterna utifrån elevernas egen förståelse. 

Grundskolans styrdokument  

I grundskolans styrdokument Lgr 11 presenteras att skolans värdegrund och uppdrag ska 

inriktas mot att främja elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 

Undervisningen ska också vara likvärdig för alla där varje elevs behov och förutsättningar tas 

till hänsyn. Elevernas tidigare erfarenheter och bakgrund ska vara utgångspunkten för deras 

fortsatta lärande, vilket medför att undervisningen aldrig kan utformas lika för alla. Eleverna 

har också rätt till att påverka sin egen undervisning, enligt läroplanen, och det egna 

inflytandet är en viktig faktor. Enligt läroplanen ska läraren alltid utgå ifrån att eleverna vill 

och kan ansvara för sitt eget arbete och sin egen inlärning i skolan. Läraren ska också se till 

att alla elever får ett ökat inflytande ju äldre och mognare de blir. Eleverna ska ges möjlighet 

att få prova flera olika arbetssätt och vara med och planera samt utvärdera undervisningen 

(Skolverket, 2017). 
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Kursplanen i svenska 

I kursplanen i svenska benämns vikten av att lära sig språk då det är människans viktigaste 

redskap när det gäller att tänka, kommunicera och lära. Det är genom språket människan 

uttrycker sina tankar och känslor men också att förstå hur andra tänker och känner. Språket är 

också viktigt för att kunna leva fullt ut i samhället där man möter olika kulturer och sociala 

miljöer (Skolverket, 2017).  

När det gäller läsning berättas i kursplanen att ett syfte är att stimulera elevernas intresse att 

läsa men också ge eleverna möjlighet att möta olika sorters texter och därigenom få tillfälle att 

utveckla sitt språk, sin identitet och sin förståelse för omvärlden. Eleverna behöver också få 

möjlighet att utveckla kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad, normer och hur 

språket varierar i olika sociala sammanhang och i olika medier. Att läsa och analysera olika 

sorters texter är ett viktigt inslag i kursplanen (Skolverket, 2017). 

Det centrala innehållet i kursplanen i svenska är uppdelad i fem delar: Läsa och skriva, Tala, 

lyssna och samtala, Berättande texter och sakprosatexter, Språkbruk och till sist 

Informationssökning och källkritik. När det gäller lästräning i årskurs 1-3 berättas det under 

rubriken Läsa och skriva att undervisningen ska innefatta att eleverna får lära sig sambandet 

mellan fonem och grafem samt att läraren lär ut olika lässtrategier för att förstå och tolka olika 

texter (Skolverket, 2017). I läsmetoden Repeterad läsning övar man i huvudsak sambandet 

mellan fonem och grafem. Eleverna automatiserar avkodningen och övar ordigenkänning, 

vilket i sin tur förbättrar elevernas läsflyt. (Samuels, 1997). Läsmetoden ger eleverna 

möjlighet att utveckla flyt i läsningen, men inte möjlighet att utveckla olika lässtrategier.  

Repeterad läsning 

Repeterad läsning är en känd läsmetod som används mycket och därför är det intressant att se 

hur elever upplever metoden. Samuels (1997) förklarar att Repeterad läsning är en läsmetod 

som används främst för att öka läsflytet. Samuels är noga med att poängtera att läsmetoden 

inte är en metod där man lär ut alla läsfärdigheter. Repeterad läsning innebär att eleven läser 

en kortare text flera gånger tills ett bra läsflyt har uppnåtts. När läsaren repeterar samma text 

automatiseras avkodningen. Igenkänning av ord ökar för varje gång eleven läser texten och 

därmed så ökar även läsflytet. Genom att använda läsmetoden Repeterad läsning kan man se 

att ju fler gånger eleven repeterar en text, desto bättre blir avkodningsförmågan. Läsaren kan 

lägga mer uppmärksamhet på förståelsen allteftersom avkodningen blir säkrare för varje gång 
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texten repeteras. Det gör att läsmetoden kan utveckla såväl läsflyt som läsförståelse. Samuels 

menar också att läsmetoden är särskilt bra för lässvaga elever, men den är lika användbar för 

normalläsande elever. 

Det är viktigt att läraren följer tre viktiga komponenter när denne instruerar och läser med 

eleverna vid läsmetoden Repeterad läsning, enligt Therrien (2006). Den första är att eleven 

läser texten högt för läraren. Den andra är att läraren hjälper eleven uttala ett svårare ord t.ex. 

när eleven tvekar över ett ord i ca tre sekunder eller när eleven läser fel. Den tredje 

komponenten är att ge eleven feedback efter varje läsning kring läshastighet och svårlästa ord. 

Lärarens respons till eleven är en viktig del i läsmetoden (Therrien, 2006). Läraren behöver 

inte gå någon utbildning för att kunna använda läsmetoden och den litteratur som eleven läser 

kan läraren själv välja utifrån vilken läsnivå eleven befinner sig på. Det är vanligt att 

nybörjarläsare använder läsmetoden (Alatalo, 2016), men läsmetoden används även högre upp 

i åldrarna (Driggs, 2013; Yeganeh, 2013). 

Det är denna läsmetod vi har valt att fokusera på i vår studie och det vi undersöker är 

elevernas upplevelse av Repeterad läsning som läsmetod, då det är viktigt att lästräningen är 

stimulerande och motiverande för eleverna. 

Andra läsmetoder 

I den här delen beskriver vi några andra läsmetoder som också används mycket i både Sverige 

och i andra länder. Då Repeterad läsning inte passar alla elever finns det en anledning att ta 

upp och visa på några andra läsmetoder som också kan användas i undervisningen. De 

läsmetoder som vi presenterar är Reciprok undervisning, Reading Recovery Program, Tidig 

Intensiv Lästräning och BRAVKOD.  

Westlund (2009) beskriver att i läsmetoden Reciprok undervisning tränas eleverna att lära sig 

olika läsförståelsestrategier genom kommunikation mellan elever i en grupp. De strategier 

som används i Reciprok undervisning behöver inte följas i en specifik ordning utan beroende 

på vilken text som ska bearbetas så väljer läraren strategi. Man kan använda en strategi åt 

gången, men modellen ger bäst effekt om flera strategier används vid samma tillfälle. I 

modellen används fyra grundstrategier. Den första strategin är att förutspå och ställa 

hypoteser, den andra strategin är att ställa frågor, den tredje strategin går ut på att reda ut 

oklarheter och den fjärde strategin handlar om att kunna sammanfatta en text. När strategierna 

introduceras används symboler för varje strategi, bildkort som används i undervisningen. 
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Spågumman Julia med en spåkula används som symbol för att förutspå. Apan Nicke Nyfiken 

används som symbol för att ställa frågor. Fröken Detektiv med förstoringsglas och 

anteckningsblock används som symbol för att reda ut otydligheter och Cowboyen Jim med 

lasso används för att fånga in det viktigaste i texten, sammanfatta innehållet. I Reciprok 

undervisning turas eleverna om att ha lärar- och elevrollen i smågrupper. En elev är 

samtalsledare och syftet är att alla tar ett gemensamt ansvar. Reciprok undervisning betyder 

ömsesidig undervisning, vilket kan uppstå när elever kommunicerar med varandra kring de 

olika strategierna. Läraren finns med som stöd vid sidan för att hjälpa till om det behövs. Man 

kan använda modellen i mindre grupper eller i helklass. Reciprok undervisning kan användas 

redan i förskolan och i förskoleklass eftersom det är en muntlig form av kommunikation för 

att lära in nya läsförståelsestrategier (Westlund, 2009). 

Reading Recovery Program är ett väl använt lästräningsprogram som utarbetades i Nya 

Zeeland i slutet av 70-talet och som fokuserar på läs- och skrivsvårigheter. När eleverna har 

gått i skolan ett år får de göra ett test och vid ett lågt resultat erbjuds eleverna Reading 

Recovery, RR. RR sätts in väldigt tidigt som stöd i skolan, träningen sker individuellt i 30 

minuter varje dag under ca 12-15 veckor. Lärarna som genomför den individuella träningen är 

särskilt utbildade för RR. De skapar ett särskilt utformat undervisningsprogram för varje elev 

som möter upp där eleven befinner sig i sin läs- och skrivutveckling. Syftet med RR är att öka 

läsförståelsen, men också att lära eleven skriva egna meningar med ett bra innehåll. På detta 

sätt ska eleven själv få insikt om hur den lär sig. Under programmets gång läser eleverna flera 

böcker och de skriver också egna berättelser. Även föräldrar involveras i programmet då det 

också finns hemuppgift i form av en läsläxa och en sönderklippt mening att arbeta med 

hemma. Själva lästräningen påminner om läsmetoden Repeterad läsning där eleverna får läsa 

texter med olika svårighetsgrader. Läraren stöttar också upp under läsningen och samtalar om 

de svåra orden. I Repeterad läsning korrigerar och förklarar läraren de svåra orden för 

eleverna, men i RR frågar läraren hur eleven hade gått tillväga när den läste de svåra orden, 

vilket ger eleven tid för eftertanke över sin egen inlärning. Eleven får läsa samma text två 

gånger men på olika dagar. Läraren korrigerar aldrig felläsningar under läsningen, vilket sker 

vid Repeterad läsning (Johansson & Mollin, 2014). 

En läsmetod som används ganska mycket i Sverige är TIL, Tidig Intensiv Lästräning, vilken 

är utarbetad med RR som grund och som är anpassad efter de svenska förhållandena. Elever i 

årskurs 2 som läser under 35 ord/minut erbjuds TIL och får läsa 20-30 minuter varje dag 
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tillsammans med skolans speciallärare. Detta pågår sedan i ca 6-12 veckor. Liksom RR 

skickas det hem en läsläxa och en sönderklippt mening att arbeta med hemma. När det gäller 

lästräning får eleven, inom sin närmaste utvecklingszon, välja en bok att läsa. Specialläraren 

går sedan igenom boken tillsammans med eleven för att skapa en förförståelse av innehållet. 

Läraren förklaras också svåra begrepp som är nya för eleven. Sedan läser specialläraren högt 

för eleven medan eleven följer med i texten och därefter är det elevens tur att läsa högt. 

Läraren korrigerar inte felläsningar, vilket man gör i Repeterad läsning (Dahlin, 2006). 

Syftet med läsmetoden BRAVKOD är att eleven tränar avkodning genom att överinlära och 

automatisera bokstäver, stavelser och ord. Läsmaterialet är i form av ordlistor och består av 

två-, tre- och fyra bokstavsord. De flesta orden är riktiga ord, men det förekommer också 

nonsensord. Det finns även listor med högfrekventa ord t.ex. och, en, hej. Eleven tränar alltid 

tillsammans med en lärare tre gånger i veckan. Varje vecka gör läraren en avstämning med 

eleven för att de gemensamt ska kunna titta på elevens läsutveckling. Läraren som undervisar 

enligt läsmetoden har gått en utbildning i att använda metoden BRAVKOD (Persson, 2013). 

Tidigare forskning 

Här kommer vi att beskriva en del av den tidigare forskning som finns om läsmetoden 

Repeterad läsning. Mycket av den forskning som vi tagit del av har inriktats på läsmetodens 

effekter av läshastighet och väldigt lite forskning har handlat om elevernas egna upplevelser 

av metoden. Vi tror att det kan bero på att kvantitativa forskningsansatser har värderats högre 

internationellt när det handlar om läsmetoder och dess effekter. Det kan möjligtvis vara därför 

den formen av forskning blivit dominerande. Sökandet efter tidigare forskning kring elevers 

egna upplevelser av läsmetoden Repeterad läsning har därför varit ett tungt arbete. I denna del 

har vi även valt att skildra en del av den tidigare forskning som finns om andra läsmetoder för 

att visa på vilka effekter och upplevelser andra forskare har funnit. 

En svensk interventionsstudie av Hylén (2016) genomfördes för att undersöka läshastighet 

och elevers upplevelser av läsmetoden Repeterad läsning när en intervention genomfördes 

med parläsning. Nio elever deltog i läsinterventionen och samtliga gick i årskurs 2. Eleverna 

fick under interventionen lästräna tillsammans med en klasskamrat. Resultatet av elevernas 

berättelser visade att läsningen gav en positiv upplevelse och att det skapats läslust hos 

eleverna eftersom de fick läsa tillsammans med en läskompis. Många av eleverna berättade att 

de lärde sig läsa fortare och med mer flyt samt med större inlevelse. Läshastighetstestet H4 
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genomfördes innan samt efter läsperiodens slut och resultaten visade att majoriteten av 

eleverna som deltog i interventionen ökade sin läshastighet. 

En annan svensk interventionsstudie om elevers attityder till läsningen efter individuell 

lästräning med lärare enligt läsmetoden Repeterad läsning som genomförts av Edefors och 

Lideberg (2010) visade att elevernas attityder till läsningen blivit mer positiva och elevernas 

självförtroende hade ökat. I interventionen deltog sex svaga läsare i årskurs 4 under en fyra 

veckors läsintervention. Resultaten visade att eleverna efter läsinterventionen valde att på eget 

initiativ läsa i klassrummet och lässtunderna hade blivit mindre konfliktfyllda. Två av 

deltagarna ville efter läsinterventionen läsa högt inför klassen, vilket kan tolkas som ett stärkt 

självförtroende för läsning hos eleverna enligt Edefors och Lideberg. Edefors och Lideberg 

förklarar att eleverna kände att de förbättrade sin läsning varje gång de läste, vilket de menar 

ledde till att eleverna fick en positiv signal som kunde stärka elevernas självförtroende. I 

loggboksanteckningar kunde man läsa att ju längre tid interventionen pågick desto mer 

positiva blev eleverna till sin egen läsförmåga. Två av deltagarna som från början var positiva 

till läsning hade inte förändrat sin attityd till läsning efter läsinterventionen, utan attityden hos 

dessa två elever var oförändrad. Eleverna lästränade enskilt med en lärare och feedback som 

eleverna hade fått på sina framsteg i läsningen hade spelat en betydande roll för deras 

självbild och elevens syn på sin egen läsförmåga. Innan läsinterventionen påbörjades var 

elevernas självförtroende lågt, men efter interventionen hade elevernas självförtroende stärkts 

enligt klasslärarna. Samtliga elever hade efter interventionen ökat sin läshastighet och fått 

bättre läsflyt. De flesta elever som deltog i interventionen upplevde själva att de fått en ökad 

läsförståelse och att de lärt sig fler nya ord. Några av eleverna hade också fått upp ögonen för 

vad det innebar att läsa med inlevelse. 

Therrien (2004) genomförde en meta-analys för att se vilka resultat läsmetoden Repeterad 

läsning hade haft i tidigare studier. Resultaten från studierna visade att elevernas läsflyt 

förbättrades och förståelsen ökade genom att använda läsmetoden Repeterad läsning. Särskilt 

goda resultat kunde man se hos elever som hade inlärningssvårigheter samt i de 

interventionsstudier där eleverna fått läsa högt för en vuxen som kunde ge eleverna feedback 

på läsningen. 

En interventionsstudie från USA där elever i årskurs 2 deltagit i läsmetoden Repeterad läsning 

visade en förbättring av elevers läshastighet samt att eleverna visade större noggrannhet i 

ordigenkänning. Studien visade också att elevernas läsförståelse blev bättre samt att elevernas 
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användande av prosodi under läsningen ökat. Elever som tidigare läste ord för ord hade 

övergått till att läsa orddelar och använde intonation på frasgränser. Eleverna hade lärt sig att 

organisera texter genom att de utvecklat prosodiska strategier (Dowhower, 1987). Dowhower 

förklarar att fördelen med läsmetoden är att den är enkel att använda och läsmaterialet kan 

varieras genom att t.ex. använda skönlitteratur, arbetsböcker och tidningsartiklar. Nackdelen 

med läsmetoden är att den är väldigt krävande för en långsam läsare, särskilt första gången 

läsaren ska ta sig igenom texten. 

Driggs (2013) har i sin avhandling genomfört en studie på gymnasieelever som fått träna efter 

läsmetoden Repeterad läsning. Sexton elever deltog i experimentgruppen och ytterligare 16 

elever deltog i en kontrollgrupp. Resultaten från studien visade att inte bara läsflyt 

förbättrades av läsmetoden utan också läsförståelsen. Studenterna som deltog i experimentet 

kunde återberätta snabbare än eleverna i kontrollgruppen. Driggs menar att läsförståelsen 

förbättrats hos de elever som tränat efter läsmetoden Repeterad läsning eftersom elevernas 

förmåga att komma ihåg vad de läst gynnats av att repetera samma text. 

Ett kvasiexperiment som genomförts på enspråkiga och flerspråkiga iranska elever på 

universitetsnivå visar att läsmetoden Repeterad läsning efter åtta veckors lästräning 

resulterade i att både enspråkiga och flerspråkiga elever fått bättre läsflyt. Läsförståelsen hade 

förbättrats hos de både grupperna, men de tvåspråkiga elevernas läsförståelseresultat hade 

förbättrats mer än de enspråkiga elevernas. 20 elever deltog i studien och tio av de enspråkiga 

eleverna talade persiska, medan de tio tvåspråkiga eleverna talade kurdiska och persiska 

(Yeganeh, 2013). 

Forskning om Reciprok undervisning har utförts i en finsk skola där en intervention 

genomförts hos ordinarie klasser i årskurs 4 och årskurs 6 samt hos specialklasser. I 

specialklasserna fanns elever som hade språkliga funktionsnedsättningar. Undervisning efter 

modellen Reciprok undervisning utövades i mindre grupper. Resultaten visade att de bästa 

effekterna av lässtrategierna kunde man se i de ordinarie klasserna hos årskurs 4 och 6. Även 

eleverna i specialklasserna visade framsteg och resultaten var positiva. Eleverna i 

specialklasserna behövde mer individuell handledning samt många repetitioner och 

undervisningen gick saktare än i de ordinarie klasserna (Takala, 2006). Takala förklarade att 

eleverna i specialklasserna behövde mer tid och upprepning för att modellen ska kunna ge 

bättre effekt för elever som har språkliga funktionsnedsättningar. Lärare och elever var 

mestadels nöjda med läsmodellen. Lärarna uppgav att de fått nya verktyg att använda i 
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undervisningen och många elever tyckte om att arbeta med läsmodellen för att de fick läsa i 

grupper, göra presentationer, aktivt agera med varandra och eleverna uttryckte att 

undervisningen hade blivit mer intressant. Några elever hade påpekat att de varit tvungna att 

arbeta hårt under lektionerna. Takala betonade att läsmodellen behöver användas under en 

längre tidsperiod för att göra elever och lärare mer aktiva i undervisningen eftersom det är 

tidskrävande att undervisa efter modellen Reciprok undervisning. 

En annan studie om effekter av Reciprok undervisning gjordes i New Mexico där elever i 

årskurs 4, 5 och 6 deltog. Sammanlagt medverkade 128 elever i studien och undervisningen 

genomfördes i helklass. Resultaten från studien visade att läsförståelsen hos eleverna hade 

förbättrats redan efter 30 dagars undervisning enligt läsmodellen i jämförelse med 

kontrollgruppen. Man kunde se goda resultat hos elever med inlärningssvårigheter då dessa 

elever hade förbättrat sin förmåga att sammanfatta texter och svara på frågor om texter. I 

studien såg man även att dessa elevers samarbetsförmåga hade utvecklats genom att de 

deltagit i olika dialoger med andra elever (Lederer, 2000). Lederer menade att resultaten 

visade att läsmodellen kan användas i ett inkluderande klassrum eftersom modellen visade att 

den gynnar alla elever. 

Enligt Pinell (1989), är Reading Recovery Program ett bra alternativ till specialpedagogisk 

undervisning vid läs- och skrivinlärning. Resultaten visade att RR dock inte passar alla elever, 

men metoden passar särskilt bra för de elever som inte har lyckats ta till sig den vanliga 

klassrumsundervisningen. Metoden är inte magisk utan det krävs en hel del arbete för både 

lärare och elev, menar Pinell. Det är dock en mycket kostsam lästräningsinsats då lärare ska 

utbildas och anställas som särskilda RR-lärare.  

I en svensk studie intervjuades tio lärare som alla arbetade med RR i klassrummet (Elmgren 

& Sjögren, 2006). Syftet med studien var att ta reda på hur de arbetade med RR och vilka 

fördelar eller nackdelar de ansåg att metoden hade. Det visade sig att de var oerhört nöjda 

med metoden och tyckte att den hade en bra struktur. Elmgren och Sjögren (2006) menar att 

studien visar att metoden RR fungerar men att den då kräver engagemang, kunskap, struktur 

och en positiv barnsyn hos lärarna. 

I en svensk interventionsstudie, av Johansson och Mollin (2014), där åtta elever i årskurs 2 

deltog var syftet att undersöka hur utvecklingen av avkodningsförmågan skiljer sig mellan 

elever som genomgått TIL och elever som inte deltog i programmet. I övrigt fick alla elever 
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samma undervisning i klassrummet. Syftet var också att ta del av elevernas upplevelser av 

TIL. Samtliga elever upplevde TIL, Tidig Intensiv Lästräning, som en bra läsmetod. De kunde 

uttrycka att de efteråt tyckte att det blivit lättare att läsa. I interventionen provade man också 

att genomföra TIL i grupp, genom att läsa tillsammans med andra för att fler elever eventuellt 

skulle kunna få tillgång till TIL, då det är tidskrävande att läsa med en i taget. Här upplevde 

två av eleverna att det dock kändes bättre att läsa ensam med en lärare, då det kändes jobbigt 

att andra elever hörde när man läste. Ett resultat av lästräningen var att några elever ökade sin 

läslust och ville läsa mer, vilket visade att deras läsmotivation förbättrats. Eleverna märkte 

själva att de utvecklades och att det blev lättare att läsa. Enligt Johansson och Mollin (2014) 

verkar TIL ge eleverna en känsla av framgång, vilket också stärker deras motivation och 

självförtroende.  

Resultaten från en interventionsstudie med BRAVKOD-metoden som genomförts i Sverige 

visar att eleverna ökat avkodningsförmågan. 32 elever från årskurs 2 och 4 deltog i 

interventionen. Elever i årskurs 2 hade ökat sina resultat med 23 ord i medelvärde och elever i 

årskurs 4 hade ökat resultaten med 19 ord i medelvärde. Enkätsvar från elevernas 

vårdnadshavare visar att de flesta har svarat att deras barn ökat självkänslan under eller efter 

interventionen och föräldrarna uttryckte också att läxläsningen hemma gått bättre efter 

interventionen. Flera föräldrar yttrar att intresse för läsning har ökat hos deras barn. Eleverna 

som deltog i interventionen blev intervjuade efter interventionen och 30 av 32 elever upplevde 

interventionen som positiv. Några elever upplevde missnöje med metoden och uttryckte att de 

inte gillade när de missade lektioner som de ville vara med på i klassrummet. Det fanns elever 

som uttryckte att de ville läsa böcker istället för läslistor. Det var några av de nackdelar som 

eleverna såg hos läsmetoden (Petersson & Söderholm Feria, 2016). 

En annan mindre interventionsstudie som genomförts i Sverige med 6 elever i årskurs 6 som 

fått träning i åtta veckor enligt BRAVKOD visar att interventionsgruppens 

avkodningshastighet förbättrades avsevärt i jämförelse med kontrollgruppen. Den största 

utvecklingen kunde man se när det gällde längre och svårare ord, men också i läsning av 

nonsensord. Elevernas egna upplevelser av metoden visar att 5 av de 6 eleverna som deltog 

skulle kunna tänka sig att träna med metoden igen, men en elev upplevde läsmetoden som 

tråkig. 3 av de 6 eleverna påpekade att de ville ha mer variationer i läsningen t.ex. läsa någon 

text ur en bok. Alla de elever som deltog i interventionen tyckte att deras läsning hade blivit 

bättre när interventionsperioden var slut (Persson, 2013). 
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TEORETISK BAKGRUND 

Vi kommer i denna del att presentera de teoretiska utgångspunkter som vi i vår studie valt att 

utgå ifrån i våra analyser. Den ena utgångspunkten är behavioristiskt perspektiv eftersom 

läsmetoden Repeterad läsning ursprungligen växte fram i den tid då behaviorismen och dess 

syn på inlärning var dominerande inom skolvärlden. Den andra utgångspunkten vi valt att 

utgå ifrån i vår studie är det sociokulturella perspektivet eftersom den teorin speglar dagens 

syn på inlärning utifrån de styrdokument som vi idag har att förhålla oss till.  

Behavioristiskt perspektiv 

Behavioristerna dominerade forskningen om lärandet under första hälften av 1900-talet. 

Utifrån det behavioristiska perspektivet ser man att upprepade erfarenheter leder till en 

förändrad respons i en särskild stimulussituation. Inlärning sker genom ett enkelt 

erfarenhetsbaserat lärande där man genom upprepade erfarenheter lär sig ett specifikt 

beteende. Individen lär sig då att koppla samman en viss förutsättning med ett specifikt 

resultat (Müller & Östergren, 1995). Behavioristerna var inriktade på att observera beteenden 

och hur man kunde lära ut olika delfärdigheter genom belöningssystem. Tyngdpunkten för 

behavioristerna när det gällde läsinlärning var att känna igen bokstäver och koppla dem till 

rätt ljud. Läsningen sågs som ett tragglande med att ljuda sig igenom ord och meningar. I 

läsningen fokuserade man på avkodningsprocessen och inte på innehållet (StrØmsØ, 2008). 

Läsmetoden Repeterad läsning växte fram på 70-talet, i en tid då läsning skulle övas genom 

avkodning och den sociala interaktionen, samtalet kring innehållet i läsning, inte var 

intressant. Delfärdigheten, avkodning, övades och eleven fick beröm för sina framgångar i 

läsförmågan eftersom man kunde se att elevernas flyt ökade när eleven läste en text 

upprepade gånger. Läsmetoden Repeterad läsning är en äldre läsmetod som använts under 

flera decennier i undervisningen både i Sverige och internationellt (StrØmsØ, 2008). Müller & 

Östergren (1995) framhåller att den främsta kritiken mot ett behavioristiskt synsätt på 

inlärning är att den inte ger plats för tankeprocesser i ett lärande. 

Läsmetoden Repeterad läsning lägger fokus på avkodningsprocessen. Avsikten är att eleven 

tränar läsning med samma text flera gånger så ett ökat läsflyt kan uppnås (Samuels, 1997). 

Läsmetoden Repeterad läsning är präglat av ett behavioristiskt synsätt där en delfärdighet 

övas avskilt från andra färdigheter i svenskämnet. Avkodning tränas som en egen färdighet 
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och den sammanblandas inte med andra förmågor. Eleven läser tillsammans med en lärare 

som kan hjälpa eleven genom avkodningsprocessen och ge eleven feedback på avkodningen.  

Sociokulturellt perspektiv 

Säljö (2011) beskriver att grundtankarna i ett sociokulturellt perspektiv är att kunskap inte är 

något som endast finns inom människor utan det sker mellan människor. Kunskap kan 

utvecklas genom att människor är i samspel och tar del av varandras perspektiv. Personer som 

deltar i interaktion får möjlighet att göra sin röst hörd och varje individ får då möjlighet att ge 

sitt perspektiv. Säljö menar därför att lärandet inte handlar om att inhämta kunskaper utan 

lärandet sker när vi möter människor i olika sociala miljöer där vi får förhålla oss till andra 

individer och bearbeta omvärlden som vi möts av. Kunskap kommer utifrån och människan 

blir delaktig i den genom meningsutbyte med andra människor. Säljö understryker att det 

sociokulturella perspektivet betonar det didaktiska samtalet i lärandet.  

Jakobsson (2012) förklarar att Vygotskijs tanke var att människors tänkande och kunskaper 

kan förstås genom det språk och handlingar som sker i relationer mellan människor. När barn 

eller vuxna samspelar med varandra och agerar i olika aktiviteter utvecklar människan nya 

kunskaper och kompetenser eftersom man i en interaktion behöver klargöra och diskutera 

tankar som uppkommer. Genom att människor lyssnar på varandra kan dessa interaktioner 

väcka nya funderingar som leder till att individen ändrar sitt perspektiv och får nya 

uppfattningar.  

Ett känt begrepp inom det sociokulturella perspektivet är The Zone of Proximal Development 

som översätts med det svenska uttrycket Den närmaste utvecklingszonen. Vygotskij menade 

att man kunde påverka barnets mognad genom att skapa möjligheter för barnet i sitt lärande.  

En elev som deltar i en aktivitet med andra elever kan genom samarbete klara en uppgift som 

eleven tidigare inte kunnat genomföra självständigt. Eleven får då möjlighet att ta ett kliv in i 

den närmaste utvecklingszonen genom stöttning från andra. Det samspel och den dialog som 

sker stärker elevens lärande eftersom eleven lär sig nya strategier och kunskaper då eleven får 

stöttning av andra elever eller vuxna i sin omgivning. Scaffolding benämns de stödstrukturer 

som eleven kan få genom stöttning från andra barn och vuxna. Genom att lyckas får eleven 

möjlighet att utveckla en positiv självbild och en inre motivation (Hagtvet et al., 2016). 

Tjernberg (2016) poängterar att det är viktigt att läraren kartlägger var eleven befinner sig i 
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sin läsutveckling för att kunna stötta eleven på rätt nivå och motivera eleven att ta nästa steg 

in i den närmaste utvecklingszonen. 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Elevernas upplevelser av olika läsmetoder behöver få mer uppmärksamhet för att 

nybörjarläsarna redan från första skolåret ska få en bra start i sin läsutveckling. De läsmetoder 

som används i undervisningen behöver vara stimulerande och motiverande för att eleverna 

ska känna att läsningen är lustfylld. Det är intressant ur ett elevperspektiv att få kännedom om 

hur motiverande olika läsmetoder är för eleverna och deras läslust. Syftet med vår studie var 

att undersöka elevers upplevelser av läsmetoden Repeterad läsning hos några elever på 

grundskolan. Det är intressant att undersöka elevers upplevelser av läsmetod Repeterad 

läsning för att den används mycket i skolan. 

 Hur upplever några lässvaga elever på grundskolan läsmetoden Repeterad läsning? 

 Hur upplever några normalläsande elever på grundskolan läsmetoden Repeterad 

läsning? 

 Hur förhåller sig elevernas upplevelser till behavioristisk respektive sociokulturell syn 

på lärande? 

METOD 

Här följer en beskrivning av vårt val av forskningsansats, vilket urval vi gjorde i vår studie 

och hur eleverna valdes ut. Vi berättar också om genomförande, dataanalys, validitet, 

reliabilitet och om etiska överväganden. 

Forskningsansats 

I studien användes en kvalitativ forskningsansats eftersom vi ville fokusera på elevernas 

upplevelser av läsmetoden Repeterad läsning. Elevernas egna tankar, åsikter och känslor får 

komma till tals genom att elevernas upplevelser står i centrum för studien. Den kvalitativa 

forskningen riktar in sig på beskrivningar av individers livsvärld utifrån ord och inte siffror 

(Kvale, S. & Brinkmann, S., 2014).  
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Urval 

De elever som deltog i interventionsstudien var elever från årskurs 3 på grundskolan. Fem 

elever var svaga läsare och fem elever normalläsande. Eleverna gick på två olika skolor i 

olika kommuner. Vi kontaktade två klasslärare som kunde hjälpa oss att välja ut ett antal 

elever som passade till studien eftersom klasslärarna har kunskap om elevernas läsförmågor. 

Den ena klassläraren valde ut fem lässvaga elever som skulle delta i den ena 

interventionsgruppen. Den andra klassläraren valde ut fem normalläsande elever som skulle 

delta i den andra interventionsgruppen. Klasslärarna pratade med de utvalda eleverna 

personligen för att fråga om de ville delta i studien. Till de elever som ville delta i studien 

skickades ett brev sedan hem till vårdnadshavarna där studiens syfte och genomförande 

presenterades. Vårdnadshavare och elev fick skriva på ett intyg om att de godkände elevens 

deltagande i studien. Vi hade heller ingen relation till någon av dessa elever sedan tidigare.  

Antalet deltagare i interventionsstudien är begränsat till tio elever med tanke på att vi skulle 

hinna med att lästräna med varje elev tre tillfällen per vecka. 

Datainsamlingsmetod 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver forskningsintervjun som ett professionellt samtal där 

det uppstår en interaktion mellan intervjuaren och den som blir intervjuad. I en intervju sker 

ett utbyte av åsikter mellan individer som samtalar om ett tema som är intressant för båda 

parter. Det finns olika former av forskningsintervjuer och vi har i vår studie valt att använda 

den halvstrukturerade intervjun. Kvale och Brinkmann förklarar att halvstrukturerade 

intervjuer används för att förstå teman ur undersökningspersonens perspektiv och den 

intervjuformen liknar ett vardagligt samtal. Den halvstrukturerade intervjun är inte ett öppet 

vardagssamtal och inte som ett slutet frågeformulär, utan hamnar mittemellan. Intervjuaren 

har förslag på frågor som denne kan utgå ifrån och intervjun fokuserar på ett tema. 

Intervjuaren lyssnar och tolkar det som den intervjuade säger och hur det sägs. Målet med 

intervjun är att få utförliga beskrivningar om den intervjuades livsvärld. 

Genomförande 

I den här delen presenteras genomförandet av studien och hur vår datainsamling gick till. Vi 

beskriver först pilotstudien som gjordes innan själva studien och därefter presenteras 

interventionen och intervjuerna. 
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Innan interventionsstudien började genomförde vi studenter en pilotstudie där två elever, en 

lässvag och en normalläsande elev, fick lästräna enligt metoden Repeterad läsning vid tre 

tillfällen under en vecka. Därefter genomfördes halvstrukturerade intervjuer enskilt med de 

båda eleverna. Denna pilotstudie genomfördes för att se hur lästräningen enligt läsmetoden 

Repeterad läsning fungerade samt om de planerade intervjufrågorna skulle vara 

användningsbara i en intervju med barn. Efter pilotstudien bestämde vi vilka frågor som 

skulle vara kvar och vilka vi skulle ta bort samt ytterligare frågor som skulle läggas till. 

Materialet från pilotstudien ingår inte i denna studie utan den var endast till hjälp för att kunna 

utforma interventionen och intervjufrågorna. 

En intervention kan användas som metod i forskning för att granska hur effekter av t.ex. en 

undervisningsmetod fungerat för en grupp individer. Vi valde att använda intervention som 

metod för att kunna undersöka hur elever upplever läsmetoden Repeterad läsning. Repeterad 

läsning går ut på att en elev läser en text flera gånger för att öka läsflytet, alltså 

ordigenkännande och läshastighet. Under interventionsstudien valde vi ut några texter som 

varje elev fick välja bland utifrån sitt eget intresse och den utvalda texten lästes tre gånger. 

Sedan byttes texten till en annan text som lästes tre gånger osv. Om eleven inte hann med att 

läsa texten tre gånger vid samma tillfälle fortsatte eleven läsa samma text vid nästkommande 

lästillfälle. Varje lästillfälle pågick i ca 15 minuter. Eleverna fick individuell lästräning vid tre 

tillfällen per vecka under fyra veckor. Samtliga elever i studien genomförde totalt 12 

träningstillfällen med läsmetoden. En av oss studenter lästränade med de lässvaga eleverna 

och den andra lästränade med de normalläsande eleverna. Vi hade vid de enskilda 

lästräningstillfällena möjlighet att stötta och hjälpa eleverna under läsningen. Eftersom 

metoden främst fokuserar på läsflyt kunde stöttningen bestå av korrigering av felläsningar, 

visa på sammansatta ord och helt enkelt fokusera på att lära eleven uttala och läsa nya 

begrepp. Vi använde oss alltså av en kommunikativ stöttning för att hjälpa eleverna med 

avkodningen, vilket leder till att eleven kan få en egen insikt när det gäller att läsa nya ord. 

Den typ av envägskommunikation ger eleven minimalt med stöttning för att eleven ska kunna 

ta nästa steg in den närmaste utvecklingszonen (Sandström Kjellin, 2002).  

Halvstrukturerade intervjuer genomfördes enskilt med eleverna efter interventionsperiodens 

slut. Den ena av oss, som under interventionen haft lästräning med de lässvaga eleverna, 

intervjuade de svaga läsarna, medan den andra, som haft lästräning med de normalläsande 

eleverna, intervjuade dem. Intervjufrågorna fokuserade på elevernas upplevelser av metoden 
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Repeterad läsning, elevernas läsintresse och elevernas egna förslag på läsmetoder. Intervjun 

som metod kräver att den som intervjuar är en god lyssnare och under den halvstrukturerade 

intervjun måste intervjuaren vara uppmärksam på det eleven säger för att få möjlighet att 

fånga det eleven berättar t.ex. genom att intervjuaren ställer en följdfråga. Det kan ge en ökad 

förståelse för det som eleven uttrycker. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Eftersom 

intervjuerna hade spelats in fanns det möjlighet att lyssna flera gånger på det inspelade 

materialet, vilket var till stor fördel när datamaterialet skulle transkriberas och analyseras. 

Elvstrand et al. (2015) framhåller att det är viktigt att forskaren blir förtrogen med sitt 

material och det kan forskaren bli genom att läsa anteckningar och intervjuer flera gånger.  

Dataanalys 

Den vanligaste formen för dataanalys är att kategorisera eller koda det som sagts vid 

intervjuerna, enligt Kvale och Brinkmann (2014). De beskriver också en analysmetod som 

består av fem steg. Det första steget är att man läser igenom sina transkriberingar, fastställer 

några meningsenheter och formulerar teman. De två sista stegen handlar om att koppla 

samman meningsenheterna med syftet med studien och skriva ner ett resultat av analysen.  

Att kategorisera och koda det transkriberade intervjuerna ger en bra överblick över materialet. 

Detta gjorde vi genom att läsa vårt insamlade material, hitta några meningsenheter och sedan 

välja ut några teman som var viktiga i vår studie: Läsintresse, Upplevelse av läsmetod, 

Elevernas tankar om att vilja läsa med andra och Elevernas förslag på andra läsmetoder. 

Dessa fyra huvudteman blev till kolumner på ett papper. Varje tema fick sedan sin särskilda 

färg: gul, lila, blå och grön, som sedan användes vid de upprepade genomläsningarna vi 

gjorde. Med överstrykningspennor i respektive färg markerade vi i de transkriberade 

intervjuerna det eleverna sagt om varje tema. På så sätt synliggjorde vi elevernas upplevelser, 

tankar och idéer. Efter genomläsningarna förde vi över det vi hade markerat med färger till 

rätt kolumn på ett särskilt papper, de lässvaga eleverna för sig och de normalläsande för sig.  

På detta sätt samlade vi alla elevers upplevelser, tankar och idéer på ett och samma ställe, 

vilket underlättade inför vår resultatanalys. Vi kopplade samman meningsenheterna med vårt 

syfte med studien, analyserade och skrev ner resultatet.  
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Validitet och reliabilitet 

Validering handlar om att få fram sanningen, i det här fallet resultat som stämmer överens 

med verkligheten utan påverkan av intervjuarens teorier och åsikter. Kvale och Brinkmann 

(2014) menar att det handlar om forskarens hantverkskunnande under en 

intervjuundersökning. Inom samhällsvetenskapen handlar det om att använda en metod som 

verkligen undersöker det som är meningen att undersökas. I en intervju handlar det om att 

ställa rätt frågor på rätt sätt vid rätt tidpunkt och att transkriberingen och tolkningen av 

resultaten anpassas till syftet med forskningen. 

Resultaten i vår studie grundar sig på elevernas upplevelser av läsmetoden Repeterad läsning. 

Ingen av oss två kände eleverna sedan tidigare och vi hade ingen relation till dem. Däremot 

byggdes en kontakt upp genom att vi läste med dem tre gånger i veckan och sedan gjorde 

intervjuerna. Genom att intervjuerna genomförts direkt efter lästräningsperiodens slut hade 

eleverna starka upplevelser kvar i minnet och de kunde berätta hur de upplevt läsmetoden. 

Intervjuerna genomfördes enskilt, vilket gjorde att eleverna inte kunde påverka varandras svar 

och det medför större tillförlitlighet eftersom elevernas upplevelser berättas utifrån vad varje 

individ upplevt. Frågorna var öppna och inbjöd till en beskrivning av elevernas känslor för att 

på bästa sätt få fram elevernas upplevelse av läsmetoden. Vi berättade också för eleverna att 

vi ville att de skulle vara helt ärliga i intervjun, då vi ville ta reda på både det som var bra och 

det som var dåligt eller tråkigt med läsmetoden. Vi två studenter som genomfört studien har 

försökt vara objektiva i våra tolkningar av resultaten, vilket är viktigt för att försöka 

upprätthålla validitet i studien. Vi synliggjorde elevernas upplevelser med hjälp av färgpennor 

i analysen och sammankopplade dem sedan med vårt syfte och våra frågeställningar. Vi 

värderade inte utan återgav endast svaren som kom upp i intervjuerna.  

Reliabilitet handlar om ifall forskningsresultaten kan reproduceras av andra forskare vid andra 

tidpunkter. För att stärka reliabiliteten inom intervjuundersökningar är det viktigt att ställa 

frågorna på samma sätt till de som blir intervjuade (Kvale & Brinkmann, 2014). Kvale och 

Brinkmann menar också att intervjuaren inte ska ställa ledande frågor eftersom de kan 

påverka svaren. Vi har i vår intervju använt frågor som har en öppen karaktär, vilket gör att 

eleverna med större frihet har kunnat berätta om sina upplevelser. Enligt Kvale och 

Brinkmann gäller det att få fram så sanna svar som möjligt och därför behöver intervjuaren ha 

bra kunskap inom forskningsämnet, kunna behärska frågeteknik och även ha i åtanke 

känsligheten för den sociala relationen mellan intervjuaren och intervjupersonen. Vi som 
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gjorde undersökningen hade i början av intervjuerna förklarat för den som blev intervjuad att 

det inte fanns några svar som var rätt eller fel, utan det viktigaste var att den som blev 

intervjuad beskrev sina upplevelser. Eftersom vi intervjuade barn ansåg vi att det var viktigt 

att påtala detta eftersom en del barn har en förmåga att svara på ett speciellt sätt för att få 

vuxna nöjda. Intervjuresultaten baseras på elevernas upplevelser av läsmetoden Repeterad 

läsning.  

Etiska överväganden 

Som forskare är det viktigt att ta hänsyn till de forskningsetiska principerna. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera dem som är berörda av forskningen 

och informera om syftet och deltagarnas villkor. Även information om att deltagandet är 

frivilligt och att deltagarna har rätt att avbryta medverkan i studien (Vetenskapsrådet, 2011). 

Informationskravet har vi beaktat genom att innan studien påbörjades samtalade klasslärarna 

med elever för att fråga om de ville delta i studien samt informera om att det var frivilligt att 

delta samt att det fanns möjlighet att avbryta medverkan om eleven så önskade. Även skriftlig 

information om syfte och hur genomförandet av studien skulle utföras skickades hem till elev 

och vårdnadshavare (Bilaga 2).  

Samtyckeskravet innebär att deltagarna ska ge samtycke till att delta i studien. Eftersom barn 

skulle medverka i studien behövde både elev samt vårdnadshavare ge samtycke till att delta 

(Vetenskapsrådet, 2011). Detta fick elever och vårdnadshavare göra skriftligt. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om personer som finns med i studien ska 

hanteras på ett sådant sätt att personer inte kan identifieras. Det datainsamlade materialet ska 

vara omöjligt att härleda till en person eller skola (Vetenskapsrådet, 2011). I vår studie 

namnges inte individer vid sina riktiga namn och inte heller namn på skola eller kommun. 

Därmed säkerställer vi att de elever som deltar i studien förblir anonyma för läsaren. 

Nyttjandekravet innebär att personuppgifter inte får användas eller lånas ut för kommersiellt 

användande. Personuppgifterna får heller inte ligga till grund för beslut som kan påverka 

deltagaren (Vetenskapsrådet, 2002). Nyttjandekravet tar vi hänsyn till genom att allt insamlat 

material inte lämnas ut till någon annan som skulle kunna använda materialet. 
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RESULTAT 

I den här delen presenterar vi resultaten och analyserar intervjuerna utifrån studiens syfte och 

frågeställningar där vi sorterar och kategoriserar elevernas svar. Vi har valt att presentera 

delar av resultatet som vi ansett haft betydelse för studiens syfte och frågeställningar. Det 

empiriska materialet presenteras i underrubriker med tillhörande analys utifrån elevernas 

läsintresse, upplevelser av metoden Repeterad läsning, läsa tillsammans med andra samt 

elevernas förslag på läsmetoder. När vi citerar eleverna använder vi oss av beteckningarna 

E1-E10, då det var tio elever som deltog i undersökningen. E1-E5 bedöms som de lässvaga 

och E6-E10 som de normalläsande eleverna. 

Läsintresse hos lässvaga och normalläsande elever 

Två av de lässvaga eleverna tyckte att det var roligt att läsa. Den tredje eleven förklarade att 

det var roligt att läsa, men eleven kunde känna sig arg när denne blev tvingad att läsa och inte 

ville. Den fjärde eleven tyckte att läsning både kunde vara roligt och tråkigt. Eleven 

förklarade att om denne själv fick välja vilken bok som skulle läsas, så kunde eleven läsa en 

hel dag. Skulle eleven läsa något som denne inte ville läsa, så tyckte eleven att läsning var 

tråkigt. Eleven uttryckte: ”Läsa en bra bok, då kanske man läser mer än 15 minuter, man 

kanske läser hela dagen”(E4). Eleven förklarade vidare att om det var kul, så blev det inte 

jobbigt att läsa hela dagen. Den femte eleven uttryckte starkt att läsning var tråkigt och 

anledningen till att eleven inte gillade läsning var att eleven själv inte ansåg sig var bra på att 

läsa.  

Fyra av eleverna berättade under intervjun att läsningen blev rolig när de fick välja litteratur 

själva. Den typ av litteratur som eleverna var mest intresserade av var spännande, läskiga och 

roliga böcker samt djurböcker. En elev gillade att läsa serier.   

De normalläsande eleverna visade på olika nivåer av läsintresse och hade olika läsvanor. Fyra 

elever tyckte väldigt mycket om att läsa. Två av dem upplevde också att de blev lugna av 

läsning. En av dessa fyra elever tyckte det blev lättare att somna på kvällen när den hade läst 

och ena annan kunde bli så fokuserad och inne i bokens handling att den inte hörde vad andra 

sa runt omkring.  
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Den femte eleven tyckte att det var ganska tråkigt att läsa, men om boken var intressant kunde 

det vara kul. Eleven läste också mest böcker på sommarlovet när föräldrarna tyckte att det 

blev för mycket användande av Ipad och mobiltelefon.  

En elev tyckte bäst om att välja böcker själv och ville helst läsa roliga böcker och deckare. 

Eleven sa: ”Jag väljer dom själv som…ja, jag…läser olika böcker och om jag tycker att dom 

är roliga då väljer jag liksom att läsa dom” (E6). Eleven uttryckte också att den läste varje 

kväll. 

Två elever kunde läsa om allt möjligt och tyckte väldigt mycket om faktaböcker t.ex. om 

rymden, hästar eller fåglar. De uttryckte att det var roligt att lära sig nya saker och särskilt om 

de fick läsa om något de var intresserade av. 

Resultaten visade att fritt val av litteratur var en motivationsfaktor till att vilja läsa böcker hos 

fyra av de fem lässvaga eleverna. Lässvaga elever har ett stort behov av att lästräna och för att 

läsningen ska kännas glädjande och meningsfull är det betydelsefullt att eleverna själva har en 

egen inre motivation till att vilja läsa (Bråten, 2008). Som resultaten i studien visade vill 

eleverna själva vara delaktiga i val av litteratur.  

Resultaten hos de normalläsande eleverna visade att alla tyckte det var roligt att läsa om 

böckerna var intressanta, vilket höjer motivationen till lästräning. Två elever kopplade också 

ihop läsning med en avkopplande aktivitet och såg inte läsning bara som ett träningsmoment.  

Majoriteten elever i undersökning framhöll vikten av att få läsa böcker som var intressanta, 

vilket gör läsningen roligare och mer lustfylld som Taube (2009) också framhåller. Taube 

(2009) menar även att det är innehållet i texterna som är viktiga och inte själva 

läsprestationen. Om eleverna får läsa böcker med rätt svårighetsgrad och med ett innehåll som 

intresserar dem, så stimulerar man elevernas läsintresse och läsmotivation. Bråten (2008) 

poängterar att intressanta texter skapar en inre motivation hos eleverna och eleverna läser för 

att läsningen verkligen intresserar dem och det handlar då inte om att eleverna vill uppnå 

något som t.ex. bra betyg. Baker och Wigfield (1999) betonar att det kan skapas en motivation 

till att vilja läsa om eleven känner nyfikenhet och har en önskan om att läsa om ett speciellt 

ämne. Baker och Wigfield menar också att om eleven känner läsningen som betydelsefull och 

ser läsningen som ett nöje, då finns det en god möjlighet att eleven utvecklar ett läsintresse. 

Elever som t.ex. känner ett engagemang av att läsa deckare och utvecklar ett intresse för att 
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läsa denna genre, kan utveckla ett läsintresse, vilket påverkar motivationen till att vilja läsa 

mer. 

Upplevelser av läsmetoden hos lässvaga och normalläsande elever 

Fyra av de fem lässvaga eleverna berättade att de upplevde att läsförståelsen blev bättre 

genom att lästräna med läsmetoden Repeterad läsning. Eleverna uttryckte att de förstod texten 

bättre och att de kunde komma ihåg innehållet i texterna när de fick läsa samma text flera 

gånger. En elev uttryckte: ”Man kan lära så man får det i huvudet” (E1).  En annan elev 

beskrev att det gick bättre att läsa texten när eleven fick öva flera gånger och eleven uttryckte: 

”Orden fastnar när man läser om orden” (E2).  

Två av eleverna berättade att de upplevde läsmetoden som tråkigt eftersom de fick läsa om 

samma text flera gånger. En av eleverna uttryckte: ”Tråkigt, fast när jag övar blir jag bättre” 

(E3). Det visar att eleven hade uppmärksammat att eleven själv blivit bättre på att läsa när den 

fått repetera samma text, läsflytet hade förbättrats, trots att eleven ansåg att läsmetoden var 

tråkig. 

Alla de normalläsande eleverna tyckte att läsmetoden Repeterad läsning var en bra metod. 

Eleverna fick välja bland tre olika texter vid varje lästillfälle, vilket de upplevde som positivt. 

Tre av eleverna hade inget emot att läsa samma text flera gånger utan tyckte det var kul alla 

gånger. De kunde alla uttrycka att läsningen blev bättre och bättre för varje läsning och att de 

svåra orden till sist inte var svåra längre. En elev sa: ”man lär sig mycket svåra ord…Om man 

hör dom igen kanske man kan förklara dom” (E7). En annan sa: ”jag lärde mig svåra 

ord…som gjorde så att jag kunde läsa bättre” (E8).  

En elev sa också att faktatexter är extra bra att läsa flera gånger för då lär man sig mycket 

mer. En annan elev sa så här om att läsa en text flera gånger: ”Det känns ju roligt för att när 

man gör det så liksom kommer man mer in i texten och sånt…och då blir det ju roligare att 

läsa för då kan man texten” (E9). 

En tredje elev tyckte det var lite pinsamt att läsa fel flera gånger, men kände ändå att den blev 

säkrare för varje läsning. De två övriga eleverna i undersökningen tyckte att det var mindre 

bra för att man var tvungen att gå tillbaka och läsa om texten flera gånger. En elev uttryckte: 

”Det kanske inte var lika roligt att läsa samma text flera gånger hela tiden” (E10).  
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Resultaten från intervjuerna med de lässvaga eleverna visade att de upplevde fördelar med 

läsmetoden. Eleverna tyckte att de förbättrade läsförståelsen och de beskrev att det blev lättare 

att komma ihåg innehållet i texterna samt att man kunde bli bättre på att läsa texten när man 

fick öva flera gånger. Men samtidigt upplever två av eleverna att det är tråkigt att repetera 

samma text. Resultaten visade att läsmetoden inte upplevs som positiv av alla lässvaga elever 

som var med i studien och det förklarar att läsmetoden Repeterad läsning inte passar alla 

lässvaga elever.  

Resultaten hos de normalläsande visade att alla eleverna upplevde att Repeterad läsning var 

en bra läsmetod. De såg en förbättring hos sig själva för varje gång de läste texten och 

upplevde att de lärde sig nya ord. När de fick frågan om vad som var mindre bra med metoden 

upplevde två elever att det var lite tråkigt att läsa om texten flera gånger. Därmed visar 

resultaten att läsmetoden Repeterad läsning inte passar alla normalläsande elever när det 

kommer till intresse och motivation.  

Flera av eleverna upplevde att de hade förbättrat sitt läsflyt och läsförståelsen genom att 

använda läsmetoden och det kan påverka elevernas självförtroende positivt. När eleverna 

känner att läsningen går bättre och bättre påverkas deras motivation till läsning, vilket kan 

förstärka deras läsvanor i skolan och i hemmet. Matteuseffekten (Stanovich, 1986) kan 

resultera i att elevernas egen inre vilja och drivkraft får eleverna att läsa mer litteratur än de 

gjort tidigare. Det finns också en risk att negativa cirklar uppstår om elever tvingas repetera 

samma text och inte känner sig motiverade till det, vilket skulle kunna resultera i minskad 

läslust och mindre mängd lästräning. Resultaten i studien visade att läsmetoden Repeterad 

läsning passar vissa elever, men inte alla. Det är därför viktigt att lärarna lyssnar till elevernas 

upplevelser och ger dem möjlighet att få träna med andra läsmetoder om läraren upptäcker att 

eleven inte stimuleras av den pågående läsmetoden som bedrivs i undervisningen. 

Behaviorismen, som är en av våra teoretiska utgångspunkter, fokuserar på hur man kan lära ut 

olika delfärdigheter till eleverna och ge beröm eller belöning till eleverna för deras 

framgångar. Detta kan sedan i sin tur öka elevers motivation och stärka deras självförtroende, 

vilket vi har kunnat se i vår undersökning med läsmetoden Repeterad läsning. Efter varje 

lästillfälle lyfte vi fram och berömde elevens förbättring med de svåra orden och med 

läsflytet. Vi visade helt enkelt på deras framgång i lästräningen, vilket gjorde dem glada, 

nöjda och stolta över sig själva. Detta ökade deras motivation till att vilja lästräna mer, dock 

ville några av eleverna hellre läsa nya texter än samma text flera gånger. Även Baker och 
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Wigfield (1999) framhåller att när elever får bekräftelse för sina läsprestationer kan det 

resultera i att eleverna känner motivation till att vilja läsa. Eleverna tar bekräftelsen som ett 

erkännande på att eleven gjort goda framsteg i läsutvecklingen.  

Lässvaga och normalläsande elevers tankar om att vilja läsa tillsammans med andra 

Alla de lässvaga eleverna berättade att de helst vill läsa själva med en vuxen, men fyra av de 

lässvaga eleverna kunde tänka sig att lästräna tillsammans med en kompis. De lässvaga 

eleverna såg fördelar med att läsa tillsammans med en klasskompis, för att man då kunde 

fråga kompisen om det var något ord eller någon mening som man inte förstod i texten. En av 

de lässvaga eleverna berättade att denne kände oro för att läsa med en kompis och eleven 

förklarade att kompisen kunde uttala: ”Å, vad långsam du är!” (E5). Eleven beskrev att det 

inte skulle kännas bra och därför var det bättre att läsa själv.  

Ingen av de lässvaga eleverna ville läsa i mindre grupp tillsammans med andra. En elev 

berättade att när eleven tidigare hade läst i grupp så var det andra elever som pratade och 

störde. Det hade eleven upplevt som väldigt jobbigt.  

Två av de normalläsande eleverna kunde tänka sig att läsa tillsammans med en kompis. Den 

ena sa att det var ok om det var bästisen, men att det skulle kännas pinsamt om det var någon 

annan. Båda eleverna kunde också tänka sig att läsa i en mindre grupp.  

De tre övriga eleverna var inte alls intresserade av att läsa tillsammans med en kompis eller i 

en mindre grupp. De tyckte att det kunde bli pinsamt när man läste fel. En elev tyckte att det 

då kunde bli för mycket prat och en annan att det blir jobbigt att vänta på sin tur. Den tredje 

var rädd att någon i gruppen skulle kommentera när eleven läste fel. Den sa: ”…om jag typ 

läser fel då blir det typ jättekonstigt…alla…man ba: Du läste fel!” (E10). 

Fyra av eleverna tyckte att det fanns fördelar med att läsa tillsammans med en kompis. Ingen 

av de lässvaga eleverna ville läsa i mindre grupp tillsammans med andra elever.  

Resultaten visade att två av de normalläsande eleverna kunde tänka sig att läsa tillsammans 

med andra, men då helst med en eller flera av deras kompisar. De övriga tre upplevde det mer 

pinsamt att läsa med andra och att det bara skulle göra läsningen jobbigare.  

Upplevelsen av att läsa med enbart en lärare är det som intresserade eleverna mest, då några 

upplevde det mer jobbigt att läsa ”fel” inför sina kamrater. Här är det självförtroendet som är i 

centrum och att de känner att de inte vågar göra fel. Däremot såg eleverna fördelar med att 
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läsa med andra, vilket i sin tur skulle kunna motivera dem till att vilja läsa i grupp eller två 

och två, helst då med några kamrater de är bekväma med. Utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv såg eleverna fördelar med att läsa tillsammans med andra eftersom att eleverna då 

kunde stötta varandra i läsningen. Vygotskij menar att genom utbyte av tankar och idéer med 

andra människor blir den gemensamma delaktigheten grunden för motivation i lärandet. 

Läsning och skrivning ska inte ses som färdigheter som ska tränas separat utan ska tränas i 

kommunikation och samspel tillsammans med andra människor (Ingestad, 2009). Läsmetoden 

Repeterad läsning är i grunden skapad för att läraren ska arbeta individuellt med eleven. Den 

form av motivationsskapande aktiviteter som kan ske i ett socialt lärande går man miste om 

och därmed ger läsmetoden inte möjlighet för eleverna att stötta eller lära av varandra under 

lästräningen.  

Vi har i forskning sett att det finns lärare som utgår från läsmetoden Repeterad läsning, men 

läsmetoden har förändrats för att den bättre ska anpassas till dagens pedagogiska tänkande och 

nya läroplaner som följer ett sociokulturellt perspektiv. En förändring som vi sett exempel på 

är att elever får lästräna i par istället för den ordinarie individuella lästräningen där eleven 

tränar med en lärare (Hylén, 2016). Med en sådan form av förändring får läsmetoden nya 

möjligheter att skapa ett socialt lärande i samspel med klasskamrater. Det som går förlorat i 

en sådan förändring blir lärarens kontinuerliga feedback till eleven under lästräningen. 

Lässvaga och normalläsande elevers förslag på läsmetoder 

Två av de lässvaga eleverna ville gärna få in leken i läsandet. En elev gav förslag på att man 

kunde använda olika typer av brädspel där läsning ingick för att träna läsning och att man 

kunde göra lekar där man läste. En annan elev gav förslag på att lyssna på en berättelse på 

Ipad för att sedan få svara på frågor som lästes upp högt, som en frågesport, och därefter 

kunde man få välja ett svar genom att klicka. När man läste på Ipaden så skulle det vara 

rörliga bilder. Eleven uttrycker: ”Elsa vinkar till sin katt och sen får man liksom se när Elsa 

vinkar” (E5). Andra förslag på att få in leken i läsandet var att först läsa en bok som t.ex. 

handlar om att man går ut i skogen på skattjakt och sedan så gör man det i verkligheten. 

Några av eleverna gav uttryck för att man kunde träna på nya ord när man läste, för då kunde 

man lära sig fler ord. Andra förslag var att eleverna kunde få frågor på en text som klassen 

hade läst. Ett annat förslag var att läsa faktatexter för att lära sig mer om olika saker.  
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Två av eleverna tyckte att man även kunde läsa utomhus. En elev säger: ”Man kan göra det 

utomhus också, inte nu, på sommaren” (E3). Den andra uttrycker: ”Kanske om man gillar att 

cykla, kan man cykla till någonstans där det är mysigt så kan man ta fram en picknickfilt” 

(E4). 

En av de normalläsande eleverna sa att man kunde läsa högt för sina småsyskon hemma eller 

läsa tyst i klassrummet t.ex. på morgonen. Nästa sa att man kunde läsa så många ord man 

hann på en minut.  

En elev uttryckte: ”…om man har bok 1 och bok 2 kan man läsa både bok 1 och bok 2…” 

(E6). Ett annat förslag var att man kan försöka koncentrera sig och stänga av allt annat ljud 

runt omkring sig när man läser.  

Det sista förslaget var att man kunde läsa samma text ännu fler gånger eller på ett roligare 

sätt, kanske med inlevelse eller förställd röst. Eleven tyckte också att man kunde träna på att 

läsa ord istället för texter. Eleven sa: ”…man kan …läsa i huvet och tänka så här…liksom 

spara det där ordet som är svårt, i huvet, så ska man liksom komma ihåg det” (E8). 

Resultaten visade att alla de lässvaga eleverna som deltog i studien själva hade förslag på hur 

man kunde träna läsning på olika sätt och med hjälp av olika aktiviteter. Två av eleverna 

uttryckte att de vill träna läsning genom att göra mer lekfulla aktiviteter. Genom att ge 

eleverna mer inflytande och möjlighet att påverka innehållet i undervisningen och 

aktiviteterna finns stora möjligheter att skapa läsmotivation hos eleverna.  

Resultaten visade att fyra av de normalläsande barnen gav förslag på hur de kunde läsa texter 

på olika sätt. Två av eleverna gav också förslag om att läsa enstaka ord i träningssyfte. 

Eleverna verkade inte behövt använda sig av alternativa läsmetoder i sin undervisning utan 

fokuserade mer på hur de själva kunde göra när de läste en text t.ex. läsa på ett roligt sätt, läsa 

högt för sina syskon och läsa mer koncentrerat för sig själv och hur man lär sig läsa nya svåra 

ord. Därmed kan man dra slutsatsen att eleverna själva har insikt i sin egen läsutveckling och 

med mer inflytande och möjlighet att påverka undervisningen kan det öka deras läsmotivation 

och intresse.  

Några av elevernas förslag visade att de gärna vill träna läsning tillsammans med andra elever 

genom t.ex. att spela spel där eleverna får träna läsning i samspel med andra. Resultaten 

visade att några av elevernas egna förslag på läsaktiviteter kan kopplas till det sociokulturella 

perspektivet, som präglas av att elever lär tillsammans med andra genom dialog och 
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kommunikation. Språket som sker mellan individerna blir ett viktigt verktyg i elevernas 

kunskapsutveckling. 

DISKUSSION 

I den här delen presenterar vi metoddiskussionen och där beskrivs de metoder vi använt i vår 

studie och hur vi upplever att de fungerat utifrån syftet och våra frågeställningar. Därefter 

presenteras resultatdiskussionen där vi lyfter fram studiens resultat samt analyserar och 

diskuterar kring dessa. 

Metoddiskussion 

Innan interventionen startade genomfördes en pilotstudie med två elever som fick lästräna 

enligt läsmetoden Repeterad läsning vid tre tillfällen under en vecka och därefter intervjuades 

eleverna enskilt med frågor som var inriktade på hur eleverna upplevde läsmetoden samt 

frågor kring elevernas läsning. Den insikt som vi fick av pilotstudien var att lästräningen 

fungerade bra med båda eleverna, vilket gjorde att vi beslutade oss för att lästräna med 

eleverna tre tillfällen per vecka under interventionen. Det vi upptäckte i intervjuerna var att 

alla frågor inte var relevanta utifrån syftet och frågeställningarna samt att vissa frågor inte 

fungerade så bra som vi hade trott. Det ledde till att vi tog bort flera frågor samt lade till 

intervjufrågor.  

Studien genomfördes med en fyra veckors interventionsperiod där elever fick lästräna med 

läsmetoden Repeterad läsning vid 12 träningstillfällen. Efter intervention intervjuades 

eleverna enskilt och intervjufrågorna var fokuserade på elevernas upplevelser av läsmetoden. 

10 elever i årskurs 3 deltog i studien, fem lässvaga elever och fem normalläsande elever. 

Urvalet av antalet elever var begränsat i studien eftersom vi tidsmässigt inte hade möjlighet 

att hinna lästräna med fler elever. Det begränsade urvalet av deltagare medför att studiens 

resultat inte kan generaliseras till att alla elever i årskurs 3 har samma upplevelser som 

deltagarna i denna studie. Vi var två studenter som genomförde interventionen genom att en 

av oss lästränade med de lässvaga eleverna och den andra lästränade med de normalläsande. 

Eleverna var positivt inställda till lästräningen vid interventionstillfällena.  

Vi valde en kvalitativ forskningsansats i studien för att vi var intresserade av elevernas egna 

upplevelser av läsmetoden. En strukturerad intervju kan bli väldigt stel och vi ansåg att en 

sådan typ av intervju inte skulle passa för att intervjua barn. Den halvstrukturerade intervjun 
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var därför bättre lämpad att använda till våra intervjuer. Genom den halvstrukturerade 

intervjun kunde samtalet växa, följdfrågor kunde ställas och svaret på frågorna kunde vävas in 

i djupare diskussioner.  I samtalet kunde intervjuaren emellanåt summera det eleven berättat 

för att få bekräftelse på att intervjuaren förstått det eleven uttryckt. Den halvstrukturerade 

intervjun var ett fördelaktigt metodval för att ge eleverna förutsättningar att få fram sina egna 

upplevelser. Det vi såg som en svårighet med att intervjua elever var att några barn började 

samtala om annat som inte hörde till själva frågeställningen. Det var vid de tillfällena en 

fördel att välja en halvstrukturerad intervjuform eftersom ytterligare frågor kunde tilläggas 

och i samtalet kunde intervjuaren leda tillbaka eleverna till frågeställningen igen.  

Genom att vi valde att spela in intervjuerna fanns möjlighet att lyssna på det inspelade 

datamaterialet flera gånger. Det gav oss möjlighet att kunna gå tillbaka och lyssna, för att 

återigen sätta sig in i intervjun. Transkribering av det insamlade datamaterialet var 

tidskrävande, men väldigt värdefullt när resultaten skulle analyseras. Genom att få 

datamaterialet nedtecknad kunde materialet kategoriseras för att synliggöra och strukturera 

resultaten som framkommit.  

Vi såg resultaten i studien som tillförlitliga eftersom vi i intervjuerna utgått från öppna frågor 

där eleverna fått berätta fritt om sina upplevelser av läsmetoden. De halvstrukturerade 

intervjuerna genomfördes enskilt med varje elev, vilket medfört att eleverna inte kunnat 

påverka varandras upplevelser. Vi hade i studien kunnat genomföra intervjuerna i två 

fokusgrupper, en för lässvaga elever och en för normalläsande elever. Ett sådant metodval 

hade varit en fördel eftersom individuella intervjuer kräver mer tid. Nackdelen hade varit att 

eleverna kunnat påverka varandras upplevelser och därför ansåg vi inte att det metodvalet var 

lämpligt utifrån studiens syfte.  

Man kan inte helt utesluta att elevernas upplevelser påverkats av att de fått uppmärksamhet 

genom interventionsstudien, vilket brukar benämnas som Hawthorneeffekten. Namnet 

kommer från ett experiment som startades i slutet på 1920-talet hos fabriksarbetare. 

Fabriksarbetarna fick uppmärksamhet på olika sätt och som slutsats från experimentet kunde 

man se att när fabriksarbetarna fick uppmärksamhet på olika sätt ökade deras prestationer 

(Berthelot, 2011). På samma sätt kan elevernas upplevelser ha påverkats i positiv riktning 

eftersom de fått individuell feedback och stimulans av en lärare under interventionen. Det vi 

har sett när vi tagit del av tidigare forskning om läsmetoden Repeterad läsning (Dowhower, 

1987; Driggs, 2013; Edefors & Lideberg, 2010; Therrien 2004), är att eleverna upplevt att de 
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förbättrat läsflyt och förståelse, vilket samstämmer med resultaten i vår studie och därmed 

stärker reliabiliteten i studien.  

Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie var att undersöka elevers upplevelser av läsmetoden Repeterad läsning 

hos några elever på grundskolan. Vi har i studien valt att intervjua några lässvaga och några 

normalläsande elever för att synliggöra deras upplevelser av läsmetoden. Vi kommer i 

diskussionen att analysera och resonera kring de resultat vi fått fram i studien utifrån syftet 

och våra frågeställningar.  

Litteraturval påverkar elevers upplevelser av läsning 

I grundskolans styrdokument presenteras tydligt att elevernas egen delaktighet och deras 

inflytande i undervisningen är viktig. Detta för att skapa en lust att lära för livet och höja 

motivationen (Skolverket, 2017). I vår studie fick eleverna till viss del möjlighet att välja 

vilken litteratur de ville läsa och då kunde de utgå från sina egna intressen. Vid varje 

träningstillfälle fick eleverna välja mellan tre olika böcker. Vi studenter som deltog vid 

lästillfället rekommenderade svårighetsgraden på litteraturen, men vartefter eleverna läste fick 

de även chans att välja en svårare text. Majoriteten av eleverna som deltog i studien ansåg att 

de själva ville delaktiga i val av litteratur, för eleverna uttryckte att läsningen blev roligare om 

de själva fick välja något som de ville läsa. Taube (2009) framhåller vikten av att elever får 

läsa texter som har rätt svårighetsgrad, för att motivera elever till att vilja läsa. Taube menar 

att litteratur som har rätt svårighetsgrad tillsammans med ett intressant innehåll skapar 

läsglädje. Bråten (2008) betonar också vikten av att eleverna får möjlighet att välja vilken text 

de vill läsa samt välja hur de vill träna läsning. Bråten menar att intressanta texter skapar en 

inre motivation hos eleverna. Majoriteten av eleverna i vår studie tyckte att det var viktigt att 

texterna de läste var intressanta. Resultaten från elevernas upplevelser av läsmetoden 

Repeterad läsning visar att fritt val av litteratur är en faktor som påverkade elevernas lust att 

läsa och skolans styrdokument (Skolverket, 2017) pekar tydligt mot att eleverna ska få 

inflytande i undervisningen.  

Elevernas upplevelser av läsmetoden och lärarens roll 

Enligt behaviorismen är tyngdpunkten när det gäller läsinlärning att känna igen bokstäver och 

koppla till rätt ljud, själva avkodningsprocessen. Läsmetoden Repeterad läsning fokuserar 
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också på just detta och i vårt resultat kunde vi se att eleverna upplevde läsmetoden repeterad 

läsning som en bra läsmetod att träna avkodning på. Resultaten visade att flera av eleverna 

upplevde att de fick bättre flyt i läsningen och läsförståelsen ökade. Eleverna uttryckte att de 

blev bättre på att läsa svåra ord, vilket underlättade avkodningen utefter textens handling. 

Eleverna kunde ibland själva lista ut vad ordet betydde eller hur ordet skulle uttalas. De 

resultaten samstämmer med en tidigare svensk interventionsstudie som visade att eleverna 

kände att de förbättrade sin läsning när de fick träna på samma text flera gånger och eleverna 

blev mer positiva till sin egen läsförmåga (Edefors & Lideberg, 2010). Edefors och Lideberg  

menar att den positiva feedback som eleverna fått från lärarna under interventionen hade en 

avgörande roll för elevernas självbild och elevernas syn på sin egen läsförmåga. Det 

resultaten visade i Edefors och Lidebergs studie samt i resultatet från vår studie är lärarens 

centrala roll för att stärka eleven i dennes läsutveckling. Hagtvet at al. (2016) betonar att 

emotionellt stöd med mycket beröm kan vara avgörande för att eleverna ska kunna ta sig 

vidare i lärandet, särskilt hos elever som har svårigheter med läsningen.  Men Hagtvet et al.  

menar att beröm som ges i överdrivna mängder kan få motsatt effekt. Beröm kan bidra till 

prestationsångest genom att eleven känner att det hela tiden ställs krav på prestationer. Det är 

därför viktigt att tänka över vilken form av stöd eleven behöver få för att det på bästa sätt ska 

passa eleven. 

Sandström Kjellin (2002) beskriver att läraren kan stötta eleven i läsning på olika sätt. När 

stöttning sker genom att hjälpa eleven med avkodningen, så sker ingen eller väldigt lite 

stimulans inom den proximala utvecklingszonen. Väljer läraren att stötta eleven i läsningen 

genom att samtala om texten utifrån sitt eget och inte elevens perspektiv, så skapas en 

envägskommunikation mellan lärare och elev, där inte heller inlärning kan ske inom elevens 

proximala utvecklingszon. Den mest optimala stöttning som läraren kan ge eleven är när det 

sker en tvåvägskommunikation mellan lärare och elev. Läraren tar hänsyn till elevens 

förståelse och tankar kring en text, vilket resulterar i att både läraren och elevens syn på texten 

kan förändras. Då kan eleven få stimulans och möjlighet att utvecklas inom den proximala 

utvecklingszonen. Utifrån Sandström Kjellins beskrivning av hur läraren väljer att stötta 

eleven i läsningen kan man se att när eleven endast får hjälp med avkodningen, så sker 

minimalt med stimulans för att eleven ska ta nästa steg in i den proximala utvecklingszonen. 

Läsmetoden Repeterad läsning erbjuder inte möjlighet för eleven att uttrycka åsikter, tankar 

och frågor om texten och därmed finns inte heller utrymme för att lära i ett socialt samspel 

med andra individer i en tvåvägskommunikation. Eleven får minimalt med stimulans eftersom 
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läraren endast stöttar eleven i själva avkodningsprocessen. Läsmetoden Repeterad läsning är 

inte en metod där man lär ut alla delar som behövs för att uppnå literacy utan den fokuserar 

enbart på avkodning, ordigenkänning och läshastighet, alltså ett bra läsflyt. För att uppnå 

literacy behövs det läggas till textsamtal efter varje läsning där texternas innehåll knyts 

samman med elevers egna erfarenheter, innehållet diskuteras och en djupare förståelse av 

textens innehåll uppstår (Schmidt & Gustavsson, 2011). Kursplanerna i svenska och svenska 

som andraspråk för elever i årskurs 3 (Skolverket, 2017) beskriver att eleverna ska träna för 

att uppnå flyt i läsning, men lika viktigt är det att eleverna t.ex. kan återberätta, göra enkla 

sammanfattningar av texter samt föra enkla resonemang om texters innehåll. Det är tydligt 

enligt kursplanen i svenska att eleverna inte endast kan använda en läsmetod som enbart 

fokuserar på avkodning eftersom samtal och muntlig kommunikation ska få stort utrymme i 

undervisningen. Man kan tydligt se hur det sociokulturella perspektivet har satt sin prägel på 

kursplanen i svenska utifrån att synen på lärande ska ske genom kommunikation med andra 

människor. I kursplanen för ämnet svenska står följande text som beskriver syftet med 

undervisningen: 

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om  
svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla 
sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i 
olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom 
undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och 
lära (Skolverket, 2017, s. 252) 

Val av läsmetod utifrån ett elevperspektiv 

I resultaten kunde man se att det fanns både positiva och negativa upplevelser av läsmetoden. 

Vi ser det som viktigt att eleverna själva upplever att läsmetoden fungerar bra. Då ökar deras 

motivation och deras självförtroende inför lästräningen. I våra resultat visade det sig att 

läsmetoden Repeterad läsning inte föll alla elever i smaken fullt ut, då några tyckte att det 

blev tråkigt att läsa samma text flera gånger. Det är viktigt för läraren att föra en dialog med 

eleven om olika läsmetoder för att hitta de läsmetoder som passar varje individ. Läraren som 

arbetar med läs- och skrivinlärning behöver ha god kompetens om barns läsutveckling och 

olika läsmetoder för att kunna erbjuda eleverna en läsmetod som känns bra för eleven. Om 

eleven får möjlighet att bli delaktig i val av läsmetod kan det påverka eleven till en ökad 

läsmotivation. Utifrån resultaten kunde vi också se att några av eleverna ville utföra mer 

lekfyllda aktiviteter när de tränar läsning. Som Bååth (2016) betonar får det stor betydelse om 

eleverna får delta i motiverande aktiviteter. Bååth menar att lärare behöver få mer kunskap om 
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hur motivation kan locka eleverna att känna inlärningen som stimulerande. Bååth anser att en 

undervisning som präglas av elevnära aktiviteter och strukturerade arbetssätt ger goda 

möjligheter för att det ska bli en framgångsrik undervisning. Enligt Barnkonventionen 

(UNICEF Sverige, 2009) och läroplanerna (Skolverket, 2017) har eleverna rätt till delaktighet 

och inflytande i beslut som berör dem. Elevernas möjlighet att påverka skolundervisningen 

har ökat om man ser till de styrdokument som skolan har att förhålla sig till, men samtidigt så 

upplever nästan hälften av alla fjortonåringarna i Sverige att skolan tar väldigt liten hänsyn till 

vad eleverna tycker när olika beslut ska fattas på deras skola. Det kan t.ex. handla om 

innehållet i undervisningen och hur undervisningen ska bedrivas eller val av böcker som ska 

användas i undervisningen (Skolverket, 2010). Reflektionen över detta faktum är att 

styrdokument som ska leda skolans verksamhet inte efterlevs i tillräcklig utsträckning och om 

det nu är så, då kan man fundera över vilka konsekvenser det kan få för elevernas motivation 

och skolprestationer. I förlängningen skulle det kunna leda till elever som känner sig 

understimulerade och tappar lusten att vilja lära och utvecklas, vilket kan bidra till att fler 

elever i de högre årskurserna blir hemmasittare. 

Alternativa läsmetoder 

De olika läsmetoder som vi presenterat har olika syften. I de flesta metoder lästränar läraren 

individuellt med eleven. Endast en läsmetod som vi har med i studien, Reciprokal 

undervisning, inbjuder elever att kommunicera med andra i grupp. Där är läraren endast en 

coach som kan stötta och hjälpa gruppen vid behov. Läsmetoden skapar förutsättningar för 

eleverna att utveckla literacy, eftersom eleverna genom dialog med varandra utvecklar en 

djupare förståelse för de texter som gruppen läst tillsammans.  Läsmetoden har formats av det 

sociokulturella perspektivet där språket och dialogen mellan individer är de viktigaste 

verktygen för lärandet. Eleverna får då möjlighet att förändra sina synsätt och utveckla nya 

tankar och erfarenheter. För att eleverna ska nå de kunskapsmål i svenska som är uppsatta för 

elever i årskurs 3 kan flera läsmetoder behöva användas i läsundervisningen. Repeterad 

läsning, som gynnar elevernas avkodningsförmåga, kan användas tillsammans med 

Reciprokal undervisning, för att eleverna ska få möjlighet att lära sig olika 

läsförståelsestrategier. En lässvag elev kan använda Tidig Intensiv Läsinlärning under en 

period för att få extra stimulans och stöttning i lästräningen. Som vi tidigare diskuterat är det 

också viktigt att lyssna till elevernas upplevelser av läsmetoderna för att kunna motivera 

eleverna till att lästräna. Några av eleverna som deltog i en intervention med BRAVKOD-
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metoden upplevde att de istället för att läsa läslistor ville läsa böcker (Petersson & Söderholm 

Feria, 2016). Även elever som deltog i en annan intervention med läsmetoden BRAVKOD 

upplevde att de ville ha mer variation i läsningen (Persson, 2013). De resultaten visade att 

läsning av läslistor inte motiverar alla eleverna och därför kan läsmetoden Repeterad läsning 

passa bättre eftersom den metoden erbjuder läsning av texter. Det är viktigt att läraren kan 

vara flexibel i val av metod för att kunna anpassa läsmetod efter elevens behov och 

motivation och därmed ge goda förutsättningar för att kunna påverka elevernas läsutveckling. 

Läraren behöver förhålla sig till kunskapsmålen och använda läsmetoder som ger eleverna 

möjlighet att nå de uppsatta målen i svenska. 

Avslutande tankar 

Vi anser att Repeterad läsning är en bra lästräningsmetod för många elever eftersom alla 

elever i vår studie kunde se en förbättring i sin läsning. Eleverna fick individuell stöttning när 

det behövdes, men de fick också chans att korrigera sig själva vid högläsningen. Eleverna fick 

också positiv feedback efter varje läsning. Vi tror att Repeterad läsning kan stärka elevernas 

självförtroende när de tydligt ser hur mycket bättre de läser varje gång. Det är dock viktigt att 

komma ihåg att Repeterad läsning enbart fokuserar på avkodning, automatisering och läsflyt. 

För att utveckla färdigheter inom andra områden i läsning krävs det andra läsmetoder t.ex. 

Reciprokal undervisning, som kan utveckla elevernas läsförståelse. I resultaten framkom 

också att samtliga elever blev motiverade till att vilja läsa om de själva fick välja litteratur 

utifrån sina egna intressen. Elevernas egen delaktighet i val av litteratur kan bli en viktig 

faktor att ta hänsyn till för att öka elevernas läsintresse. Det är viktigt att specialläraren i sin 

yrkesroll kan anpassa läsmetod och läsmaterial efter elevernas behov och motivation samt 

göra eleverna delaktiga i val av litteratur utifrån elevernas egna intresseområden.  

Förslag på vidare forskning 

Under studien har vi intensivt sökt efter forskning om elevers upplevelser av läsmetoder. Det 

har varit ett mödosamt arbete, men samtidigt visar det bristen på forskning kring elevers egna 

upplevelser av läsmetoder. Det vore därför relevant i ett vidare forskningsskede att få fortsätta 

undersöka hur elever upplever olika läsmetoder. Det skulle medföra större kunskaper om 

vilka läsmetoder som elever upplever som motiverande.  

 



40 
 
 

Referenser 

Alatalo, T. (2011). Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3. (Doktorsavhandling 11). 

Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 

Alatalo, T. (Red.). (2016). Läsundervisningens grunder. Malmö: Gleerups Utbildning. 

Baker, L., & Wigfield, A. (1999). Dimensions of children´s motivation for reading and their 
relations to reading activity and reading achievement. Reading Research Quarterly 34(4), 
452-477. 

Berthelot, J.M. (2011). The Hawthorneeffect: Stronger than the placebo effect? Joint Bone 
Spine Journal, 78(4), 335-336. 

Bråten, I. (Red.). (2008). Läsförståelse i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. 

Bååth, C. (2016). Läsundervisning utifrån ett diagnostiskt synsätt. I T. Alatalo (Red.) 
Läsundervisningens grunder (s. 17-39). Malmö: Gleerups utbildning. 

Dahlin, Monica (2006). TIL: Tidig Intensiv Lästräning. Stockholm: Natur & Kultur 

Driggs, C.S. (2013). The efficacy of Repeated Reading on Secondary Students oral Reading 
Fluency and Retell Fluency. Ohio: Education Department, Cederville University. 

Edefors, M. & Lideberg, V. (2010). Läsning – värt att upprepas! Påverkar metoden upprepad 
läsning elevers attityder, motivation och läsbeteende. Kalmar och Växjö: Institutionen för 
pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet.  

Elmgren, M-L. & Sjögren, A. (2006). Reading Recovery - Hur används metoden för barn med 
läs- och skrivsvårigheter i några svenska skolor? Malmö: Malmö högskola. 

Elvstrand, H, Högberg, R., & Nordvall, H. (2015). Analysarbete inom fältforskning. I A. 
Fejes, & R. Thornberg (Red.) Handbok i kvalitativ analys (s. 218-237). Stockholm: Liber. 

Dowhower, S.L. (1987). Effects of repeated reading on second-grade transitional readers 
fluency and comprehension. Reading Research Quarterly, 22(4), 389-406. 

Hagtvet, B.E., JØrgen, F., & Vigdis, R. (2016). Intensiv läsinlärning. Lund: Studentlitteratur. 

Heimann, M., & Gustafson, S. (2009). Lärande, läsning och multimodalitet. I L. Bjar & A. 
Frylmark (Red.) Barn läser och skriver (s. 193-208). Lund: Studentlitteratur. 

Hoover, W.A. & Gough, P.B. (1990). The Simple Wiev of Reading. Reading and Writing: An 
Interdisciplinary Journal, 2, 127-160. 

Hylén Landström, S. (2016). Då känns det att jag kan läsa – en intervention med upprepad 
läsning i helklass. Malmö: Lärande och samhälle, skolutveckling och ledarskap, Malmö 
högskola.  

Ingestad, Gunilla. (2009). Lärande – en fråga om delaktighet. I L. Bjar & A. Frylmark (Red.) 
Barn läser och skriver (s. 87-104). Lund: Studentlitteratur. 



41 
 
 

Jakobsson, A. (2012). Sociokulturella perspektiv på lärande och utveckling. Lärande som 
begreppsmässig precisering och koordinering. Pedagogisk forskning i Sverige. 17(3-4), 152-
170. 

Johansson, Å., & Mollin, P. (2014). Intensiv lästräning. Malmö: Malmö högskola. 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 
Studentlitteratur. 

Lederer, J.M. (2000). Reciprocal Teaching of Social Studies in inclusive Elementary 
Classrooms. Journal of Learning Disabilities. 33(1), 91-106. 

Mellin, L. (2009). Läsutveckling i skolår 1. I L. Bjar & A. Frylmark (Red.) Barn läser och 
skriver. (s. 213-231). Lund: Studentlitteratur. 

Müller, T., & Östergren, K. (1995). Lärandekulturer. En studie av organisatoriskt lärande 
under olika institutionella betingelser. (Doktorsavhandling). Umeå: Akademisk avhandling 
vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. 

Persson, Å. (2013). Nu hinner jag med hela texten på TV! En interventionsstudie av sex 
sjätteklassares läsutveckling efter åtta veckors avkodningsträning med BRAVKOD.  
Västerås: Akademin för utbildning, kultur och kommunikation. Mälardalens högskola.  

Petersson, K., & Söderholm Feria, P. (2016). Läsinlärning och Läsutveckling. En 
longitudinell interventionsstudie med BRAVKOD-metoden. Kalmar och Växjö: 
Linnéuniversitetet. 

Pinnell, G. S. (1989). Reading Recovery: Helping at-risk children learn to read. 
The Elementary School Journal, 90(2), 161–183. 

Rasinski, T. V. (2012). Why reading fluency should be hot! The Reading Teacher, 65(8), 516-
522. 

Sandström Kjellin, M. (2002). Läsutveckling i ett helhetsperspektiv: fjorton barns 
läsutveckling under första och andra skolåret. Stockholm: Pedagogiska institutionen, 
Stockholms Universitet 

Samuels, S. J. (1997). The method of repeated readings. The Reading Teacher, 50(5),  
376-381. 

Schmidt, Carina & Gustavsson, Bernt. (2011) Läsande och skrivande som tolkning och 
förståelse. Skriftspråk som meningsskapande literacypraxis. Pedagogisk forskning i Sverige.  
16(1), 36-51.  

Skolverket (2017). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: 
reviderad 2017. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket. (2010). Morgondagens medborgare. ICCS 2009: Svenska 14-åringars kunskaper, 
värderingar och deltagande i internationell belysning. Rapport 345.  

Stanovich, K. (1986). Matthew effects in reading: some consequences of individual 
differences in the acquisition of literacy. Reading research Quarterly, 21, 360-407. 



42 
 
 

 

StrØmsØ, H.I. (2008). Högläsning, snabbläsning och läsförståelse – om läsning och forskning 
om läsförståelse. I  I. Bråten (Red.). Läsförståelse i teori och praktik (s. 23-44). Lund: 
Studentlitteratur. 

Säljö, R. (2011). Kontext och mänskliga samspel. Ett sociokulturellt perspektiv på lärande. 
Utbildning & Demokrati, 20(3), 67-82. 

Takala, M. (2006). The Effects of Reciprocal Teaching on Reading Comprehension in 
Mainstream and special (SLI) Education. Scandinavian Journal of Educational Research. 
50(5), 559-576. 

Taube, K. (2009). Läs- och skrivförmåga, självbild och motivation. I L. Bjar & A. Frylmark 
(Red.) Barn läser och skriver. (s. 65-81). Lund: Studentlitteratur. 

Taube, K. (1987). Läsinlärning och självförtroende. Uddevalla: Norstedts Akademiska förlag 

Therrien, W. J., bl& Kubina Jr, R. M. (2006). Developing reading fluency with repeated 
reading. Intervention in School and Clinic, 41(3), 156-160. 

Therrien, W. J., (2004). Fluency and comprehension gains as a result of repetead reading. 
Remedial and special education, 25, 252-261. 

Tjernberg, C. (2016). Balanserad läsundervisning. I T. Alatalo (Red.) Läsundervisningens 
grunder (s. 199-212). Malmö: Gleerups utbildning. 

UNICEF Sverige (2009). Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. 
Stockholm: UNICEF Sverige. 

Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed. Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011 
Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Westlund, B. (2009). Att undervisa i läsförståelse. Lässtrategier och studieteknik. Stockholm: 
Natur och Kultur. 

Yeganeh, M.T. (2013). Repeated reading effect on reading fluency and reading 
comprehension in monolingual and bilingual EFL learners. Procedia-Social and Behavioral 
Sciences 70, 1778-1786. 

 

 

 

 



43 
 
 

BILAGOR 

Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

 

 

1. Berätta för mig vad du tycker om läsning. 
2. Hur kändes det att öva läsning genom att läsa samma text flera gånger? 
3. Vad var det som var bra med att läsa så här? Vad var mindre bra? 
4. Kunde vi ha gjort på något annat sätt, tycker du? 
5. Hur kan man göra för att träna läsning? 
6. Tycker du att lästräningen skulle blivit roligare om du lästränat tillsammans 

med en kamrat eller i mindre grupp? 
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Bilaga 2         

Föräldrabrev                                                      2018-01-08 

 

Hej!  

Vi är två lärare som studerar till speciallärare på Mälardalens högskola i Västerås.  Vi 
kommer under våren 2018 att skriva ett examensarbete. Det ämne vi har valt att undersöka är 
hur barn i grundskolan upplever lästräningsmetoden Repeterad läsning. Under fyra veckor 
kommer en av oss att träffa ert barn vid ca tre tillfällen per vecka, 10-15 minuter. Barnet får 
då lästräna och träna avkodning, läsflyt, läshastighet och läsförståelse. Barnet får läsa en och 
samma text flera gånger tills han/hon har uppnått ett bra läsflyt, sen får han/hon byta text och 
fortsätta på samma sätt. Efter de fyra veckorna kommer vi att ha ett samtal med ert barn om 
läsning, läsmetoden Repeterad läsning och hur han/hon upplevde träningen.  

Vi hoppas att vi kan få lästräna och samtala enskilt med ert barn om hur de upplever metoden 
Repeterad läsning. Intervjuerna kommer att genomföras i ca 20-30 minuter och de kommer att 
spelas in. Inspelningen kommer bara att avlyssnas av den som har genomfört samtalet och 
kommer sedan att låsas in tills uppsatsen är godkänd och sedan raderas av etiska skäl. Ert 
barns namn kommer inte att förekomma i uppsatsen och inte heller vilken skola han/hon går 
på. Vi är bara intresserade av om ert barn tyckte det var en bra lästräningsmetod. Det är 
frivilligt att delta och ni kan när som helst avbryta ert barns medverkan. Om ni accepterar ert 
barns medverkan ber vi er fylla i nedanstående talong och skicka tillbaka till klassläraren. 

Tack på förhand!  

Med vänliga hälsningar 

Camilla Eriksson XXX-XXXXXXX och Caroline Rehnberg XXX-XXXXXXX 
Handledare Margareta Sandström Kjellin, email 
 

Intyg för medverkan 

Jag som vårdnadshavare är informerad om att intervjun kommer att användas i en uppsats 
som skrivs av Camilla Eriksson och Caroline Rehnberg på Mälardalens högskola i Västerås. 
Jag är informerad om att det är frivilligt att delta och att avbryta medverkan. 

Jag har fått information om att allt insamlat material kommer att användas konfidentiellt. 
Elever och skola kommer inte att kunna identifieras i materialet. 

  

Jag ger samtycke till att mitt barn deltar i undersökningen.  

  

 Elevens namn:_________________________________________ 

 

Vårdnadshavarens namn:_________________________________ 


