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Abstrakt 
 
Syftet med vårt examensarbete var att undersöka om vi kunde utveckla elevers 
läsförmåga genom intensiv skrivträning. Med läsförmåga menar vi inte bara själva 
förmågan att kunna läsa utan även elevernas självförtroende, hur de upplever läsning 
samt deras läsförståelse. Undersökningen genomfördes under vår slutpraktik, vilken 
innefattar sju veckor, hösten 2002. I undersökningen ingick sju elever i årskurs sju från 
en skola i Norrbotten varav fyra var pojkar och tre var flickor. Vi valde att arbeta med 
varierade former av skrivövningar för att försöka tillgodose alla elevers sätt att lära. De 
metoder vi använde oss av var Psykologiförlagets diagnostiska prov i läsförståelse 1, 
intervjuer och observationer. Av de resultat vi fick fram kunde vi tydligast se att vi 
lyckats stärka elevernas självförtroende vilket har stor betydelse för läsförmågan. 
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Bakgrund  
 
 
Inlärningsteorier 
 
Vygotskij som har studerat människans språkutveckling skrev att barnets första 
förhållande till orden är socialt. Enligt Stensmo (1994) menade Vygotskij  att barnet kan 
kontrollera sin omgivning med ord men även bli kontrollerad av sin omgivning genom 
ord. Nästa förhållande är mentalt, det vill säga att barnet kan sätta ord på sina tankar, 
lösa problem och planera. Ju mer barnet utvecklas desto mer flyter dessa två 
förhållanden ihop. Detta är en del av vad Vygotskij benämnde som den proximala 
utvecklingszonen. I denna zon sker lärandet men barnet klarar inte av det på egen hand 
utan behöver vägledning. Det barnet kan utföra med hjälp av andra idag kan det utföra 
på egen hand imorgon. 
  
En annan forskare som har studerat människans inlärningsprocess var Piaget. I sin 
forskning skrev Piaget, enligt Stensmo (1994), om begreppet självreglering vilket 
innebär att barnet strävar efter att förstå och fungera tillsammans med den fysiska 
omvärlden. Detta resulterar enligt Piaget i två olika inlärningar, nämligen assimilation 
och ackommodation. Assimilation innebär att när barnet ställs inför en ny situation löser 
barnet situationen genom att använda sig av tidigare erfarenheter från en liknande 
situation. Ackommodation däremot innebär att barnet försöker lösa den nya situationen 
på ett nytt sätt och får därigenom ny kvalitativ kunskap.  
 
Inlärning är en komplex process som ter sig olika för varje individ och många har 
forskat kring detta. En av forskarna är Gardner (1996) och han har skrivit om de sju 
intelligenserna. Det Gardner menar när han pratar om intelligenser är att alla har olika 
sätt att ta till sig kunskap. En elev med lingvistisk intelligens tycker om att läsa, berätta 
historier och lösa korsord medan någon med den logisk-matematiska intelligensen är 
intresserad av logiska mönster, matematiska problem, strategispel och experiment. 
Kroppslig-kinestetisk intelligens innebär att personen gillar att använda kroppen. Dessa 
personer är ofta idrottare, dansare eller duktiga på att sy eller snickra. Spatial (rumslig) 
intelligens syftar på personer som tänker i bilder. De ritar, lägger pussel eller 
dagdrömmer ofta under sin lediga tid och den elev som besitter musikalisk intelligens 
sjunger eller trummar för sig själv. Socialt intelligenta personer är ofta ledare och bra på 
att kommunicera. De har ofta god förståelse för andra människors känslor. Till sist har 
vi intrapersonal intelligens som kännetecknas av blyghet. Dessa personer är väldigt 
medvetna om sina egna känslor och är självmotiverande. 
 
Utbildningsdepartementet (1997) har i sin utredning Statens offentliga utredningar 
(SOU) 1997:108 – Att lämna skolan med rak rygg skrivit om vad som är viktigt vid 
inlärning. Fakta, färdighet och förståelse är viktiga komponenter i kunskapsbyggandet 
eftersom förstådd kunskap finns kvar längre än kunskap som bara är intränad. Vidare är 
det av stor betydelse att eleverna är säkra på sin egen förmåga att lära och att 
människorna i elevernas närhet visar tilltro till elevernas förmåga. För att eleverna ska 
uppnå verklig kunskap är det viktigt att de har inflytande över sin egen lärandeprocess, 
annars blir det svårt för dem att sammankoppla den nya kunskapen med sina tidigare 
upplevelser och erfarenheter.      
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När en pedagog står inför en klass finns där lika många inlärningssätt som elever och 
därför anser vi att det är viktigt att vara medveten om Gardners forskning. Alla elever 
besitter en eller flera av dessa intelligenser och därför är det av största vikt att variera 
undervisningen så att alla elever kommer till sin rätt. 
 
Dahlgren, Gustafsson, Mellgren och Olsson (1993) menar om att kunskap och vetande 
kan nås i samspel mellan en kunnig och engagerad pedagog och eleverna, detta förutsatt 
att pedagogen möter eleverna på deras egen nivå. Fortfarande är det dock barnet som 
själv skapar förutsättningen för lärande genom tidigare erfarenheter och insikter. 
Grunden till denna syn är att eleven ständigt är nyfiket och villigt att lära sig ny saker.     
 
Taube (1987) säger att människan är född med en lust att lära men att denna lust kan 
minska eller försvinna om den kommer på kollisionskurs med vår positiva självbild. De 
barn som har fått uppfattningen att de inte klarar av vissa uppgifter ger lätt upp eller 
undviker att ta itu med dem. Avsaknad av tillit till sin egen förmåga kan leda till att 
personen undviker det problem som skulle kunna leda till utveckling. När detta är fallet 
ägnas mer energi åt rädslan för att åter misslyckas istället för att lägga den energin på att 
lösa problemen. Den effektivaste inlärningen kan nås genom att barnen planerar, styr 
och utvärderar sin inlärning. Enligt Taube betonar modern inlärningsteori ett aktivt 
deltagande av eleverna. 
 
Läsutveckling 
 
Innan skolåldern utövar barnet något som enligt Björk & Liberg (1996) kallas 
låtsasläsning, de övar på att skilja mellan bilder och text. Under denna period kommer 
de i kontakt med det skrivna språket för första gången och får då en uppfattning om hur 
det är att vara läsare. Deras försök med låtsasläsandet är ett sätt att efterlikna och närma 
sig denna roll. Barnen går in i rollen på samma sätt som de går in i rollen som läkare, 
patient, hund eller rånare. De börjar så småningom bryta ner helhetsbilden till mindre 
fragment och inser att det som står skrivet beror på sammanhanget. Under den här tiden 
går barnen omkring och kopierar ord och texter som finns i deras omgivning, de 
situationsläser. De lär sig känna igen olika ord som de ser ofta till exempel DOMUS, 
KONSUM med mera.  
 
Arnqvist (1993) talar om pseudoläsning istället för situationsläsning, vilket innebär att 
barn läser ordets omgivning snarare än ordet självt. De kan läsa KONSUM på 
konsumskylten men blir de ombedda att läsa på en annan skylt läser de fortfarande 
Konsum även om det står något helt annat. Många yngre barn känner igen varumärken 
och uppfattar inte om man ändrar något i texten. När det som kännetecknar varumärket 
tas bort och bara står skrivet konsum får de mycket svårt att läsa texten. Barnen kan inte 
se de enskilda delarna som bygger upp texten. 
 
Nästa stadium logografisk läsning kännetecknas, enligt Arnqvist, av att barnen inte 
ännu knäckt läskoden, det vill säga de har inte förstått den alfabetiska principen. Orden 
uppfattas som helheter och barnen kan inte dela upp dem i olika delar. Utan de känner 
igen orden på den utformning de har. Ordet ”häst” kan till exempel kännas igen på att 
h:et har en lång hals. Barnet börjar också känna igen vissa bokstäver och den bokstav de 
först lär sig är oftast begynnelsebokstaven i sitt eget eller föräldrarnas namn. Om barnet 
till exempel heter Anna blir alla ord som börjar på A Anna. 
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Vidare anser Arnqvist att, när barnen befinner sig i åldern då de börjar skolan tar de 
flesta steget från att inte kunna läsa till att kunna läsa några enstaka ord. Detta kalas 
alfabetisk läsning och det som händer är att barnet kopplar samman bokstäverna med 
fonemen det vill säga bokstävernas ljud. I skolan kommer barnen för första gången i 
kontakt med formell läsning och många barn klarar detta svåra arbete utan problem men 
för andra blir steget till läsandet allt för stort. Under denna fas får vissa barn dåliga 
erfarenheter av läsning och dessa kan sitta i under en lång tid. Negativa erfarenheter 
leder till att barnens självförtroende och självbild skadas. 
 
I stadiet ortografisk läsning börjar barnen enligt Arnqvist att närma sig den fas då 
läsandet blir mer automatiserat. De kan direkt avkoda de ord som dyker upp i texten 
eftersom många ordbilder finns lagrade. Detta underlättar avkodningen och barnen 
behöver mer sällan ljuda sig igenom orden. På detta sätt kan mer energi läggas på att 
försöka uppfatta textens innebörd och fundera över textens budskap.  
 
Arnqvist menar att när barnen når den kreativa läsningen närmar de sig ett mer vuxet 
sätt att läsa. De läser nu inte bara för att förstå texten utan de söker även olika 
tolkningar av innehållet. Att hitta flera olika tolkningar till till exempel en dikt kräver 
kreativ läsning och barnen kan även använda texten för sin egen kreativa utveckling. En 
kritisk läsning innebär att läsaren söker information från flera olika källor. Den kritiska 
och den kreativa läsningen sammanfaller utvecklingsmässigt. Båda kräver att läsaren 
kan uppfatta texten som ett objekt och att man kan närma sig texten ur olika perspektiv. 
Som läsare måste barnen kunna skifta uppmärksamhet och kunna värdera texten utifrån 
egna kunskaper och erfarenheter.  
 
Skrivutveckling 
 
Erövrandet av skriftspråket, det vill säga bli en skrivande människa är en viktig del av 
livet. Det handlar egentligen om att kunna skriva så att andra förstår vad som skrivs. 
Genom att skaffa sig ett skriftspråk öppnas en ny värld med nya möjligheter (SOU 
1997:108). Något som är mycket viktigt i barns arbete med skriftspråket är att få skriva, 
och barnen bör från första dagen i skolan bli uppmuntrade att skriva (Björk & Liberg, 
1996).  
 
Dahlgren et al (1993) menar att barns skrivutveckling går från bilder, via ordbilder till 
att se de enskilda bokstäverna och dess egenskaper. Både grov- och finmotorik är 
nödvändiga inslag i skriftspråksinlärningen och under de första åren passar det bättre för 
barn att skriva med versaler eftersom de är mer grovmotoriskt anpassade. Versalerna är 
också bra att lära sig i början eftersom de inte är lika lätta att blanda ihop.  
 
Enligt den framstående språkforskaren Liberg, C. (1993) är begränsat effektivt 
skrivande, utvecklingsmässigt sett, den första huvudtypen av skrivande. Detta är något 
som barnet utför på egen hand och denna huvudtyp kan delas in i tre olika stadier, 
nämligen preskrivande, situationsskrivande och helordsskrivande. Dessa olika stadier 
leder fram till målet för skrivutvecklingen, vilket är utvecklat effektivt skrivande. 
 
Preskrivande är enligt Liberg (1193), det första stadiet i barnets försök att skriva. Det 
här skrivandet kan inte bemötas på ett traditionellt grammatiskt sätt eftersom barnet 
slumpmässigt använder sig av skrivtecknen. Det som barnet skriver är inte bara vanliga 
skrivtecken utan skriften innehåller också krumelurer som liknar bokstäver. Så här tidigt  
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fyller siffror och bokstäver samma funktion. Barnet gör inte heller någon skillnad på 
bild och skrift men förmågan att skilja dem åt växer fram under preskrivningsstadiet. 
Under det här stadiet beter sig barnen som utvecklade skrivare. Det vill säga de håller i 
pennan och formar tecken på pappret, vilket ä ett viktigt första steg i skrivandets konst. 
Vad som också karaktäriserar preskrivandet är att när barn ska skriva till exempel ”sex 
bilar” använder de fler tecken än om de ska skriva ”fyra bilar”. Det är även vanligt att 
stora föremål skrivs med mycket stora bokstäver. Preskrivandet sker ofta på egen hand 
utan att det finns någon vuxen i närheten. 
  
Vidare anser Liberg att till skillnad från preskrivandet skriver barnet näst intill 
grammatiskt korrekt i situationsskrivningsfasen. Det beror på att barnet kopierar eller 
skriver av något redan skrivet, vilket innebär att barnet inte alltid vet vad som står. 
Däremot är barnet nu fullt kapabel att skilja på en text skriven med bokstäver och en 
text skriven med ”krumelurer”. Barnen uppvisar också en förståelse för att en del texter 
bara förekommer i vissa situationer. De vet att storasysters nybörjarbok i tyska inte är 
en sagobok. Helordsskrivande är nästa steg i barnets skriftspråkutveckling. Barnet 
förlitar sig på enstaka ledtrådar i orden för att kunna känna igen och skriva dem och till 
exempel begynnelsebokstaven kan vara en sådan ledtråd. Orden skrivs som en helhet 
utan att brytas ner till bokstäver och det är namn på familjemedlemmar som är vanligast 
att barnet skriver. Det beror bland annat på att namn har en positiv emotionell laddning 
men också på att de inte ändrar utseende i olika situationer. De är med andra ord lätta att 
känna igen. I detta stadium skriver barnet listor över vilka ord de kan, de inventerar sina 
ord. De misstag som kan förekomma i helordsskrivandet är att barnet blandar ihop 
snarlika ord som till exempel grön och gröt. Det är också vanligt att barnet skriver 
spegelvänt, från höger till vänster eller uppifrån och ner. Det beror på att barnet inte lärt 
sig vad som gäller för vår alfabetiska skrift. Dessa stadier leder barnet fram till det 
utvecklade effektiva skrivandet. 
 
Liberg säger att i det utvecklade effektiva skrivandet kan barnet skriva ett längre stycke i 
ett svep utan att behöva göra uppehåll annat än vid enstaka tillfällen för att till exempel 
fundera över stavning. Skrivandet på detta stadium innefattar också förberedelser och 
efterarbete. Till förberedelse inräknas bland annat att bekanta sig med en viss texttyp 
genom att träna sig på att läsa och skriva sådana texter, medan efterarbetet består av att 
redigera sina fel. Ett välutvecklat skrivande är anpassat till situationen och texten tar 
hänsyn till den egna och läsarens situation. 
 
Svårigheter vid läs- och skriv inlärning 
 
Enligt Jacobsson & Lundberg (1995) har evolutionen försett människan med en 
medfödd förmåga att tala. Läsning och skrivning är däremot en mänsklig uppfinning 
som inte alla har lika lätt att ta till sig. I dagens samhälle ses läs- och skrivkunnighet 
som något självklart och detta kan skapa problem för personer med läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi. 
 
Begreppet dyslexi kommer från nylatin och kan översättas med ”svårigheter med ord” 
(Adler & Holmgren, 2000). Den svenska synonymen till dyslexi är ”specifika läs- och 
skrivsvårigheter” (Stadler, 1994).  
 
Vi väljer att använda begreppet dyslexi eftersom det är begreppet som mestadels 
används av allmänheten. 
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Stadler (1994) anser att dyslexi är ett osynligt handikapp och dyslektiker får ofta utstå 
omgivningens oförståelse och ses som allmänt obegåvade. I själva verket förekommer 
dyslexi på alla intelligensnivåer och i alla samhällsskikt. Dyslexi innefattar först och 
främst svårigheter med de talade ordens relation till de skrivna. Dessa svårigheter kan 
variera i grad och omfatta antingen läsning och skrivning eller bara skrivning/stavning.  
  
När det gäller läsning är det avkodningen som dyslektikern har problem med och de har 
svårigheter att känna igen och använda språkets ljudmässiga byggstenar, det vill säga 
fonemen (Jacobsson & Lundberg, 1995). Enligt Høien & Lundberg (1999) skapar detta 
problem eftersom läsning är lika med avkodning gånger förståelse. Genom denna 
formel syns det tydligt att om avkodningen uteblir är grunden för lässvårigheter lagd. 
  
Karaktäriska drag hos en dyslektisk läsare är bland annat att han/hon läser långsamt och 
hackigt eller allt för fort och gissar. De kan också utelämna småord och ändelser eller 
göra tillägg till exempel helt-helst, igen-ingen. Ofta kastar dyslektikern om bokstäver 
till exempel bar-bra eller vänder på ord till exempel mos-som. Dessa drag ger upphov 
till problem med läsförståelsen. Dyslektikern använder all sin psykiska energi till att 
avkoda orden och förståelsen kommer då i andra hand (Stadler, 1994). Jacobsson och 
Lundberg (1995) säger att läsningen för den dysläktiske kan jämföras med att cykla i 
motvind. Det är ansträngande, tråkigt och ger litet personligt utbyte. Många dyslektiker 
anser därför att det är bättre att låta det vara. Risken är då att dyslektikern hamnar i en 
ond cirkel eftersom att undvika något som man skulle behöva träna på bara gör 
situationen värre (Jacobsson & Lundberg, 1995). Detta gäller även skrivning/stavning. 
Rättstavning är en viktig del av skrivprocessen och det läggs enorm vikt vid korrekt 
stavning. En orsak till det är att skriften är synlig och permanent, det vill säga felen syns 
tydligt och har en negativ klang (Høien & Lundberg, 1999). När en dyslektiker skriver 
är det vanligt att de utelämnar vokaler och ändelser, kastar om konsonanter, 
spegelvänder bokstäver som till exempel b-d. Ofta skriver dyslektikern också otydligt 
för att dölja sina stavfel (Stadler, 1994). Det har forskats kring vad som är orsaken till 
dyslexi och forskare säger att det är ett samspel mellan genetiska faktorer och 
miljöpåverkan (Jacobsson & Lundberg, 1995).  
 
Vidare skriver Jacobsson & Lundberg att läsprocessen i allra första början är visuell och 
om den elev som ska lära sig läsa har synsvårigheter kommer det ha en negativ 
inverkan. Områdena som kan ha samband med lässvårigheter är just synskärpa, synfält 
och samsyn. Även nedsatt hörsel kan ha negativ inverkan på läsningen eftersom eleven 
kanske inte klarar att skilja ljudlika fonem från varandra. Hemmiljö är också en stark 
bidragande faktor både negativt och positivt. Vissa barn kommer till skolan med mycket 
kunskap om både läsning och skrivning. Föräldrarna har tidigt introducerat sina barn till 
den läsande och skrivande världen genom att till exempel läsa för dem, de har gett dem 
böcker i present och framför allt genom mängder av uppmuntran. Detta ger dessa barn 
en bra start medan andra barn inte har samma goda förutsättningar, deras föräldrar visar 
inget intresse för läsning och de använder inte skriftspråket mer än nödvändigt. De barn 
som växer upp under sådana förhållanden får oftare en mycket mer besvärlig väg in i 
läsandet och skrivandet.  
      
Høien & Lundberg (1999) hävdar att även undervisningen stark inverkan på hur 
eleverna lär sig läsa och skriva. En faktor som kan hindra inlärningen för en elev är till 
exempel att ofta byta skola eller lärare, även läraren i sig kan också öka antalet lässvaga 
i en klass. Något som även kan påverka negativt är om läraren använder för svårt 
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material, går för fort framåt, ger för lite beröm och uppmuntran eller enbart använder 
sig av en och samma undervisningsmetod. 
      
Som tidigare sagts resulterar misslyckande efter misslyckande inom läsning och 
skrivning i en negativ självbild.  
 

"Vi föds med en lust att lära, men denna drift kan dämpas om den kommer i konflikt med vår lust att 
värdera oss själva positivt." (Taube, 1987 s. 44) 
 

Taube (1987) betonar vikten av en positiv klassrumsmiljö när det gäller att förebygga 
dåligt självförtroende och negativ självbild. Med andra ord påverkar både lärarnas och 
kamraternas attityd och förväntningar elevernas självbild. Det allra viktigaste är lärarens 
accepterande, men vid sidan av det är respektfull behandling av största vikt. Den 
förstående attityden minskar stressen hos läs- och skrivsvaga elever men den verkliga 
självtilliten uppnås genom känslan av ökad kunskap och framgång  
 
Høien & Lundberg (1999) påpekar att tekniska hjälpmedel kan användas för att 
underlätta skolarbetet för läs- och skrivsvaga elever. Till en början kan man använda 
böcker med tillhörande bokband. På detta sätt får eleven möjlighet att höra, se och uttala 
orden i texten. Även datorn kan vara till hjälp för elever med läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi, till exempel genom stavningskontroll. På så sätt har alla elever 
möjlighet att lämna in ett snyggt och prydligt arbete. 
      
Enligt Jacobsson & Lundberg (1995) är förutsättningen för att lära sig läsa och skriva  
olika för alla elever eftersom de kommer till skolan med olika förutsättningar, bakgrund 
och erfarenheter. Inte heller mognadsmässigt befinner sig alla på samma nivå. Trots 
detta används i stort sett samma inlärningsmetod för alla och detta kan leda till stora 
skillnader.  
 

"Att behandla alla lika i början av skoltiden kan leda till stora skillnader i slutet av skolgången." 
(Jacobsson & Lundberg, 1995 s. 127) 

  
Hagtvet – Eriksen (1990) menar att läsning och skrivning har undervisats som separata 
ämnen samt att eleverna gått från läsning till skrivning. Nu anser de flesta forskare att 
läsning och skrivning går hand i hand även om det finns de som hävdar att eleverna ska 
uppmuntras till skrivning innan läsning. Enligt Hagtvet – Eriksen är Carol Chomsky en 
av dessa. Hon tycker att fördelen med detta är att eleverna är mer aktiva när de skriver 
än när de läser. Denna ordningsföljd är också positiv eftersom det skrivna ordet på detta 
sätt blir bekant och ses inte som något främmande.  
 
Enligt Strömqvist (1993) är processkrivning ett bra arbetssätt när man vill utveckla både 
läsning och skrivning. Skrivprocessen är indelad i förstadiet, skrivstadiet och 
efterstadiet. I förstadiet analyserar eleverna uppgiften, de samlar material och sorterar 
detta samt planerar hur de ska gå till väga. Skrivstadiet innebär att översätta tankar till 
skrivna ord medan efterstadiet handlar om bearbetning av texten det vill säga eleverna 
går från utkast till färdig text.  
 
Vidare anser Strömqvist att ett sätt att bidra till läsförståelse och läsupplevelser är att gå 
från skrivning till läsning. Skrivundervisningen är processorienterad vilket innebär att 
eleverna får lästräning  
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samtidigt som de arbetar med att utveckla sin skrivförmåga. Eftersom det mesta som 
skrivs ska läsas upp för andra får eleverna träning i högläsning, men även när eleverna 
läser igenom texten för att rätta fel eller utvärdera sin text får de lästräning, denna gång 
tyst. Sambandet mellan läsning och skrivning kan ses ur en annan synvinkel. Det är 
roligare att läsa klasskamraternas texter än läroböckernas eller en bok vald av läraren. 
Genom att låta eleverna läsa något som de tycker är roligt och intressant skapas en 
positiv bild av läsandet vilket är viktigt för framtiden. 
 
Styrdokument 
 
I Utbildningsdepartementets Läroplan (1998) för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) slås skolans normer fast. Ett av skolans 
uppdrag är att främja lärande där eleverna motiveras att nå nya kunskaper och utveckla 
sitt eget sätt att lära. För att fungera i samhället är det nödvändigt att kunna uttrycka sig 
i både tal och skrift och skolan ska ge eleverna möjlighet att använda och utveckla 
denna förmåga. Vidare ska skolan främja att eleverna gör skrivandet till en vana och 
genom kontinuerlig användning lär sig eleverna skriftspråkets normer och regler. När 
det gäller läsning säger Statens skolverks författningssamling (1998), kursplanen i 
svenska, att eleverna ska kunna läsa förstå texter av olika slag samt kunna anpassa 
läsningen till textens karaktär. I slutet av nionde skolåret ska eleverna bland annat 
kunna läsa åldersanpassad skönlitteratur. De ska även kunna läsa skönlitteratur och 
dagstidningar i allmänna ämnen samt skriva berättelser, brev och sammanfattningar 
med tydligt innehåll. 
 

Syfte 
 
 
Vi vill undersöka om vi kan utveckla elevers läsförmåga genom intensiv skrivträning. 
 
Med läsförmåga menar vi inte bara själva förmågan att kunna läsa utan även elevernas 
självförtroende, hur de upplever läsning samt deras läsförståelse. 
 

Metod   
 

 
För att ta reda på om vi kan utveckla elevers läsförmåga genom intensiv skrivträning 
har vi valt att använda oss av ett diagnostiskt prov, observationer, intervjuer och 
fallstudier. 
 
Diagnostiska prov 
 
För att enkelt kunna se vart eleverna befinner sig i sin läsförståelse har vi valt att arbeta 
med Psykologiförlagets diagnostiska prov i läsförståelse. På psykologiförlagets hemsida 
går det att läsa att diagnosen är objektiv och utförs i hela gruppen. Provet ger en allmän 
och lättöverskådlig bild av gruppen som helhet men även enskilda individers styrkor 
och svagheter. Resultatet presenteras i Stanineskalan där normalfördelningskurvan är 
uppdelad i nio skalsteg och det femte steget utgör medelvärdet.  
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Observationer 
 
I vår undersökning kommer vi att använda oss av observationer vilket är en användbar 
undersökningsmetod för att se förändringar i beteenden som uppstår i naturliga 
situationer (Patel & Davidsson, 1994). 
 
Løkken och Søbstad skriver i sin bok Observation och intervju i förskolan (1995) om 
strukturerad och ostrukturerad observation. Strukturerad observation innebär att man vet 
vad som ska studeras medan ostrukturerad observation inte kan planeras i förväg 
eftersom man registrerar det som sker just för stunden. 
 
Vidare skriver de om kvalitativa respektive kvantitativa observationer. Kvantitativa 
observationer inriktar sig ofta på detaljer och enskilda delar av det man studerar. Vid en 
kvalitativ observation ser man helheten och inte delarna.  
 
 

”En andra aspekt som skiljer kvalitativa observationer från kvantitativa är uppdelningen i individ- 
respektive relationsorientering. Det innebär att man i kvantitativa studier av tradition varit inriktad på 
en individ i taget, medan man i kvalitativa studier varit mer intresserad av relationer mellan 
människor.” (Løkken & Søbstad, 1995 s. 44) 

 
Eftersom vi vill studera den enskilda elevens utveckling, upplevelser och beteenden har 
vi valt den kvantitativa ostrukturerade observationsmetoden. Denna metod väljer vi 
eftersom beteenden är ”ögonblicksverk” och därför ej kan planeras. 
 
Intervjuer 
 
Enligt Løkken & Søbstad (1995) räcker det inte enbart med observationer för att ta reda 
på vad elever tänker och känner, intervjuer är en viktig del för att kunna få kunskap om 
elevernas inre verklighet. Intervjuerna ger en djupare bild av verkligheten eftersom de 
ger en möjlighet att blicka både bakåt och framåt och på så sätt bli varse om elevens 
tidigare situation och framtida mål. 
 
Patel & Davidsson (1994) beskriver att det finns olika grader av standardisering när det 
gäller intervjuer. Standardisering handlar om hur stort ansvar intervjuaren har när det 
gäller frågornas utformning och ordning. 
 
Enligt Løkken & Søbstad (1995) delas intervjuerna även in i kvantitativa och kvalitativa 
intervjuer. I den kvantitativa intervjun får respondenten formulera sina svar på egen 
hand utifrån förutbestämda frågor medan den kvalitativa intervjun är mer ostrukturerad 
och öppen.  
 

”Fördelen med denna typ av intervjuer är att man lättare kan fånga kärnan i det tema man vill 
undersöka.” (Løkken & Søbstad, 1995 s. 97) 

 
Vi väljer att använda oss av den kvalitativa intervjuformen eftersom vi inte vill vara 
styrda av förutbestämda frågor. Vi vill utgå från elevens svar för att gå vidare i 
intervjun. Trots detta kommer några frågor att vara samma för varje intervjuperson. 
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Fallstudier 
 
Patel & Davidsson (1994) skriver att en fallstudie används för att studera en mindre 
avgränsad grupp där till exempel ett ”fall” kan vara en individ. Vid fallstudier utgår man 
från helheten för att få så övergripande information som möjligt.  
 

”Fallstudier kommer ofta till användning när vi vill studera processer och förändringar.” (Patel & 
Davidsson, 1994 s.44) 

 
I vår undersökning vill vi även studera enskilda elever samt deras processer och 
förändringar, vilket gör att fallstudier passar väldigt bra. 
 
Försökspersoner 
 
Vår undersökning har vi gjort i årskurs sju i en kommun i Norrbotten. Vi valde årskurs 
sju eftersom vi ansåg att denna årskurs lämpade sig bra för vår undersökning samt att 
det fortfarande finns gott om tid att åstadkomma förändringar. Vi arbetade med en 
mindre grupp elever vilken vi i samråd med vår praktikhandledare valde ut den första 
veckan. I denna grupp ingick totalt sju elever, varav fyra pojkar och tre flickor. Alla var 
tretton år gamla. Innan vi satte påbörjade vår undersökning skrev vi ett brev hem till de 
berörda föräldrarna (bilaga 1). 
 
Bortfall 
 
Under sista lektionen, när vi genomförde det andra läsförståelseprovet, uteblev en elev 
på grund av skolk. 
 
Material 
 
• Läsförståelse 1. På grund av kopieringsförbud kan vi inte bifoga detta som bilaga.  

 Det finns dock att finna hos Psykologiförlaget AB. Provet består av  
 tio texter och eleverna ska välja ut en lämplig rubrik samt ringa in de  
 påståenden som stämmer överens med texten. 

• Fasta intervjufrågor (bilaga 2)      
 
Genomförande 
 
Diagnostiskt prov 
 
Under de första veckorna i sjuan hade samtliga elever genomfört ett diagnostiskt prov i 
läsförståelse, Läsförståelse 1. Eftersom vårt syfte är att utveckla läsförståelsen valde vi 
att även avsluta vår undersökning med samma prov som vår handledare använt sig av i 
början av teminen. Det avslutande provet genomfördes samtidigt med samtliga elever i 
gruppen. 
 
Observationer 
 
Vi har observerat eleverna under varje lektionstillfälle som vi arbetat med gruppen. 
Efter varje vecka har vi sammanställt våra löpande anteckningar av varje elevs 
arbetsinsats och inställning.  
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Intervjuer 
 
Under första veckan genomförde vi tillsammans enskilda intervjuer med varje elev. 
Detta för att få reda på deras tankar och inställning till läsning och skrivning. Samma 
sorts intervju genomfördes i slutet av perioden för att se om det skett någon förändring. 
 
Arbetet i gruppen 
 
Vi arbetade med vår undersökningsgrupp tre lektioner per vecka i sex veckor. Under 
dessa lektioner fick eleverna skriva berättelser utifrån givna rubriker, beskriva sitt rum 
och personer i deras närhet, återge ett stycke ur Nils Holgerssons underbara resa genom 
Sverige av Selma Lagerlöf samt skriva slutet på en berättelse. Utförligare 
lektionsplanering återfinns i bilaga 3 samt exempel på elevtexter hittas i bilaga 4-7. 
 
Tidsplan 
 
Vårt arbete fördelades enligt följande tidsplan. 
 
September 2001 
Utformning av syfte, litteraturläsning och PM-skrivning. 
 
November 2001 – juni 2002  
Litteratursökning, bakgrundsskrivning samt inlämning av denna. 
 
Augusti – september 2002  
Finslipning av bakgrund, lektionsplanering och utformning av brev till föräldrarna 
(bilaga 1). 
 
Oktober – december 2002  
Praktik och genomförande av undersökningen. 
 
V. 41 – Vi bekantade oss med klassen och valde ut de elever som skulle ingå i vår 
undersökning. 
V. 42 – Vi genomförde första intervjun med eleverna, informerade om vårt arbete och 
såg till att alla elever var införstådda i att det var frivilligt att ingå i gruppen samt delade 
ut brevet till föräldrarna. 
V. 43 – Genomförande av planerade lektioner (bilaga 3). 
V. 44 – Genomförande av planerade lektioner (bilaga 3).  
V. 45 – Genomförande av planerade lektioner (bilaga 3). 
V. 46 – Genomförande av planerade lektioner (bilaga 3). 
V. 47 – Genomförande av intervju två samt det andra diagnostiska provet. 
V. 48 – Sammanställning av resultat och diskussionsskrivning. 
V. 49 – Skrivning av sammanfattning, abstrakt och förord. 
V. 50 – Slutseminarium. 
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Resultat 
 
 
Vår undersökning är en fallstudie eftersom vi har arbetat med en mindre avgränsad 
grupp och vi ville studera processer och förändringar. Vi kommer i resultatet att 
redovisa intervju ett, två och observationer av varje enskild elev. Vi har valt att redovisa 
på detta sätt för att få en helhetsbild av varje elev. Observationerna är en 
sammanställning av våra löpande anteckningar som vi samlat på oss under 
praktikveckorna.  
 
Intervjuer och observationer 

 
Under intervjuerna fick eleverna skatta sin egen läs- och skrivförmåga utifrån en femgradig 
skala (bilaga 2). 
 
Pojke A 
 
Intervju 1 
 
Pojke A tycker att det i alla fall är bättre att läsa än att skriva och han läser helst korta, 
lättlästa böcker, gärna deckare. Han ser sig själv som en 3:a när det gäller läsning. Att 
skriva tycker Pojke A inte är särskilt roligt för han upplever att han har brist på fantasi 
och han anser sig ligga på en 2:a i skrivning. 
 
Intervju 2 
 
Pojke A tycker vid detta tillfälle att det är roligt att läsa, speciellt deckare och han anser 
sig ännu vara en 3:a i läsning. Skrivning är enligt Pojke A endast ett ont måste och han 
tycker att hans skrivförmåga fortfarande ligger på en 2:a. Pojke A tycker däremot att det 
har varit positivt att arbeta i en liten grupp eftersom han har fått mer hjälp och det har 
enligt honom varit tystare. 
 
Observationer 
 
Pojke A var den som var mest kritiskt inställd till att ingå i vårt projekt. Det framkom 
vid ett samtal att denna negativa inställning grundade sig i en allmän negativ syn på 
skolan och en rädsla att få extra arbete. Vi märkte relativt snabbt att han har brister i 
både läsning och skrivning. Han är väl medveten om dessa brister och därför lider han 
av dåligt självförtroende. När vi förklarat vad vårt projekt gick ut på ändrade han 
inställning och har under hela perioden varit positivt inställd och arbetsam. Pojke A är 
väldigt känslig för förändringar och detta syns tydligt på hans uppträdande i 
klassrummet. Veckan för utvecklingssamtal var Pojke A väldigt orolig och fick inte 
mycket gjort. När samtalet var avklarat var han lugn och trygg. Han är även känslig för  
mindre störningar såsom klassrumsbyte och väderomslag. Under dessa veckor då han 
har ingått i den lilla gruppen har pojke A mått väldigt bra, till stor del tack vare att han 
fått den hjälp och trygghet som bara en liten grupp kan ge.  
 
Pojke B 
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Intervju 1 
 
Pojke B tycker att det är ganska kul att läsa men han läser aldrig hemma, bara i skolan 
och han betraktar sig som en 3:a. Han tycker att det är enormt tråkigt att skriva och 
skulle helst slippa. I skrivning ser han sig som en 2:a. 
 
Intervju 2  
 
Pojke B tycker att det är kul att läsa och nu upplever han sig som en 4:a medan 
skrivförmågan har försämrats enligt honom själv. Nu ser han sig som en 1:a och att 
skriva är fortfarande trist. 
 
Observationer  
 
Pojke B har inga direkta svårigheter med läsning och skrivning utan problemet ligger på 
ett annat plan. Han kommer till skolan varje dag, men väl där sitter han bara av tiden. 
Problemet bottnar i negativa erfarenheter vid tidigare skolår vilket framkom under ett 
samtal med honom. Pojke B gör alltid sina uppgifter men aldrig på det sätt läraren hade 
i åtanke utan han gör bara precis så mycket att han inte behöver komplettera. När han är 
klar med sin uppgift går det inte att övertyga honom att jobba vidare. På grund av sina 
tidigare erfarenheter är han otrygg och sårbar. Mot slutet av praktikperioden hittade 
pojke B sin plats i skolvärlden, det vill säga kompisar och klassen, vilket ledde till att 
han fick en mer nonchalant inställning till skolan. Detta medförde ett högre antal 
skolktimmar.  
 
Pojke C 
 
Intervju 1 
 
Pojke C tycker inte att det är särskilt kul att läsa men han läser regelbundet hemma och 
han anser sig ligga på en 2:a när det gäller läsning. Han är inte heller särskilt förtjust i 
att skriva och även här betraktar han sig som en 2:a. 
 
Intervju 2  
 
Pojke C tycker fortfarande att det är tråkigt att läsa och han förstår inte meningen med 
det. Han upplever sig ännu som en 2:a. Att skriva tycker Pojke C är tråkigt, allmänt 
tråkigt och sin förmåga ser han som en 2:a. Däremot tycker han att han har fått många 
bra tips under de veckor vi arbetat tillsammans.  
 
Observationer 
 
Pojke C är otroligt glad och positiv med en enorm energi. Tyvärr används denna energi 
till annat än skolarbete. Han har kapacitet att bli en god läsare och skrivare men som 
sagt använder han inte tiden till att utveckla dessa färdigheter. Han har stöd hemifrån 
vilket speglar sig i att han är en trygg person både i lektionssalen och bland sina 
kamrater. Däremot lider han av bristande självförtroende när det gäller skolarbetet och 
han ser inte alltid meningen i de uppgifter han blir tilldelad. Han är väldigt stark när det 
gäller muntliga framföranden och hans hörförståelse är väldigt god. 
 



 13

Pojke D 
 
Intervju 1 
  
Pojke D tycker att det är tråkigt att läsa och han ser sig själv som en 2:a. Att skriva 
tycker Pojke D är jättetråkigt för han tycker inte att han har någon fantasi. Pojke D 
upplever sig själv som en väldigt dålig skrivare och enligt honom själv är han en 2:a.  
 
Intervju 2  
 
Pojke D tycker att det är tråkigt att läsa och han befinner sig någonstans mellan en 2:a 
och en 3:a. Vid detta intervjutillfälle tycker Pojke d att det är roligare att skriva än att 
läsa och nu betraktar han sin förmåga som en 3:a. Han tycker att allt har varit bra i den 
lilla arbetsgruppen därför att han får mer hjälp och det är tystare.  
 
Observationer 
 
Pojke D är väldigt osäker på sig själv och sin egen förmåga. Han har dåligt 
självförtroende och är rädd för att göra fel. Han har brister i både läsning och skrivning. 
Pojke D är på grund av sina brister väldigt beroende av läraren och söker ständigt 
bekräftelse på att det han gör är bra. Han är väldigt positiv som person och det har varit 
han som har sett möjligheter när andra har sett problem. Vi har sett en förändring i hans 
engagemang när det gäller insatsen i skolan. Han har blivit säkrare på sin egen förmåga 
och detta har även visat sig i engelskan.  
 
Flicka E 
 
Intervju 1 
 
Flicka E tycker att det är roligt att läsa men hon läser inte mycket hemma. Vad hon 
väljer att läsa varierar och hon anser sig vara en 3:a. Flicka E tycker även att det är 
ganska roligt att skriva men hon gör det bara i skolan och hon upplever sig som en 2:a. 
 
Intervju 2  
 
Flicka E tycker fortfarande att det är roligt att läsa men bara om hon har en spännande 
bok. Även vid detta tillfälle ser hon sig som en 3:a i läsning. Nu tycker Flicka E att det 
är roligt att skriva om hon får hitta på egna berättelser och synen på hennes egen 
förmåga har ändrats för nu upplever hon sig som en 4:a. Flicka E poängterar att det är 
lättare att koncentrera sig i en liten grupp och att det har varit roliga övningar. 
 
Observationer 
 
Flicka E har inga problem när det gäller läsning och skrivning. Hon tar inte för sig och 
frågar inte om hjälp utan väntar tills läraren ser att hon behöver hjälp. Hon är väldigt 
blyg och försiktig vilket ofta leder till att hon inte märks i ett stojigt klassrum. Flicka E 
är den som förändrats mest när det gäller tron på sin egen förmåga. Genom uppmuntran 
fick hennes självförtroende en knuff i rätt riktning. Vi upplever att hon är bra på att 
jobba självständigt, ta instruktioner och är inte lättstörd. Flicka E är väldigt noggrann, 
näst intill pedantisk. Detta gäller allt ifrån att skriva och rita till håret och kläderna.    
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Flicka F 
 
Intervju 1  
 
Flicka F tycker att det är roligt att läsa om hon har en bra bok och hon läser mycket 
tidningar, till exempel ”Vecko Revyn”. De böcker hon läser är relativt lättlästa av typen 
”Bert böcker”. Hon anser sig vara en 4:a i läsning. Skrivning tycker Flicka F är ganska 
roligt men att beskriva detaljer upplever hon som svårt och sin skrivförmåga uppskattar 
hon till en 3:a. 
 
Intervju 2  
 
Flicka F anser fortfarande att det är roligt att läsa, förutsatt att det är en bra bok och 
läsförmågan ligger ännu på en 4:a. Vid detta intervjutillfälle säger hon att det är roligt 
att skriva och hon tror att hon ligger på en 3:a. Flicka F tycker att hon har utvecklats 
som skrivare under dessa veckor men hon känner att hon behöver jobba mer på 
detaljskrivandet. 
 
Observationer 
 
Flicka F är positivt inställd och tycker att det är roligt att läsa och skriva. Hon är på väg 
att bli en god skrivare men än så länge har hon vissa språkliga brister. Hon är den 
starkaste läsaren i gruppen. Flicka F kan upplevas som lugn och trygg men vid närmare 
granskning kan vi ana en viss osäkerhet. Hon är intresserad av att lära sig och om det är 
något hon inte förstår tvekar hon inte att fråga. Hon är en av de få elever där vi inte 
kunnat urskilja någon synbar förändring, däremot har hon utvecklat ett objektivt synsätt 
på sitt skrivande. Hon har insett att hon skriver för att någon annan ska läsa hennes 
texter, hon vet alltså att det finns en mottagare. Detta visar sig igenom att hon vet vad 
som skulle göra texten bättre.  
 
Flicka G 
 
Intervju 1  
 
Flicka G säger att det är roligt att läsa och hon läser relativt mycket hemma. Sin 
förmåga tycker hon ligger på en 3:a. Flicka G anser att skriva är ganska roligt men hon 
är väl medveten om att hon är dålig på att stava och hon ser sig som en 3:a. 
 
Intervju 2 
  
Flicka G tycker att det är kul att läsa och om hon läser en sorglig bok kan hon inte sluta. 
Läsförmågan ligger fortfarande på en 3:a enligt henne själv men hon känner att hon är 
på väg att bli bättre. Vad det gäller skrivning tycker Flicka G att det är ganska roligt 
men hon måste vara på ”skrivhumör” och hon säger sig ligga på en 3:a. Hon tycker 
också att det har varit roligt att vara med i projektet eftersom hon gillar att läsa och 
skriva. 
 
Observationer 
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Flicka G är positivt inställd till läsning och skrivning. Men för som så många andra på 
högstadiet är det annat än skolarbete som upptar tankarna såsom killar, kompisar och 
mode. När det gäller skrivningen är det stavningen som orsakar problem vilket hon är 
väl medveten om. Hon har "högstadieattityden", det vill säga att hon tycker att skolan är 
tråkig och bara ett ont måste. Trots detta kan man under ytan ana att det endast är en 
fasad. Det verkar dock som om hon tycker att det mesta är bra. Flicka G har inte 
uppvisat några synbara förändringar. Hon är den som läser mest böcker som är riktade 
till äldre läsare.   
 
Sammanfattning av intervjuer 
 
Av intervjuerna kan vi utläsa att majoriteten av eleverna tycker att det är roligt att läsa. 
Endast Pojke C och D tycker att läsning är tråkigt, trots detta är de positiva till själva 
läsmomentet. Att skriva tycker alla pojkar är tråkigt men vid intervju nummer två har 
Pojke D ändrat uppfattning och tycker nu att det är roligare att skriva än att läsa. 
Däremot tycker alla flickor att det är roligt att skriva. Vid intervjutillfälle två är Pojke D 
den enda elev som tycker att han har blivit bättre i både läsning och skrivning, medan 
Pojke B känner att han utvecklat sin läsning. Även Flicka E har utvecklats men hon 
känner att det är skrivförmågan som blivit bättre. De övriga befinner sig på samma nivå 
som tidigare och bara Pojke B känner att han blivit sämre på att skriva.  
 
Sammanfattning av observationerna 
 
Alla elever i vår grupp uppvisar bristande självförtroende, vissa mer än andra. Däremot 
kan vi säga att alla elever har mått bra av att ingå i gruppen. Detta visar sig genom att de 
frågat och varit förväntansfulla inför nästa lektion samt att de har visat en motvilja mot 
att gå tillbaka till den ordinarie undervisningen. Flera av dessa elever har ett behov av 
den trygghet, lugn och extra hjälp en liten grupp ger. Detta för att de ska få ro och 
möjlighet att utvecklas.    
 
Diagnostiskt prov 
 
Enligt resultatet på det diagnostiska provet har samtliga elevers läsförståelse försämrats 
(bilaga 8).  
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Diskussion 
 
 
Validitet 
 
Validitet är ett sätt att mäta om man har undersökt det man från början avsåg undersöka. 
 
Syftet med vår undersökning var att ta reda på om man genom intensiv skrivträning kan 
utveckla elevers läsförmåga. Våra resultat baserar sig på diagnostiska prov, intervjuer 
och observationer. Genom varierande undersökningsmetoder tycker vi att vi har 
undersökt det som skulle undersökas. Därför anser vi att vår undersökning har god 
validitet. 
 
Reliabilitet 
 
Reliabilitet innebär att man gör en undersökning på ett tillförlitligt sätt. 
 
Observationerna och intervjuerna var bra i mätningen av elevernas självförtroende och 
deras upplevelser av läsning. Vi anser att dessa två metoder är pålitliga eftersom vi har 
varit två personer som har observerat och vi har utfört intervjuerna tillsammans. 
Därefter har vi sammanställt våra anteckningar för att få en helhetsbild. 
 
Däremot anser vi att Psyologiförlagets diagnostiska prov i läsförståelse inte var pålitligt 
när det gäller att mäta elevernas läsförståelse på det sätt som vi ville. Detta på grund av 
att de redan hade dåliga erfarenheter av provet. 
 
 
Resultatdiskussion 
 
Syftet med vår undersökning har varit att se om vi kunde utveckla elevers läsförmåga 
genom intensiv skrivträning. Med läsförmåga menade vi inte bara själva förmågan att 
kunna läsa utan även elevernas självförtroende, hur de upplever läsning samt deras 
läsförståelse.  
 
Som vi kan se i resultatet på det diagnostiska provet har samtliga elevers läsförståelse 
försämrats. Vår första tanke var att vi har förstört eleverna, men vid närmare eftertanke 
har vi insett att det finns faktorer, både yttre och inre, som har spelat roll i resultatet.  
 
Med yttre faktorer menar vi den stökiga skolmiljö eleverna befinner sig i. Våra 
praktikveckor låg precis i slutskedet av en omfattande renovering av skolan vilket 
medförde många lektionssalsbyten, bortfall av lektioner och ett rörigt schema i största 
allmänhet. Även det faktum att eleverna börjat årskurs sju denna höst är ett orosmoment 
med ny skola, nya lärare och ny klass.  
 
De inre faktorerna innefattar deras oro från första gången de skrev provet. Majoriteten 
av eleverna hade ett mindre bra resultat med sig från föregående provtillfälle. Denna 
känsla av misslyckande gjorde att de var rädda att misslyckas än en gång. Några av 
eleverna svarade inte på alla frågor på grund av denna rädsla.  
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Enligt Taube (1987) kan lusten att lära minska om den kommer på kollisionskurs med 
vår positiva självbild. När skrivprojektet var avslutat hade alla elever en mer positiv bild 
av sig själva men när det var dags för provet kom känslan av misslyckande tillbaka. 
Några gav upp redan innan de hade börjat. Misslyckandekänslan blev en blockering 
vilket medförde ett sämre resultat. Detta kan ses som en ond cirkel som är svår att ta sig 
ur.  
 
Dahlgren et al (1993) ansåg att kunskap kan nås genom att pedagogen möter eleverna 
på deras egen nivå. Vi tog fasta på detta och försökte möta eleverna på den nivå de 
befann sig. I kommentarerna på deras skrivna texter lyfte vi fram det som var bra men 
vi gav även tips på hur de kunde förbättra texterna ytterligare. Detta medförde att de 
fick upp ögonen för att de faktiskt var goda skribenter, sett utifrån deras egen kapacitet. 
Under intervjuerna och observationerna kom det därför fram att elevernas 
självförtroende hade blivit starkare. 
 
Innan vi började med projektet saknade de flesta i gruppen tron på sin egen förmåga och 
enligt Taube (1987) kan sådan avsaknad leda till att man undviker problemet, vilket i 
detta fall var att skriva. Genom positiv respons stärktes deras självförtroende. 
 
När det gäller elevernas upplevelse av läsning har vi sett att fem av sju elever inte anser 
sig ha utvecklats som läsare. Antingen har dessa elever varit för blygsamma i sin 
bedömning av sig själva eller så tillhör dessa elever den grupp som behöver arbeta en 
längre tid för att nå synbara framsteg. De två elever som säger sig ha förbättrat sin 
läsförmåga kan ha utvecklats dels genom vårt arbete men även genom att skolan arbetat 
väldigt intensivt med just läsning. 
 
Som vi tidigare sagt finns det lika många inlärningssätt som det finns elever i den grupp 
man arbetar med. Alla elever besitter en eller flera av de intelligenser Gardner (1996) 
forskat om och därför är det av största vikt att man varierar arbetssättet så att alla elever 
kommer till sin rätt. Detta har vi tänkt på när vi utformat lektionsplaneringarna (bilaga 
3). Allt har handlat om att skriva men på olika sätt och eleverna har fått olika sorters 
skrivuppgifter vilka har passat eleverna bättre eller sämre. Som exempel kan vi ta 
lektionen med högläsning av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige av Selma 
Lagerlöf. Denna uppgift passade Pojke C perfekt medan Flicka F hade stora problem 
med att skriva ner det hon hört. Detta visar tydligt att vi som människor är bra på olika 
saker. 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det är mycket som påverkar elevernas 
prestationer och även deras motivation under högstadietiden, framförallt i årskurs sju. 
Inte bara den nya miljön och allt vad det innebär, i form av nya lärare och 
klasskamrater, utan även kroppen förändras. De befinner sig någonstans mellan barn 
och ung vuxen vilket leder till ett ständigt identitetssökande och en omedveten oro i 
kroppen.  
 
För att se någon förändring i självförtroendet och läsförmågan behövs det mer tid. Sju 
veckor är alldeles för kort period för att kunna se ett tydligt resultat, men trots detta har 
vi sett vissa framsteg hos eleverna. Av de delar vi tagit upp i begreppet läsförmåga kan 
vi tydligast se förändringar i elevernas självförtroende. Det var intressant och 
stimulerande för oss som lärare att vi med relativt små medel lyckades stärka elevernas 
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självförtroende. Vi tror därför att ett arbete utfört på detta sätt under en längre tidsperiod 
även kommer att utveckla läsförmågan.  
 
Utvecklingen sker inte bara inom läsförmågan utan även elevernas skrivförmåga 
utvecklas. 
 
Avslutningsvis vill vi säga att vi fortfarande tror på idén om att det går att utveckla 
elevers läsförmåga genom intensiv skrivträning, men det behövs mer tid än sju veckor.  
 
Under dessa sju veckor har vi haft ett bra samarbete med eleverna och vi har trivts i 
varandras sällskap. Detta visade sig genom vad en förälder berättade att hennes barn sa 
efter vår sista lektion. 
 
”Idag var det Camillas och Theres sista dag… Synd men sant!" 
 
Fortsatt forskning 
 
Det vore intressant att arbeta med denna undersökning under en längre tid för att på så 
sätt få tydligare resultat. Då skulle det även vara möjligt att höja nivån allt eftersom 
eleverna går framåt i sin utveckling. Ofta publiceras uppseendeväckande rapporter om 
att svenska elever blir allt sämre på att läsa och skriva. Vi anser att detta är ett stort 
problem och att fler borde intressera sig i ämnet. 
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Bilaga 
 
1

Hej föräldrar! 
 
Vi är två lärarstudenter som heter Camilla Sundberg och Theres Olofsson. Vi studerar vid 
Luleå tekniska universitet och gör vår slutpraktik hos Karin Gustafsson. Under veckorna 
41 – 47 ska vi utföra vårt examensarbete vilket går ut på att utveckla elevernas läsförmåga 
genom intensiv skrivträning. I samråd med Karin har vi valt ut en grupp elever där Ert barn 
ingår. Eleverna kommer att tillsammans med oss arbeta med olika skrivövningar under 
några svensklektioner per vecka. Om Ni har några frågor eller önskar att Ert barn inte skall 
delta, vänligen kontakta oss. Självklart är denna studie anonym och varken skolans eller 
elevernas namn kommer att avslöjas. 
 
Mvh 
 
 
 
 
 
 
 
Camilla Sundberg                                        Theres Olofsson 
 
 
Camilla Sundberg, tel: 
Theres Olofsson, tel: 
 



Bilaga  2

Intervjufrågor 
 
• Vad tycker du om läsning? 
 
• Om du ska bedöma dig själv som läsare på en 1-5 skala, där 1 är mindre bra och 5 är  
 mycket bra, vad är du då? 
 
• Vad tycker du om skrivning? 
 
• Om du ska bedöma dig själv som skrivare på en 1-5 skala, där 1 är mindre bra och 5 är  
 mycket bra, vad är du då? 

 



Bilaga 
1 (2) 

3

Lektionsplanering 
 
v 43 
Lektion 1, 35 minuter 
 
Skriv en egen berättelse utifrån någon av de givna rubrikerna. 
•Den fasansfulla Halloweennatten 
•Ett barndomsminne 
•Min första skoldag 
•Polisbilen som försvann 
•Dagen då allt gick snett 
•En dröm 
 
Efter lektionen tas texterna in för att rättas och kommenteras. Kommentarerna ges i form 
av positiv respons och tips på förbättringar.  
 
Lektion 2, 35 minuter 
 
Lektionen börjar med en genomgång av genomgående fel som till exempel interpunktion, 
dom/de/dem och så vidare. Eleverna får igen sina texter, rättar dem och renskriver i sin 
skrivbok.   
 
Lektion 3, 45 minuter 
 
Eleverna fortsätter att renskriva och när de är färdiga läser de sina "bänkböcker". 
 
v 44  
Lektion 1, 35 minuter 
 
Lektionen börjar med en genomgång av substantiv, adjektiv och verb. Därefter får eleverna 
beskriva sitt rum och en person i sin närhet. 
 
Lektion 2, 35 minuter 
 
Eleverna får avsluta sin uppgift och texterna tas in för rättning och kommentering. Blir de 
snabbt klara får de läsa i sina "bänkböcker". 
 
Lektion 3, 45 minuter 
 
Eleverna får rätta och renskriva i sina skrivböcker. När de är klara får de läsa i sina 
bänkböcker. 
 
v 45 
Lektion 1, 35 minuter 
 
Högläsning av första kapitlet i Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige av Selma 
Lagerlöf. Sedan får eleverna skriva ner allt de kommer ihåg av vad de hört. Till sin hjälp 
får de tio stödord som finns i den lästa texten. 
 



Bilaga  
2 (2) 

3

Lektion 2, 35  minuter 
 
Eleverna skriver färdigt sina texter och de tas in för rättning och kommentering. De får läsa 
i sina bänkböcker då de är klara.  
 
Lektion 3, 45 minuter 
 
Eleverna får rätta och renskriva sina texter därefter läsa i sina bänkböcker. 
 
v 46 
Lektion 1, 35 minuter 
 
Högläsning av En ryslig historia (bilaga 9). Det är endast en början på en berättelse och 
eleverna får skriva fortsättningen.  
 
Lektion 2, 35 minuter 
 
Eleverna fortsätter att skriva på berättelserna, när de är klara får de läsa i sina bänkböcker. 
Texterna tas in för rättning och kommentering. 
 
Lektion 3, 45 minuter 
 
Eleverna rättar och renskriver därefter får de läsa. 
 
v 47 
Lektion 1, 35 minuter 
Enskilda intervjuer med eleverna, resten deltar i den ordinarie undervisningen. 
 
Lektion 2, 35 minuter 
Enskilda intervjuer med eleverna, resten deltar i den ordinarie undervisningen. 
 
Lektion 3, 45 minuter 
Avslutande diagnostiskt prov i Läsförståelse 1. Eleverna får 40 minuter på sig, ingen hjälp. 

 
 
















