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Förord 
 
Vi vill framföra ett stort tack till alla elever som deltagit och hjälpt oss i vårt projekt. Vi riktar 
också ett stort tack till vår praktikhandledare som stöttat oss och givit oss möjlighet att 
genomföra vårt projekt under praktikperioden. 
 
Sist men inte minst, vill vi tacka vår vetenskapliga handledare Birgitta Öberg vid Luleå 
tekniska universitet, för den vägledning och det stöd hon har varit för oss genom 
examensarbetet. Hennes kunskaper och engagemang har varit ovärderligt i vårt arbete, och 
genom hennes försorg har vi kunnat genomföra det projekt vi från början avsåg att göra. 
 
 
 
2004-12-07 
 
Ann-Mari Fahlgren 
Karin Larsson 



Abstrakt 
 
Genom vårt syfte ville vi ta reda på om en kvarts högläsning per dag i tre veckors tid kunde 
öka läsförmågan, det vill säga läsförståelse och läshastighet, hos elever i årskurs fyra. För att 
undersöka om detta var möjligt utarbetade vi en enkel kvantitativ inriktad metod, bestående 
av tre positivistiska tester, för att kontrollera läsförståelse och läshastighet. Dessutom gjordes 
ostrukturerade hermeneutiska observationer av eleverna under tiden projektet pågick. 
Kontrollerna genomfördes både före och efter en tre veckor lång läsperiod, då eleverna i 
hemmen övade högläsning med sina föräldrar. Det sammantagna resultatet visar både positiva 
och negativa förändringar, men då vi kunnat finna förklaringar till de negativa resultaten, kan 
vi påstå att vår metod ger ökad läsförmåga.  
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Bakgrund 
 
Inledning 
 
Människors tillvaro i samhället kräver en förmåga att kunna läsa. Många barn kan läsa redan 
innan de börjar årskurs ett, men alla barn har inte den förmågan. För dessa barn skall skolan 
medverka till att baskunskaperna för läsförmågan grundläggs, samtidigt som de redan 
läskunniga också skall få övning och stimulans. Under de första årskurserna i grundskolan 
övas läsförmågan. När eleverna nått fjärde klass förväntas de klara av att läsa och ta in 
information via läroböcker och annat skolmaterial. 
 
Att behärska läsning är nyckeln till kunskap och förståelse i alla skolans ämnesområden, och 
är därmed mycket viktig för elevens fortsatta skolgång. Detta syns tydligt i ämnet matematik 
där elever kan vara duktiga på att räkna, men får svårigheter med läsuppgifter. Att ha 
framgång i sitt arbete är av stor betydelse för elevernas självkänsla. Motgångar i till exempel 
läsning kan betyda stagnation i utvecklingen, vilket kan få långtgående konsekvenser för 
elevens självförtroende och allmänna välbefinnande, samt för kunskapsinhämtandet i stort. 
 
I kontakt med elever har vi konstaterat att dessa befinner sig på vitt skilda nivåer i sin 
läsförmåga, och det är viktigt att de får öva vidare utifrån den utvecklingsfas de befinner sig i. 
Vi vill att eleverna under vår undersökningsperiod skall ges möjligheter att öva sina 
färdigheter dagligen, vilket vi tror förbättrar deras kunskaper och att de därmed upplever 
läsningen mera lustfylld. Om läsningen blir positiv, kan det leda till att eleven läser mer, 
vilket i sig bidrar till mer övning. Metoder för att öva läsning ska vara lätta att använda i det 
dagliga skolarbetet utan alltför omfattande arbetsinsatser från lärare eller elev. Ju enklare och 
mindre resurskrävande metoden är, desto större är chansen att den praktiskt fungerar. 
 
Förankring i tidigare forskning 
 
Jean Piaget 
 
Jean Piaget föddes 1896 i Schweiz och växte upp i ett religiöst hem. Han började tidigt 
intressera sig för intellektuella problem. Efter att ha studerat biologi övergick han till att 
studera den mänskliga intelligensen och särskilt barns mentala utveckling. 1955 grundade 
Piaget sitt eget forskningscentrum i Genève, men det dröjde många år innan Piagets teorier 
blev internationellt erkända. När Piaget dog 1980, hade han blivit hedersdoktor vid många 
universitet över hela världen, och många forskare använde sig av hans teorier och experiment 
för fortsatt forskning. (Jerlang m.fl., 1988) 
 
Enligt Jerlang m.fl. (1988) kom Piaget fram till att barn befinner sig i olika utvecklingsfaser, 
och detta är tydligt under det fjärde skolåret. När vissa elever fortfarande arbetar med att 
”knäcka läskoden” läser andra relativt obehindrat. Skillnaden mellan olika barns mognad och 
färdighet, möjlighet till övningstillfällen samt förståelse för det lästa, är något som Piaget 
påtalar. Han anser att den mänskliga utvecklingen beror på fyra väsentliga drivkrafter: 
mognad, handlingar och erfarenheter, det sociala samspelet, samt den mänskliga 
självregleringen.  
 
Piaget säger om den första drivkraften: ”Mognadens betydelse är, att det så att säga öppnas 
möjligheter, efterhand som individen utvecklas – och att dessa möjligheter är uteslutna innan 
mognaden inträtt.” Med den andra drivkraften, individens handling och erfarenhet, grundläggs 
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förutsättningarna för utveckling enligt Piaget: ”Han menar därmed individens möjlighet att 
kunna öva sig, att kunna handskas med tingen för att förstå dem, deras egenskaper och de 
situationer, som de ingår i osv. En handling är dels den konkreta handlingen, dels den ’inre 
handlingen’, dvs att tänka.” Den tredje drivkraften menar Piaget, är beroende av det sociala 
samspelet människor emellan i vilket den kulturella och sociala miljön har stor betydelse. För 
att nå utveckling, är det enligt Piaget, inte tillräckligt med de tre första drivkrafterna. Han 
påtalar vikten av den mänskliga självregleringen, vilket innebär en aktiv anpassning till 
omgivningen. Människan strävar ständigt mot att nå insikt, och enligt Piaget består intelligens 
och utveckling av aktivt handlande. (Jerlang m.fl., 1988) 
 
Jerlang m.fl. (1988) säger, att enligt Piaget lär barn genom att handla aktivt, vilket ger 
erfarenheter och ny insikt/förståelse och därmed utveckling. Inlärning är – för barnet – 
meningsfulla aktiviteter, då det utvecklar förståelse och färdigheter genom aktivt handlande. 
När det gäller inlärning menar Piaget att: 
 

Många barn lär sig idag en massa ord utan att få dessa ord sammankopplade med 
förstahandsupplevelser – dvs orden täcker inte begrepp, som blivit förstådda. Detta kallar man lite 
spydigt för ’papegojsyndromet’. Det väsentliga är, att barnen får upplevelser av många slag och 
själva konstruerar svar på upplevda problem.” (Jerlang m.fl., 1988, s. 240) 

 
Lev Semjonovitj Vygotskij 
 
Vygotskij föddes 1896 i staden Gomel i närheten av Minsk. Han utbildade sig i humaniora 
och hans specialområde var litteratur. Samtidigt som han skrev en doktorsavhandling om 
Hamlet, undervisade han vid ett lärarseminarium där han blev intresserad av handikappade 
barns utveckling, vilket ledde honom till psykologin. Vygotskij tillhör den kulturhistoriska 
skolan som anses utgöra den mest väsentliga psykologiska forskningen i Sovjet. Hans arbete i 
psykologi kom att vara endast i tio år då Vygotskij redan 1934 dog av tuberkulos. (Jerlang 
m.fl., 1988) 
 
Vygotskij kom fram till, att genom att tillägna sig kulturellt existerande sätt att tänka och 
handla, utvecklar och förändrar individen sina psykiska funktioner, såsom minne, perception 
och tänkande. Han menade att all psykologisk utveckling utgår från ett gemensamt handlande, 
där individen lär sig att behärska dessa handlingar för att sedan kunna utföra dem själv. 
Skillnaden mellan det som individen kan utföra själv och tillsammans med andra, kallade han 
den närmaste (proximala) utvecklingszonen (NE, 2004). 
 
Liksom Piaget, talar Vygotskij om att barnets utveckling beror på dess mognad. När barnet är 
i en viss utvecklingszon kan man mäta vad barnet kan på egen hand, men samtidigt befinner 
sig barnet redan på väg in i nästa utvecklingszon och detta bör enligt Vygotskij beaktas i det 
dagliga skolarbetet. ”Pedagogiken måste orientera sig mot morgondagen i barnets utveckling 
och vända sig bort från gårdagen.” Jerlang m.fl. (1988) påtalar att med stöd av Vygotskij, är 
det därför viktigt att eleven får stimulans utifrån den mognads- och utvecklingsfas som denne 
befinner sig i.  
 
Många psykologer samtida med Vygotskij, var övertygade att barnets utveckling särskilt 
beror av barnets mognad och därför inriktades många av deras undersökningar mot att mäta 
mognaden i olika åldrar. I motsats till detta ansåg Vygotskij, att alla former av psykiskt liv 
utvecklas i det sociala, mänskliga samspelet. Därför ansåg han att man skulle fortsätta 
undersökningen av barnet genom att hjälpa det med att lösa uppgifter, som till innehållet och 
åldersmässigt pekar framåt. Bara på detta sätt kan man få egentlig insikt i barnets 
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utvecklingsstadium och möjligheter, vilket Vygotskij uttryckte: ”… det, som barnet kan utföra 
idag i en samarbetssituation, kan det utföra självständigt i morgon.” (Jerlang m.fl., 1988) 
 
Alexej Nikolajevitj Leontjev  
 
Leontjev föddes i Ryssland under nittonhundratalets början (1903). Som 21-åring kom han till 
det psykologiska institutet vid Moskvas universitet och där lärde han känna bland andra 
Vygotskij, som han sedan kom att samarbeta med. År 1940 tog Leontjev doktorsgrad på en 
avhandling om ”psykets utveckling” och i slutet av 50-talet vann hans arbete ständigt mer 
erkännande, vilket år 1963 resulterade i utmärkelsen ”Leninpriset”. Leontjevs teorier har efter 
hans bortgång 1978, fortsatt att intressera andra forskare, och hans inflytande på den 
västeuropeiska psykologins område har blivit mer påtagligt. (Jerlang m.fl., 1988) 
 
Enligt Jerlang m.fl. (1988) menar Leontjev att det finns tre steg i lärmotivens utveckling. I det 
första steget som omfattar första och andra skolåret, ligger motivet till att lära i själva 
lärprocessen. Om tredje och fjärde årskurserna säger Leontjev: 
 

I tredje och fjärde årskurserna ligger motiven i själva skolgången och i de sociala relationerna till 
kamraterna och skolans liv. De enskilda ämnenas innehåll kommer i centrum: några ämnen blir 
spännande, andra blir tråkiga, då barnet börjar välja intresseområden. Leontjev anser, att barn på detta 
åldersstadium är i stånd till att hålla fast ett lärintresse för uppgifter, som de inte är omedelbart 
intresserade av, dvs att barnet har börjat utveckla plikt och ansvarskänsla inför skolarbetet.” (Jerlang 
m.fl., 1988, s. 311) 

 
När barnen har börjat femte och sjätte årskurs ändras, enligt Leontjev, motiven till lärandet 
och börjar istället handla om deras egna intressen och ställningstaganden inför framtiden. Med 
bakgrund av detta, är det viktigt att innehållet i undervisningen är meningsfull för att den skall 
kunna leda till utveckling. (Jerlang m.fl., 1988) 
 
Förankring i modern forskning 
 
PIRLS 2001 (Progress in International Reading Literacy Study) 
 
PIRLS 2001, som presenterades våren 2003, är en omfattande internationell undersökning av 
barns förmåga att läsa. Elever i 35 länder har deltagit i undersökningen som omfattade fjärde 
skolåret, men i Sverige även det tredje. Den svenska delen av undersökningen genomfördes 
på Skolverkets uppdrag våren 2001. Utredningen inriktades på tre områden: läsfärdigheter, 
läsvanor och attityder, och sammanhang för läsinlärning. En motsvarande undersökning 
gjordes även 1991 av elever i årskurs tre. Resultatet visar att läsförståelsen 2001 är något 
sämre för eleverna i årskurs tre, än vad undersökningen visade 1991. Forskningen visar att 
variationerna i läsresultatet är större inom skolår tre, än inom skolår fyra. Detta beror, enligt 
undersökningen, troligen på att de yngre eleverna ännu inte riktigt lärt sig grunderna för 
läsning.  
 
Tydliga samband mellan klasstorlek och studieprestationer framkom i forskningen, vilket 
också kunnat påvisas tidigare. Många andra faktorer måste dock vägas in, till exempel 
kunskapsnivåspridning inom klassen och om gruppen har en eller flera lärare. I PIRLS 2001 
studien visas att svenska skolor lägger större vikt vid läsfärdigheter än vad man gör 
internationellt, men trots detta är antalet undervisningstimmar för läsundervisning i Sverige, 
lägre än det internationella genomsnittet. Vanligast i Sverige av ”läsförståelseaktiviteter” är 
att eleverna får visa att de har förstått de texter de läst genom att visa och förklara. Mindre 
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vanligt är att de får jämföra innehåll texter emellan, att generalisera eller dra slutsatser, och att 
förutse händelseförlopp. Mycket ovanligt är att eleverna får beskriva texternas stil och 
struktur.  
 
Sverige har enligt den moderna forskningen legat i topp då det gäller skolår fyras 
läskompetens, men den senast gjorda undersökningen visar tecken på att läskompetensen 
håller på att förändras till sin karaktär. Enligt forskningen kan detta förklaras av förändrade 
läs-, medie- och datorvanor i och utanför skolan. Den svenska skolans förutsättningar för att 
främja elevernas läskompetens, är internationellt sett god. Sverige har ett lägre antal elever i 
behov av särskilt lässtöd i allmänhet än de övriga länderna i undersökningen. Trots detta finns 
ett behov av stödundervisning i läsning i svenska under skolår tre. Idag får två av tre elever 
som behöver stöd, hjälp med detta enligt PIRLS 2001 studien: ”Att lässtöd bedöms som mer 
behövligt i fyran än i trean skulle kunna ses som en medveten satsning på att, när eleverna i 
huvudsak uppnått elementär läsmognad, minska spridningen och ’samla fältet’.” Studien visar 
därmed att lässtöd som ges innan eleven uppnått viss läsmognad, inte får förväntad effekt. 
 
Enligt PIRLS 2001 har skolor med stora andelar barn från ekonomiskt svaga hem, samt skolor 
med stora andelar elever med annat hemspråk, ett svårare utgångsläge än andra skolor. 
Tillgång till dator i hemmet och på skolan, samt tillgång till ett bibliotek, är även det faktorer 
som har stor betydelse för utvecklandet av läsfärdigheter och läsintresse. Bakgrundsfaktorer 
av detta slag påverkar elevernas förutsättningar till en jämlik läsutveckling: 
 

Innan bilden kan anses klar ska dock, som tidigare nämnts, andra orsaksfaktorer väga samman med 
de medieorienterade. Faktorer som kanske kommer att nyansera bilden av läsfärdigheten: inte minst 
den ökade klasstorleken, den större spridningen i ålder inom elevgruppen i skolår fyra och det ökade 
elevantalet totalt sedan jämförelseåret 1991. Andra faktorer som kan vara av betydelse för resultaten 
från läsundersökningarna är:  

• decentralisering 
• skolans kommunalisering 
• minskade resurser till skolan 
• större årskullar 
• flexibel skolstart 
• fritt skolval 
• friskolereformen 
• ny läroplan, Lpo 94 
• ny kursplan i svenska och svenska som andraspråk (PIRLS 2001, s. 29) 

 
Institutionen för Pedagogik och Didaktik- rapport: Socialgruppsbegreppet – sett ur den 
pedagogiska forskningens synvinkel 
 
I rapporten pekar Svensson (1999) på att det är angeläget att få kunskap om vilka skillnader 
det finns mellan olika socialgrupper med avseende på välfärdsaspekter såsom utbildning, 
materiell standard, hälsa etc. Detta är viktig information, dels för att samhället ska kunna göra 
insatser för de grupper som är i behov av stöd, men det är också en utgångspunkt för 
forskning, där till exempel skillnader mellan socialgrupper förklarar snedrekryteringen till 
högre studier. Svensson menar dock att det inte bara är skillnaderna mellan socialgrupperna 
man vill fastställa, man vill också försöka spåra orsakerna till dessa. Undersökningar har 
kunnat påvisa, att barn från högre socialgrupp bättre förmår att omsätta sin begåvning i goda 
skolprestationer. Svensson poängterar också att det i undersökningar där socialgrupp använts 
som kontrollvariabel, är socialgruppsskillnader i sig inte av intresse. Däremot är de viktiga att 
hålla under kontroll då de annars kan påverka resultaten av undersökningarna.  
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Svensson (1999) poängterar även i rapporten nödvändigheten av socialgruppsklassificeringar 
inom både forsknings- och utredningsverksamhet, vilket kritiserats av många. Kritiker anser 
att klassindelning bara är ett sätt att stämpla och etikettera människor. Inom arbetarrörelsen är 
man skeptisk till klassindelning. Det har visat sig att lågutbildade är mindre villiga att uppge 
yrke och utbildning, eftersom man upplevs som mindre värda än högutbildade. Kritiken mot 
Svensson har fått honom att ställa sig frågan om tiden är inne för att överge eller komplettera 
en i huvudsak hierarkiskt uppbyggd socialgruppsindelning, med en mer flerdimensionell 
indelning. Svensson säger: 
 

Det finns ett behov av att få kunskap om, hur olika välfärdsvariabler samvarierar med olika 
demografiska variabler – närmare bestämt, vilka skillnader det finns i utbildning, arbetsförhållanden, 
hälsa, boende och andra levnadsvillkor mellan individer av olika kön, i skilda åldersgrupper, med 
olika etnisk bakgrund, inom varierande regionala strata och från olika socialgrupper. Denna kunskap 
är en viktig utgångspunkt för såväl samhällets fördelningspolitiska insatser som för forskning och 
utvecklingsarbete inom olika vetenskapliga discipliner. (Svensson, 1999, s. 3) 
 

Forskning visar på att elevers förutsättningar att tillgodogöra sig undervisning varierar 
beroende på olika sociala faktorer, men det kan därmed inte sägas att elever ur de högre 
socialgrupperna alltid är mer högpresterande än elever ur lägre socialgrupper. Svensson 
(1999) menar: 
 

I olika undersökningar definieras socialgrupp på olika sätt och även om man enats om samma 
definition, är det inte säker att man går till väga på samma sätt för att få ett mått på variabeln. Detta är 
givetvis inte tillfredsställande och kan leda till att resultaten från olika undersökningar blir svår 
jämförbara och ibland motsägelsefulla. (Svensson, 1999, s. 3) 

 
Ingvar Lundberg 
 
Ingvar Lundberg är professor i psykologi med inriktning mot utvecklingspsykologi. Han har 
varit verksam vid Umeå universitet fram till 1995, men tillhör numera ett forskarlag vid 
Göteborgs universitet. Lundberg har även anknytningar till Senter for Leseforskning och 
Stiftelsen Dyslexiforskning i Stavanger samt till Pedagogiska Fakulteten vid Åbo Akademi 
där han 1999 blev hedersdoktor. Han har under flera decennier forskat om läsning och läs- 
och skrivsvårigheter. (http://www.psy.gu.se/Personal/Ingvarsve.htm) 
 
I boken Kom och läs! Vilken bild är rätt? En enkel klassdiagnos av läsförståelse (2001), 
skriver Ingvar Lundberg om vikten av att kartlägga eleverna färdighetsnivå i läsning för att få 
en uppfattning om undervisningens effektivitet, men även om individers behov av 
stödinsatser. När det gäller färdighetsnivån menar Lundberg också att mätningen bör vara 
regelbunden för att se vilka elever som gör framsteg och kunna urskilja de elever som inte 
utvecklas i tillfredsställande takt. För att mäta utvecklingen behövs ett mätinstrument som ska 
fungera i det vanliga skolarbetet och för att kunna använda mätningen regelbundet menar han 
att diagnosen och rättningen av provet skall gå snabbt. Om sitt ordkedjetest skriver Lundberg: 
 

Ordkedjetestet är ett vanligt förekommande instrument för att kartlägga elevernas säkerhet och 
snabbhet i att känna igen skrivna ord. Som sådant fungerar detta test alldeles utmärkt. Men det är inte 
tillräckligt. Man har också behov av att på ett lika enkelt sätt få veta med vilken precision, säkerhet 
och snabbhet som eleverna kan läsa och förstå hela meningar och mindre texter. (Lundberg, 2001, s. 
3) 
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Förankring i styrdokument 
 
Lpo 94 (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, 
1994) 
 
Som stöd för vårt arbete har vi styrdokumentet i skolan, Lpo 94 (1994), vilket påtalar att varje 
elev skall ges möjligheter till undervisning på sin egen nivå och efter var och ens förmåga, 
samt att skolan är ansvarig för elevernas utveckling: ”Undervisningen skall anpassas till varje 
elevs förutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 
erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling.” 
 
Lpo 94 (1994) trycker också på läsförmågans betydelse för elevens fortsatta utveckling: 
”Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är 
nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt 
utbildning.” 
 
Läsförmåga 
 
Ericson (2001), menar att läsprocessen är en utveckling som enkelt kan sägas bestå av 
avkodning och förståelse. Avkodning handlar om läsningens teknik, medan förståelsen 
innebär att läsningen kopplas ihop med tidigare erfarenheter som leder till egna tolkningar och 
slutsatser. Enligt Allard (2001), handlar läsförmågan om erfarenheter och avkodning. För att 
mäta läsförmågan görs lästester som är ett mått på läshastighet i tid och antal felläsningar. I 
lästester är god läshastighet lika med en god läsförmåga, medan långsamhet är tecken på en 
sämre eller dålig läsförmåga. 
 
Avkodning 
 
Avkodning innebär enligt Ericson (2001), att grafemen/bokstäverna översätts till rätt 
språkljud och är en grund i läsprocessen. En van läsare avkodar grafemen automatiskt, medan 
en läsare som inte utvecklat automatik får problem i sin läsförståelse, då alltför mycket energi 
går åt till avkodningen. Arnqvist (1993), påtalar att barn som har problem med avkodning kan 
ha olika svårigheter, till exempel svårt att plocka ut det väsentliga ur en text eller att barnet 
fäster sig vid detaljer i texten och förlorar helheten. Barnet läser inte om en svår text och 
ställer inte heller några frågor om texten. Felaktigheter upptäcks inte och barnet saknar insikt 
om att han/hon inte har förstått texten.  
 
Läsförståelse 
 
Ericson (2001) påtalar att läsförståelse kan ha flera betydelser, till exempel att förstå orden, att 
förstå vad en text handlar om osv. Förmågan att förstå beror på var läsaren befinner sig i sin 
läsutveckling, vilket i sin tur påverkas av intellektuella faktorer och tidigare erfarenheter. 
Andra faktorer som påverkar läsförståelsen är motivation att läsa, samt förmåga att tolka det 
lästa för att sedan kunna dra slutsatser och ställa följdfrågor som kräver ytterligare läsning.  
 
Även Allard (2001) menar att läsningen påverkas av läsarens erfarenheter. Ju bättre 
förförståelse läsaren har inför en text, desto lättare är det att läsa den och desto snabbare går 
det, då läsningen startar i förförståelsen. Med förförståelsen har läsaren redan en struktur och 
material till att bearbeta det lästa. Utan förförståelse måste läsaren mera i detalj gå in i texten 
för att bearbeta den, vilket gör att mer energi går åt till själva läsningen. 
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Syfte 
 
Kan en kvarts högläsning per dag (15 minuter) i tre veckors tid, öka läsförmågan, det vill säga 
läsförståelse och läshastighet, hos elever i årskurs fyra? 
 
Metod 
 
Genomförande  
 
Tidsplan för examensarbete 
 
Hösten 2003 tog vi kontakt med den lärare som vi förväntade skulle bli vår praktikhandledare 
under vår slutpraktik hösten 2004. 
 
Våren 2004 bestämde vi inriktning av vårt examensarbete och påbörjade insamling och 
inläsning av relevant litteratur. Därefter skrev vi vårt PM, vilket innehöll riktlinjer för 
examensarbetet såsom syfte, metod och tidigare forskning. Under våren fortsatte vi med 
fördjupat arbete i avsnittet bakgrund. En första opposition medförde att vi gjorde en del 
tillrättalägganden i vårt arbete. Vi tilldelades en handledare av universitetet och tog sedan 
återigen kontakt med vår tilltänkta praktikhandledare, som ansåg att förberedande kontakt 
med föräldrarna i klassen inte behövde tas före höstterminen.  
 
Hösten 2004 besökte vi vår handledare i examensarbetet och med hennes hjälp kunde vi återta 
vårt första upplägg av metod. Två veckor innan slutpraktikens början fick vi besked om att vi, 
på grund av omständigheter vi inte rådde över, måste byta praktikklass. Ny praktikklass och 
handledare tilldelades oss och ny planering för projektet kunde starta. Vi färdigställde 
kontrollmaterialet, genomförde både de kvantitativt inriktade positivistiska kontrollerna, samt 
de ostrukturerade hermeneutiska kontrollerna under vår praktiktid. Efter att dessa genomförts 
kunde vi påbörja sammanställningen och utvärderingen av resultatet. Höstterminen avslutades 
med redovisning och granskning av examensarbetet. 
 
Tidsplan för läsprojekt 
 
Under vår första praktikvecka fick föräldrarna en förfrågan om deltagande i vårt projekt 
(bilaga 1). Svaren inkom veckan därpå, och samma vecka genomförde vi den första 
läsförståelse/läshastighetskontrollen. Därefter följde tre veckor då eleverna övade högläsning i 
hemmen, under femton minuter varje dag. De två första läsveckorna övade eleverna 
högläsning, måndag till fredag och den tredje veckan pågick läsningen under måndag till 
torsdag, med ett extra läspass inlagt under någon av veckans dagar, på grund av att andra 
kontrollen genomfördes fredag. Under vår sjätte praktikvecka sammanställde vi result aten av 
de två kontrollerna. 
 
Val av metod och dess eventuella inverkan på resultatet  
 
Högläsningen under projekttiden valde vi att förlägga till elevernas fritid, för att de i sin 
läsning skulle kunna känna trygghet i hemmiljön. Genom att vi som personer var främmande 
för eleverna när projektet startade, kunde det ha inneburit en negativ påverkan jämfört med 
högläsning tillsammans med en förälder, då trygghet är en viktig faktor i sammanhanget. En 
kvarts enskild högläsning med oss varje dag var inte heller praktiskt genomförbart, då 
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skoldagen tidsmässigt inte gav utrymme för detta, och skolan dessutom inte kunde erbjuda 
lokaler för att kunna öva högläsning i enskildhet.  
 
Vår övertygelse var att trygghet är grunden för utveckling och därför förlades 
projektläsningen till hemmen, trots att vi var medvetna om att den sociala hemsituationen 
kunde påverka resultatet. Genom att tillfråga föräldrarna om de var villiga att delta i projektet, 
ingick endast de elever vars föräldrar samtyckt att delta.  
 
Vårt val av metod har haft viss inverkan på resultatet, då vårt kontrollmaterial förutom 
läsuppgifter även innehöll skrivuppgifter. Orsaken är elevernas individuella motoriska 
utveckling och på grund av dessa omständigheter skriver eleverna olika snabbt, vilket kan ha 
haft betydelse för hur många frågor de har hunnit besvara under den utsatta tiden.  
 
Även valet av kontrollmaterialets utformning medförde att flera faktorer kunde påverka 
resultatet. En faktor var risken för att texten i läsförståelse/läshastighetskontrollerna kunde 
vara bekant för vissa elever, då böckerna där texterna hämtats är populära i denna 
åldersgrupp. En annan faktor var, att det inte var klart i vilken klass vi skulle göra vår 
slutpraktik, vilket innebar att vi inte hade någon information om eleverna och deras eventuella 
handikapp, när vi planerade projektet. Något annat som kunde påverka resultatet var att 
tidpunkterna för kontrollernas genomförande, på grund av schematekniska orsaker och 
oförutsedda inslag, varierade under skoldagen. 
 
Kontrollernas genomförande 
 
Under vår andra praktikvecka, genomförde vi positivistiska kontroller i helklass av elevernas 
läsförmåga, avseende hastighet och förståelse. För att kunna mäta en eventuell förändring av 
läsförståelse och läshastighet genomförde vi två kontroller bestående av två uppgifter vardera. 
Den första kontrollen gjordes i god tid innan läsprojektet startade, och den andra efter avslutat 
projekt. Tidpunkterna för kontrollerna styrdes av olika faktorer som: aktiviteter styrda av yttre 
påverkan, elevernas lovdagar under vår praktiktid, lärarens veckoplanering samt vår egen 
medverkan i veckoplaneringen. 
 
Den första kontrollen av läsförståelse, ordkedjetestet, föregicks av noggranna instruktioner 
med övning. Uppgiften innebar att eleven först fick läsa enkla meningar. Till meningarna 
hörde fyra olika bilder, men endast ett svarsalternativ per bildsvit var rätt. Eleverna hade fem 
minuter på sig att lösa uppgiften som innefattade tjugo olika texter med tillhörande bilder. En 
andra uppgift innehöll kontroll av både läshastighet och läsförståelse, och eleverna hade till 
denna uppgift tolv minuter till förfogande. Instruktionerna till denna uppgift var, att eleverna 
när de hade läst under en minut fick markera det sist lästa ordet i texten. Detta gjordes för att 
vi skulle kunna räkna de lästa orden och därmed kunna kontrollera läshastigheten. Efter 
markeringen fortsatte eleverna att läsa, och efter varje sida med text följde frågor till textens 
innehåll, vilka eleverna besvarade med egna ord. För att inte bli fast i frågorna, instruerade vi 
eleverna, att de hade möjlighet att lämna frågor som de inte kunde besvara, för att gå vidare i 
texten eller till nästa fråga. När tolv minuter hade gått fick de åter markera var i texten de läste 
så att vi skulle kunna se hur långt de hunnit läsa, och därmed vilka frågor vi vid 
sammanställningen i läsförståelsemomentet skulle räkna in, i de fall någon fråga lämnats 
obesvarad. 
 
Efter tre veckor med högläsning i hemmen, genomförde vi nya kontroller i helklass av 
elevernas läsförståelse/läshastighet. Tredje övningsveckan fick eleverna läsa en extra kvart 
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under någon av veckans dagar, måndag till torsdag, då vi på grund av det stundande lovet 
förlade de två avslutande delkontrollerna till fredagen. Dessa uppgifter var utformade på 
samma sätt som de föregående. Texten med bilder innehöll denna gång sexton bildsviter, men 
med något svårare text. Uppgiften med kontroll av läsförståelse och läshastighet var likvärdig 
med den första och innehöll frågor att besvara rörande den lästa texten samt markering av ord 
efter en respektive tolv minuter. 
 
Projektläsning 
 
Då vi hade gjort den första delen av vår undersökning, fick eleverna i vår projektgrupp läsa 
valfri text i femton minuter varje dag, måndag till fredag, under tre veckors tid. Det var här 
föräldrarnas medverkan i läsningen behövdes, då läsningen skulle ske på elevens fritid. 
Föräldrarna bokförde dag för dag ur vilken bok barnet läste, och hur många sidor som barnet 
hade hunnit läsa (bilaga 2). Efter avslutad projektläsning tog vi del av föräldrarnas 
inrapportering av elevernas läsning i hemmet. På så sätt kunde vi se att eleven verkligen hade 
övat att läsa, men för vår undersökning lade vi ingen vikt vid hur många sidor eleven hade 
läst.  
 
Eleverna fick själva välja vilka böcker de läste i hemmet, men för de som ville, tillhandahöll 
vi ett antal böcker passande för både pojkar och flickor i den aktuella åldern. Böckerna till 
projektet hade kommunens barnbibliotekarie hjälpt oss att välja. 
 
Observation 
 
Högläsning ingick i det ordinarie skolschemat och då eleverna övade, kunde vi göra en 
ostrukturerad hermeneutisk observation av deras intresse för uppgiften, vilket vi noterade i 
dagboksform. Observationer gjordes även under läsförståelse/läshastighetskontrollerna. Den 
hermeneutiska observationen, i form av dagboksanteckningar, genomfördes enligt normer ur 
Patel och Davidssons (1994) koncept: 
 

Observationer är framförallt användbara när vi ska samla information inom områden som berör 
beteende och skeenden i naturliga situationer. Många gånger är observationer dessutom användbara i 
laborativa situationer, dvs vid tester av olika slag eller vid experiment. När vi använder ordet 
”beteende” i detta sammanhang menar vi inte bara fysiska handlingar utan även verbala yttranden, 
relationer mellan individer, känslouttryck och liknande. (Patel och Davidsson, 1994, s. 74) 

 
Material 
 
Utformning av kontrollmaterial 
 
Vid den positivistiska kontrollen av läsförståelse med bildsviter använde vi oss av 
ordkedjetestet ur boken Kom och läs! Vilken bild är rätt? En enkel klassdiagnos av 
läsförståelse (2001), av professor Ingvar Lundberg (bilaga 3). I första testet ingick sidorna ett 
till och med sex ur bokens kopieringsunderlag. Sidan ett användes som övningssida. Vid 
andra testet använde vi sidorna sju till och med elva ur samma bok, nu med sidan elva som 
övning.  
 
För att få ett tillförlitligt underlag i vår undersökning använde vi oss också av kontrollmaterial 
bestående av sammanhängande text. Den positivistiska läsförståelse/läshastighetskontrollen 
bestod av text ur böckerna Pappa polis (2000) och Det brinner! (1999) av författarinnan 
Laura Trenter. Ur respektive bok användes kapitel sex och kapitel fjorton. Till texterna gjorde 
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vi frågor (bilaga 4), vars svar eleverna delvis kunde hämta direkt ur texten och delvis måste 
förstå av det lästa, samt utifrån detta formulera egna svar. 
 
Behandling av kontrollmaterial 
 
För att göra materialet mätbart och jämförbart, poängsatte vi ordkedjetesten med ett (1) poäng 
per rätt svar. Vi omräknade därefter poängsumman till procent, utifrån antal rätt svar av antal 
markerade svar.  
 
Läsförståelsefrågorna tillhörande den längre texten, poängsatte vi efter egen bedömning med 
ett (1) till tre (3) poäng efter svårighetsgrad. Detta innebar att till exempel en trepoängsfråga i 
vissa fall inte gav mer än två poäng. Poängen av de besvarade frågorna, det vill säga 
slutsumman av detta resultat, omsatte vi i procenttal beräknat utifrån poängsumman för de 
besvarade frågorna och den maximala poängsumman.  
 
Läshastigheten mätte vi genom att räkna det antal ord som eleverna markerat i texten, efter att 
de läst i en (1) minut.  
 
Genom att jämföra procenttalen och antal lästa ord i undersökningarna, kunde vi se om någon 
förändring skett i läsförståelse och läshastighet. Vi var medvetna om att resultaten genom 
omräkning till procent, inte längre var exakta då avrundning skett i vissa fall. Avrundningen 
till hela procenttal har dock varit konsekvent och enligt gängse normer.  
 
För att kunna se om det skett någon utveckling av läsförståelse/läshastighet, har kontrollerna 
inte kunnat ske anonymt, men materialet har hanterats konfidentiellt. Resultatet för den 
enskilde eleven har däremot kunnat delges till klassläraren, och om så efterfrågats till eleven 
och elevens föräldrar under utvecklingssamtal.  
 
Försökspersoner 
 
Eftersom kraven på att kunna läsa blir betydligt högre under fjärde skolåret, än vad som varit 
fallet i år ett till tre, valde vi att göra vår undersökning i en årskurs fyra. Metoden i 
undersökningen innebar att vi behövde föräldrarnas medverkan, eftersom läsningen 
genomfördes i hemmet under femton minuter per dag, efter ordinarie skoltid.  
 
När vår praktiktid under hösten tog sin början, tillfrågades elever och föräldrar om de var 
villiga att delta i vårt läsprojekt. Vår förfrågan gjordes genom att ett brev med svarstalong, 
skickades ut med klassens sedvanliga veckobrev. På svarstalongen fanns möjlighet att välja 
om de ville delta eller inte. Av de tillfrågade sjutton eleverna valde fyra att avstå, varpå 
gruppen av försökspersoner kom att uppgå till tretton elever, bestående av fem flickor och åtta 
pojkar. 
 
Bortfall 
 
Vi kunde genomföra vår undersökning utan bortfall. 
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Avgränsning 
 
Vi avgränsade undersökningen genom att vi inriktade oss på en klass i årskurs fyra, där de 
förväntas ha tillägnat sig kunskaperna att läsa. Grunderna för läsning är lagda under de tre 
första skolåren och i årskurs fyra höjs kraven för läskunnighet väsentligt. Detta tydliggörs 
genom de läskrav som ställs i läroböcker i olika ämnen i årskurs fyra. Vår utbildning riktar sig 
dessutom från årskurs fyra och uppåt, varför vi ansåg att det var från denna nivå vi senare 
skulle kunna vara med och påverka läskunnigheten. 
 
Innan läsprojektet startade gick vi ut med en förfrågan till praktikklassens elever och deras 
föräldrar om de var villiga att delta i projektet. Eleverna som inte skulle delta undantogs från 
läsprojektet samt sammanställningen av resultatet, men de kontroller vi genomförde av 
elevernas läsförståelse och läshastighet, gjordes i helklass för att inte särskilja de icke 
deltagande eleverna från de deltagande. 
 
Vi var medvetna om att vår metod inte skulle komma att ge full tillförlitlighet, beroende på 
det begränsade antalet försökspersoner, och den korta tid vi hade att genomföra 
undersökningen på. 
 
Resultat 
 
Resultaten visar en jämförelse mellan kontroll ett och två. I kontroll två är ordkedjetestets text 
något svårare än i kontroll ett. Texterna och frågorna till läsförståelse- och 
läshastighetstesterna är dock likvärdiga vid de två kontrollerna. För att få ett så tydligt resultat 
som möjligt fick eleverna göra den första kontrollen i god tid innan läsprojektet startade. 
Kontrollen föregicks av noggranna instruktioner om hur eleverna skulle gå tillväga under 
testet.  
 
Mellan kontrollerna genomfördes läsprojektet som innebar att eleverna övade högläsning i 
hemmen en kvart varje dag, måndag till fredag, under tre veckors tid (tredje övningsveckan 
fick eleverna läsa en extra kvart under någon av veckans dagar, måndag till torsdag). Under 
perioden bereddes eleverna även tillfällen till högläsning under skoltid och vid dessa tillfällen, 
samt under tiden som kontrollerna genomfördes, kunde vi göra hermeneutiska observationer. 
 
Instruktionerna vid andra kontrollen var endast en kort repetition av tillvägagångssättet, då det 
redan var känt för eleverna. Andra kontrollen genomfördes sista skoldagen (fredag) före 
höstlovet. Denna dag innehöll även andra aktiviteter som tillkommit under projekttiden. 
Eleverna hade vid ett klassråd bestämt att dagen skulle vara ”godisdag”, det vill säga att 
eleverna under dagens lektioner fritt skulle få äta karameller. Eleverna bestämde även att de 
denna dag, tillsammans med en parallellklass, skulle ordna ”Halloween-disco” under 
skoldagens sista timme. 
 
Läsförståelse – bild (ordkedjetest) 
 
Uppgiften var, att utifrån en beskrivande text bestående av en eller flera meningar hitta rätt 
bild av fyra alternativ. Varje rätt svar poängsattes med ett poäng. Den sammanlagda poängen 
omsatte vi till procenttal för att resultatet skulle vara jämförbart mellan test ett och två. 
Procenttalen har i vissa fall inte de exakta värdena eftersom vi avrundat till hela procenttal, 
men avrundningen har skett enligt gängse normer. 
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Resultatet av testerna visar att fem elever uppvisar ett bättre resultat vid andra testet, jämfört 
med det första. Fyra elever har samma resultat vid båda testerna och fyra elever uppvisar 
sämre resultat vid andra testtillfället, jämfört med det första. En elev har inga poäng i de båda 
ordkedjetesten (bilaga 5). 
 
Läsförståelse – text 
 
I denna uppgift ingick förutom läsning även skrivuppgifter. Elevernas skrivfärdigheter har 
påverkat resultatet då de motoriskt befinner sig i olika utvecklingsstadier. Tillvägagångssättet 
i framtagningen av procenttalen har i denna uppgift skett på samma sätt som i ordkedjetestet.  
 
Följande resultat kan utläsas av läsförståelsetesterna: Inga elever har samma resultat vid de 
båda testerna. Sex elever visar bättre resultat vid andra testet jämfört med det första. Sju 
elever uppvisar sämre resultat vid testtillfälle två, än vid första tillfället (bilaga 6). 
 
Läshastighet 
 
Resultatet beskriver det antal ord eleven läst under en minut. 
 
Läshastighetstestet visar att sex elever läser fler ord vid andra testtillfället, jämfört med det 
första. Sju elever läser färre ord vid andra testet, än vad de gör under det första testtillfället 
(bilaga 7). 
 
Hermeneutisk studie 
 
Under vår praktiktid har vi kunnat göra hermeneutiska ostrukturerade observationer av den 
elevgrupp som medverkade i vårt projekt. Detta har kunnat ske dels under tiden eleverna gjort 
kontrolluppgifterna, men även under tiden de övat högläsning på lektionstid. Högläsningen 
har integrerats i schemats alla teoretiska ämnen. 
 
Elevernas förhållningssätt till läsning 
 
Eleverna är under projekttiden övervägande positiva till att öva högläsning och motivationen 
till läsning är hög. Detta gäller vid flera olika former av läsning såsom högläsning av faktatext 
ur bok, högläsning av egna texter inför klassen, högläsning i mindre grupper och tyst läsning 
av skönlitteratur. Vid något enstaka tillfälle kan vi observera ett visst motstånd till högläsning 
av någon elev, men inte av allvarlig natur. Som motvikt till detta vill flertalet elever läsa mer 
än vad tiden medger.  
 
Inför projektläsningen fick eleverna ta med sig en läslista hem för att föräldrarna vid varje 
lästillfälle skulle kunna bokföra i vilken bok eleven läst och hur många sidor. Läslistorna hade 
eleverna med sig tillbaka när läsprojektet var över. När eleverna lämnade in sina bokförningar 
över de lästa böckerna, kunde vi inte undgå att märka med vilken stolthet de visade upp sina 
läslistor. Med hjälp av listorna kan vi se om eleven verkligen har läst den föreskrivna tiden, 
men för vår undersökning vi lägger ingen vikt vid hur många sidor eleven har läst.  
 
Elevernas personliga lässtilar 
 
Resultatet av de hermeneutiska observationerna ger oss en bild över de olikheter läsarna 
uppvisar. I den klass vi gjorde vår praktik i, finns många personliga lässtilar.  
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En elev som ingick i läsprojektet kunde inte sitta stilla vid sin bänk och läsa, utan föredrog 
klassrummets soffa eller grupprummets ”myshörna”, där eleven kunde röra sig fritt utan att 
störa sina klasskamrater. I projektgruppen ingick också elever som föredrog ordning och 
stillsamhet under läsningen. Mellan ytterligheterna fanns den största gruppen elever vilka var 
väl införlivade till klassrumssituationerna, det vill säga de stördes inte av ett visst mått av ljud 
och rörelser. 
 
Vi kunde även observera att ett par elever hade vissa ritualer innan de kunde komma igång 
med sin läsning, eller sina uppgifter. Ritualerna kunde bestå av att lägga tillrätta sitt 
radergummi eller sin linjal på bänken eller ställa in sin stol intill bänken. 
 
Trots de egenheter eleverna uppvisade var arbetsron i klassen respekterad. Eleverna visade 
stor hänsyn gentemot varandra i klassrumssituationer, och de påminde varandra på ett vänligt 
sätt, när gränserna överskreds av regler som de själva hade varit med och tagit beslut om. 
 
Under kontrolltillfällena kunde vi vid informationen av tillvägagångssättet observera att 
eleverna som senare visade sig vara goda läsare, vid första tillfället uppvisade större 
koncentration inför uppgifterna än vad de gjorde vid det andra tillfället när tillvägagångssättet 
var känt. Detta skilde sig från de svaga läsarna, som visade stor koncentration vid båda 
informationstillfällena.  
 
Diskussion 
 
Validitet 
 
Genom att använda tre mätmetoder i våra kontroller anser vi att validiteten är hög i vårt 
arbete. Mätmetoderna vi använder oss av består av ordkedjetest, läsförståelsetest med 
textläsning och tillhörande frågor samt läshastighetskontroll, vilket innebär att vi genom att 
göra två kontroller, får två underlag jämförbara med varandra. Underlagen från de två 
kontrollerna visar, att vår metod gör det möjligt att mäta om läsförmågan ökar genom att öva 
högläsning en kvart om dagen, under en kortare period (tre veckor). 
 
Reliabilitet 
 
Undersökningens reliabilitet kan ifrågasättas på några punkter. Den information vi ger 
eleverna inför kontrollerna angående hur de ska utföras, kan uppfattas på olika sätt av 
eleverna, vilket kan inverka på resultatet. Reliabiliteten kan också ifrågasättas när det gäller 
läsningen hemma, då vi inte har fullständig kontroll över att eleverna verkligen ägnat utsatt tid 
till läsning. Det kan vi inte göra på annat sätt än genom de läslistor föräldrarna ombeds fylla i 
och sedan skicka tillbaka till oss. Vi kan inte heller kontrollera att eleverna endast läser under 
de föreskrivna femton minuterna. Vad vi däremot kan konstatera är att eleverna i skolan, 
gärna fortsätter att läsa längre än lektionstiden medger. En annan faktor som kan påverka 
reliabiliteten, är att vi inte har någon information om det finns någon elev med läs- och 
skrivsvårigheter i vår projektgrupp. På grund av våra mätmetoders utformning, kan sådana 
problem påverka resultatet i vår undersökning. 
 
Förutom de kontroller vi genomför, gör vi även hermeneutiska observationer av eleverna, 
men eftersom vi inte är vana att utföra sådana studier, kan våra slutsatser påverkas av vår brist 
på erfarenhet. 
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Resultatdiskussion 
 
Metodens förankring i tidigare forskning 
 
Piaget anser att den mänskliga utvecklingen beror på fyra drivkrafter: mognad, handling och 
erfarenheter, socialt samspel, samt den mänskliga självregleringen. Enligt Piaget är mognad 
den stora drivkraften för utveckling och barn lär genom att handla aktivt i meningsfulla 
aktiviteter, vilket ger erfarenheter och ny insikt/förståelse. Till skillnad från Piaget som 
betonar mognadens betydelse för utveckling, menar Vygotskij att utveckling sker i det sociala 
mänskliga samspelet. Vygotskij anser att det som barnet kan utföra idag i en 
samarbetssituation, kan det utföra självständigt i morgon. Han anser också att utvecklingen 
hela tiden för barnet framåt, från en utvecklingszon till en annan. Leontjev samarbetade med 
Vygotskij, och kom i fortsatt forskning att utveckla hans teorier. Leontjev kom fram till att 
barn i tredje och fjärde årskurserna börjat utveckla plikt och ansvarskänsla inför skolarbetet. 
De klarar därmed av att hålla fast ett lärintresse fast de inte direkt är intresserade av uppgiften, 
men för att utvecklingen ska leda framåt menar Leontjev att undervisningen skall vara 
meningsfull. (Jerlang m.fl., 1988 och NE, 2004) 
 
Vi förlägger vårt projekt till en årskurs fyra, då vi kunna t konstatera att kraven på eleverna 
höjs väsentligt mellan årskurserna tre och fyra. Läromedel för årskurs fyra är utformade för 
goda läsare, vilket innebär att eleverna för att kunna tillgodogöra sig kunskaper måste 
behärska läsning. Då barn i denna ålder befinner sig på olika mognadsnivåer innebär det 
också att deras läsförmåga varierar. I studien PIRLS 2001 kom man fram till att lässtöd som 
ges innan eleven uppnått viss läsmognad inte får förväntad effekt. Därför ges lässtöd i en 
medveten satsning från och med årskurs fyra, då eleverna har uppnått elementär läsmognad. 
Våra iakttagelser stöds också av Piagets teorier om drivkrafter där mognad är en del, men vi 
finner även stöd i Vygotskijs och Leontjevs teorier, då de betonar mänskligt samspel, elevers 
lärintresse och meningsfull undervisning (Jerlang m.fl., 1988). Då läromedel ställer höga krav 
på elevernas läsförmåga anser vi att det finns risk att lärintresset går förlorat för svaga läsare, 
vilket i sin tur påverkar om undervisningen upplevs meningsfull. Med bakgrund av detta är 
det viktigt att med en enkel metod kunna kontrollera elevers läsförståelse och utvecklingen av 
denna färdighet. Eftersom vi med vår metod kan arbeta fram ett underlag för att mäta 
utveckling, anser vi att om metoden används regelbundet, kan den vara till hjälp att öka 
läsförmågan men också för att upptäcka elever med behov av stödinsatser i sin läsutveckling.  
 
Vi anser att förmågan att läsa och förstå det lästa, det vill säga att behärska läsning, är 
grunden till kunskap i alla skolans ämnesområden, och är därmed mycket viktig för elevens 
fortsatta skolgång. Att ha framgång och utveckling i sitt arbete är av stor betydelse för 
elevernas självkänsla. Motgångar i till exempel läsning kan betyda stagnation i utvecklingen, 
vilket kan få långtgående konsekvenser för elevens självförtroende och allmänna 
välbefinnande, samt för kunskapsinhämtandet i stort.  
 
Vi finner också stöd i vårt projekt av andra teorier som Vygotskij, men även Leontjev, 
kommit fram till. Vygotskij poängterade det sociala mänskliga samspelet och Leontjev att 
undervisningen ska vara meningsfull för att kunna leda till utveckling. Den metod vi väljer att 
använda bygger på att barnen ska känna trygghet, eftersom vår övertygelse är att trygghet är 
grunden för utveckling. Därför förläggs projektläsningen till hemmen, trots att vi är medvetna 
om att den sociala hemsituationen kan påverka resultatet. (Jerlang m.fl., 1988) 
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Elevers sociala situation och dess eventuella inverkan på resultatet 
 
Svensson (1999) skriver i sin rapport, Socialgruppsbegreppet - sett ur den pedagogiska 
forskningens synvinkel, att undersökningar har kunnat påvisa att barn från högre socialgrupp 
bättre förmår att omsätta sin begåvning i goda skolprestationer. Han talar också i sin rapport 
om forskning som visar att elevers förutsättningar att tillgodogöra sig undervisning, varierar 
beroende på olika sociala faktorer. I rapporten tar Svensson upp sociala faktorer såsom 
utbildning, arbetsförhållanden, boende, materiell standard, hälsa och andra levnadsvillkor 
mellan olika sociala grupper. Detta påverkar oss i vårt val av metod.  
 
Studien PIRLS 2001 är en undersökning av elevers förmåga att läsa, har konstaterat att skolor 
med stora andelar barn från ekonomiskt svaga hem, har sämre förutsättningar än andra skolor 
att medverka till elevers utveckling av läsförmåga, då hem- och skolförhållanden inverkar 
påtagligt på elevernas läsutveckling. Förhållanden i skolan som påverkar utvecklingen är 
enligt PIRLS 2001 till exempel minskade resurser, större årskullar. Situationen i skolan blir 
svår då den ställs mot den nya läroplanen, Lpo 94 (1994), som säger att undervisningen skall 
anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 
 
Utformningen av vår metod gör vi med beaktning av Svenssons rapport (1999) och studien 
PIRLS 2001, om sociala skillnaders inverkan på elevers förutsättningar. För att få reliabilitet 
och validitet i vår undersökning försöker vi kringgå sociala skillnader genom att undanröja de 
sociala faktorer vi kan påverka. En viktig social faktor i elevers hemförhållanden är tillgången 
till en vuxen person och dennes möjlighet till medverkan i projektet. Genom att vi tillfrågar 
föräldrarna om de är villiga att delta i projektet, ingår endast de elever vars föräldrar 
samtycker till att delta. Därmed anser vi att vi undanröjer ett par sociala faktorer som kan 
påverka resultatet, det vill säga föräldrars ovilja och möjlighet till medverkan. Vad som 
försiggår i hemmet, om eleven får läsa själv, är inget vi kan säga något om. Föräldern kan ha 
sagt ja till deltagande, men av olika anledningar blivit förhindrad att genomföra sitt åtagande.  
 
Andra sociala faktorer som kan ha inverkan på vårt läsprojekt genom förläggning av 
läsningen till elevens fritid, är elevens vilja till medverkan, elevens dagsform och 
fritidsintressen samt tillgången till litteratur. Av dessa faktorer är tillgången till litteratur den 
enda faktor vi kan påverka. Därför tar vi hjälp av kommunbibliotekets barnbibliotekarie och 
lånar böcker, som eleverna får använda sig av under läsprojektet. Innan vi betämmer oss för 
att förlägga projektläsningen till hemmen diskuterar vi andra lösningar. En alternativ 
utformning av projektet är att eleverna övar högläsning med oss under skoltid, men vi har då 
på grund av tidsbrist och schematekniska orsaker, tvingats att begränsa antalet elever som 
deltar. Risken med för få deltagare är då att ett eventuellt bortfall äventyrar hela läsprojektet. 
Vid detta alternativ kvarstår också bristen på lokaler i skolan för enskild högläsning. 
 
Andra faktorers eventuella inverkan på resultatet  
 
När vi planerade projektet var det inte klart i vilken klass vi skulle göra vår slutpraktik, vilket 
innebär att vi inte har någon information om eleverna och deras eventuella handikapp. Därför 
kan valet av kontrollernas utformning innebära att resultatet påverkas av elever med läs- och 
skrivsvårigheter, men resultaten kan även påverkas av elevers eventuella motoriska 
handikapp. Vi tror dock inte att dessa faktorer har någon inverkan på svaret till vårt syfte, då 
vi inte efterfrågar något exakt resultat, utan endast genom mätning vill påvisa om utveckling 
av läsförståelse/läshastighet sker genom vårt projekt. 
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För att få resultaten i ordkedjetesten och testen med textfrågorna jämförbara omräknar vi dem 
till procent, men inte heller detta tror vi påverkar svaret till frågeställningen i vårt syfte. 
 
De hermeneutiska observationerna ger oss en bild över de olikheter läsarna uppvisar. I den 
klass vi gjorde vår praktik i, finns många personliga lässtilar. En elev var väl motiverad till 
läsningen, men kunde inte sitta stilla vid sin bänk och läsa, utan föredrog klassrummets soffa 
eller grupprummets ”myshörna”, där denne kunde röra sig utan att störa sina klasskamrater. 
Klassen hade också elever som föredrog ordning och stillsamhet under läsningen. Dessa 
elever var noggranna med utformningen av svaren i läsförståelsetestet. Mellan ytterligheterna 
fanns den största gruppen elever och de var väl införlivade till klassrumssituationerna, det vill 
säga de stördes inte av ett visst mått av ljud och rörelser. Vi kunde även göra observationen 
att ett par elever hade vissa ritualer innan de kom igång med sin läsning eller sina uppgifter. 
Ritualerna kunde bestå av att lägga tillrätta sitt radergummi eller sin linjal på bänken eller 
ställa in sin stol intill bänken, vilket gjorde att eleven fick mindre tid för att utföra testen. 
Sammantaget påverkar dessa faktorer, med stor sannolikhet, på olika sätt resultatet i våra 
kontroller. Detta är något vi inte kan påstå att de har gjort men inte heller förneka att så är 
fallet.  
 
Examensarbetets syfte och resultat 
 
Frågeställningen i vårt examensarbete är: Kan en kvarts högläsning per dag i tre veckors tid 
öka läsförmågan, det vill säga läsförståelse och läshastighet, hos elever i årskurs fyra? Genom 
vårt projekt kom vi fram till ett positivt resultat.  
 
Under projekttiden har vi lärt känna eleverna, och därför vet vi att de elever som uppvisar 
sämre resultat i den andra kontrollen jämfört med den första, är elever som redan är goda 
läsare. Instruktionerna till den andra kontrollen krävde inte någon koncentration för dessa 
elever, då förfaringssättet var känt från den första kontrollen och detta bidrog till att eleverna 
inte behövde anstränga sig för att kunna utföra uppgifterna. Vi kunde se att koncentrationen 
märkbart var påverkad av den speciella dagens händelser, ”godisdag” och disco. De svaga 
läsarna i projektgruppen är de som visat den tydligaste läsutvecklingen, och de uppvisade 
också större koncentration när informationen om uppgifterna gavs, trots att de också 
påverkades av dagens aktiviteter.  
 
Ett uppseendeväckande resultat av en elev, som vi anser vara en god läsare, kunde vi iaktta i 
ordkedjetestet där denne elev inte hade något poäng i vare sig första eller andra testet. Vår 
teori är att eleven helt enkelt bara läst först delen av meningarna som hör till bildsviterna, och 
därför valt fel bild som svar. Eleven har i läsförståelsetesten med text visat goda resultat. Då 
vi under praktiktiden lärt känna eleverna, har vi kunnat konstatera att eleven gärna vill vara 
först i klassen att lösa sina uppgifter i olika sammanhang.  
 
De signaler vi har fått från eleverna är entydiga när det gäller läsning. Den läsning som 
genomfördes under vår praktiktid upplevdes i huvudsak mycket positiv. Det kunde vi också se 
när eleverna lämnade in sina läslistor efter att ha genomfört projektläsningen. De var stolta 
över sina prestationer och ville gärna prata med oss om det de läst.  
 
Sammantaget anser vi att vi kan påvisa att en kvarts högläsning per dag, under tre veckor, ger 
ökad läsförmåga. 
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Fortsatt forskning 
 
Under tiden vi genomfört vår undersökning, har vi kommit fram till att en uppföljning under 
vårterminen av läsprojektet i den klass vi genomfört vår praktik, skulle vara av intresse för att 
verifiera vårt resultat. En uppföljning bestående av en ny period av läsning och nya kontroller 
av läsförståelse och läshastighet, kan befästa att vårt resultat är allmängiltigt.  
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Bilaga 1 
 
Till klass XXX föräldrar   2004-10-01 
 
 
Hej 
 
Som XXX tidigare har informerat om har vi, Ann-Mari Fahlgren och Karin Larsson, under 
vecka 40 påbörjat vår slutpraktik i klassen. Under tiden vi är här, kommer vi att bedriva ett 
läsprojekt som ingår i vårt examensarbete, vilket handlar om läsförståelse. För att kunna 
genomföra projektet behöver vi föräldrarnas medverkan. 
 
Vi vill därför ha svar på, om ni under veckorna 42,43 och 44 är villiga att ta er tid med era 
barn för att låta dem öva högläsning i femton minuter per dag, måndag till fredag. 
 
Vad barnen/eleverna ska läsa bestämmer de själva. Vi kan tillhandahålla böcker som de kan 
välja bland, men finns intressanta böcker hemma går även dessa bra att använda.  
 
Vi kommer att skicka med en lista där föräldrarna för anteckningar om vilken bok som läses, 
och hur många sidor som läses vid varje lästillfälle.  
 
För att hinna med vårt projekt före höstlovet (v. 45), behöver vi ert svar helst måndag 
4/10 senast tisdag 5/10. 
 
Tack på förhand / Ann-Mari och Karin 
 
 
 
 
----"---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 

 
 
Elevens namn ____________________________________________  
 
Förälders namn ___________________________________________  
 
 
 
Svarstalongen skickas tillbaka till skolan måndag 4/10 eller senast tisdag 5/10. 

  Jag/vi vill delta i läsprojektet 
 
 
 

 Jag/vi vill inte delta i läsprojektet 



 

Bilaga 2 
 

 

Datum Författare/Titel Sida 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Om raderna inte räcker till – använd gärna baksidan. 

Läsprojekt klass XXX, vecka 42, 43 & 44 
 
Elevens namn:  



 

Bilaga 3 
 
Exempel på ordkedjetest ur boken Kom och läs! Vilken bild är rätt? En enkel klassdiagnos av 
läsförståelse (2001), författad av Ingvar Lundberg. 
 
 
 
 
Exempel på bildsvit i första kontrollen. 
 
 

 
 
 
 
 
Exempel på bildsvit i andra kontrollen. 
 
 

 



 

Bilaga 4 
 
Första kontrollen av läsförståelse/läshastighet. 

Frågor till kapitel sex ur boken Pappa polis (2000), författad av Laura Trenter. 

 

Vem köpte tidningarna som Julian läser? 

Vem knackar på dörren? 

Vad hände med dem som skjutit Julians pappa? 

Nämn tre yrken som finns i texten? 

Vad hittade Micael på Internet? 

Varför rasslar det i ytterdörren? 

Varför ser mjölkchokladen mörk ut? 

Varför går Julian långsamt? 

Hur tog mamma och Julian reda på telefonnumren till Rebeckas kompisar? 

Varför kräks Julian? 

 

 

 

Andra kontrollen av läsförståelse/läshastighet. 

Frågor till kapitel fjorton ur boken Det brinner! (1999), författad av Laura Trenter. 

 

Vilket yrke har Isabelles pappa? 

Vad ska flickorna göra hos polisen? 

Beskriv hur mamma sjunger. 

Varför ser polisen inte ut som en polis? 

Nämn fyra saker som finns i rummet. 

Vart tar mamma och Isabelle vägen när Frida förhörs? 

Varför tror Frida att det började brinna? 

Av vilken orsak sätter sig Gunnel hos Frida? 

Varför hittade man ben vid torpet? 

Vad såg Reine vid torpet? 



 

Bilaga 5 
 

Figur 1.Diagrammet visar resultatet av ordkedjetest 1 och 2. Procenttalet 
anger varje elevs antal rätt, av antalet möjliga rätt.  
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Bilaga 6 
 

 
Figur 1. Diagrammet visar resultatet av läsförståelsefrågorna till de längre 
texterna. Procenttalet anger varje elevs antal rätt svar av antalet besvarade frågor. 
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Bilaga 7 
 

 
Figur 1. Diagrammet visar resultatet av läshastighetstesterna i de längre 
texterna. Antal ord visar det antal ord varje elev läst på 1 minut. 
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