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Perspektiv på barns högläsning

En studie av barns felläsningar och läsförståelse i skolår 2

Sammanfattning

Denna studie, som har en experimentell karaktär, handlar om högläsning i skolår 2.
Syftet består i att ta reda på vad som skiljer starka och svaga läsares högläsning åt, samt 
att undersöka i vilken mån ett medvetet arbete med att göra en obekant text meningsfull 
kan påverka högläsningen och läsförståelsen i positiv bemärkelse. Dessutom vill jag ta 
reda på hur olika teorier om läsning kan redogöra för resultaten av ovanstående.

För att uppnå dessa mål formulerades följande frågeställningar. (1) Vad skiljer starka 
och svaga läsare åt beträffande felläsningar och läsförståelse i deras högläsning av en 
obekant text? (2) Kan en vuxenledd preview-session (förberedande samtal) påverka 
felläsningarna och läsförståelsen i positiv bemärkelse? (3) Hur kan svaren på 
ovanstående frågor tolkas utifrån å ena sidan ett whole language-perspektiv och å andra 
sidan utifrån den nyare läsforskningen?

Fyra barn, två starka och två svaga läsare, har deltagit i experimentet. I det första 
momentet har barnen högläst en obekant text samt återberättat texten muntligt. I det 
andra momentet har jag hållit en preview-session innan högläsningen. Samtliga 
högläsningar spelades in på band och har genomgått miscue-analys.

Resultaten av det första momentet tyder på att det visserligen går att hitta väsentliga
skillnader mellan de starka och de svaga läsarnas högläsning, men att det snarare 
handlar om kvantitativa än kvalitativa skillnader. Med det menas att skillnaderna inte
kan karakteriseras i termer av strategival utan i stället som varierande grad av 
skicklighet i att avkoda ord.

Resultaten av det andra momentet tyder på att en preview-session direkt kan påverka de 
svaga läsarnas högläsning och läsförståelse i positiv bemärkelse. 

Till sist visar denna studie att det inte finns någon anledning att upprätthålla en distinkt 
åtskillnad mellan whole language-traditionen och den nyare läsforskningen.

Nyckelord

Högläsning, felläsningar, läsförståelse, whole language, phonics, miscue-analys
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Abstract

The purpose of this experimental study was to investigate the differences between 
skilled and poor readers’ oral reading (in school year two) and to what extent teachers’
work with making unknown texts meaningful can improve children’s oral reading and 
actual comprehension. I was also interested in how different theoretical frameworks 
could explain the outcomes of this study.

The following research questions were formulated: (1) What differences can be found 
between skilled and poor readers’ oral reading when looking only at their oral reading 
errors and comprehension? (2) Can a preview-session improve children’s oral reading 
and their comprehension of the text? (3) Can the answers to questions (1) and (2) be 
explained by the Whole language-movement and the modern science of reading?

Four children, two skilled readers and two poor readers, participated in this experiment. 
In phase one they were instructed to read an unknown text and also to retell it orally.
Phase two started with a preview-session of an unknown text and then it followed the 
same procedure as in phase one. All oral readings were recorded and later analyzed by 
using miscue-analysis.

The results of the study show that it is possible to find significant differences between 
skilled and poor readers but also that these differences are quantitative in their nature. 
This indicates that differences cannot be explained in terms of reading strategies but 
rather as a result of different levels of skill. Results also indicate that a preview-session 
can improve both oral reading and comprehension of texts.

Finally, the results indicate that both the Whole language-movement and the modern 
science of reading have important things to say about the process of reading. 
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1. Inledning

Vårt samhälle kan på goda grunder karakteriseras som skriftspråksbaserat. Man får 
emellertid inte glömma att skriftspråket inte är något av naturen givet, utan en kulturell 
produkt. Det betyder att förmågan att kunna läsa och skriva förutsätter intellektuella 
insikter som inte är givna oss människor från början (Säljö, 2000, s. 161). Dessutom 
tenderar samhällets krav på läs- och skrivförmågan att öka med tiden:

Current difficulties in in reading largely originates from rising demands for literacy, not from 

declining absolute levels of literacy. In a technological society, the demands for higher literacy 

are ever increasing, creating more grievous consequences for those who fall short. (Snow,

Burns & Griffin, 1998, s. 1)

Skolan måste därför anses spela en nyckelroll när det gäller uppgiften att ge alla barn 
möjlighet till en god läs- och skrivutveckling. Om detta råder det knappast några tvivel. 
Frågan om exakt hur man ska lära barn att läsa har däremot varit föremål för en intensiv 
debatt under lång tid. Anledningen till debattens intensitet i Sverige är förmodligen det 
faktum att många elever lämnar den svenska grundskolan utan adekvata kunskaper i 
läsning och skrivning och därmed riskerar direkt utslagning från vidare studier och 
arbetsliv. Man kan också misstänka att det har funnits en hel del prestige i frågan, vilket 
antyds i Myrberg (2003):

Lärare, föräldrar, journalister och andra har bibringats uppfattningen att det råder djup oenighet 

mellan forskare om hur läsinlärning går till… Polariseringstendenserna har varit tydliga med 

’lägerbildningar’ som anfört forskning och erfarenheter från andra länder till stöd för sina 

uppfattningar. (s. 13)

Debatten har pågått lika länge och varit minst lika intensiv i andra delar av världen. 
Connor m.fl. (2004) anger i princip motsvarande anledning till detta när det gäller 
amerikanska förhållanden:

There has been long-standing controversy regarding the best way to teach children how to 

read. The debate has been fueled, in part, because each year significant numbers of American 

children fail to reach functional levels of literacy. (s. 306)

Den amerikanske läsforskaren Keith Stanovich (2000) beskriver hur debatten om 
läsning ofta tagit sig osakliga former. Ibland har den t.o.m. övergått i rena 
personangrepp när publicerade forskningsresultat inte överensstämt med gängse 
teoribildningar. De stora förlorarna i denna prestigekamp, menar Stanovich, är knappast 
teoretikerna utan i stället missledda lärare och pedagoger, men kanske framför allt de 
barn som inte får adekvata instruktioner i läsning.

I mitt examensarbete har jag valt att utgå från denna debatt för att sedan undersöka 
fenomenet läsning på egen hand. Målet är också att kunna återkoppla mina egna resultat 
till de olika teorierna om läsning. Som blivande lärare är jag även intresserad av att veta 
vad jag som vuxen kan göra för att aktivt stötta barn i deras läsutveckling.
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2. Bakgrund

”Frågorna om hur läsinlärning går till, hur läs och skrivsvårigheter uppkommer, samt 
hur framgångsrik läs- och skrivpedagogik bör se ut har stått i centrum i debatten om 
läsning alltsedan 1970-talet” (Myrberg, 2003, s. 13). Man kan urskilja två till synes 
oförenliga positioner i denna debatt, nämligen whole language och phonics. Whole 
language kan karakteriseras som en inriktning inom vilken man betonar 
meningsfullheten, d.v.s. att barn lär sig läsa genom att de kontinuerligt konfronteras 
med meningsfulla hela texter i en omgivning präglad av böcker och genuint intresse för 
läsning. Phonics kan å andra sidan karaktäriseras som en inriktning inom vilken man
betonar nödvändigheten av att explicit lära ut den alfabetiska princip som skriftspråket 
bygger på. Bokstavskännedom, grafem-fonem korrespondenser och fonologisk 
medvetenhet är centrala begrepp inom phonics. (Connor m.fl., 2004, s. 306) 

Förutom mitt personliga intresse av frågor om läsning utgör litteraturen på området 
bakgrunden till min uppsats. Jag skall därför gå igenom några av de viktigaste 
synpunkterna som har framförts i debatten om läsning, även kallad The Reading War1.

2.1 The Reading War
1997 utkom Frank Smiths bok Reading without nonsense (i svenska utgåvan år 2000 
kallad kort och gott Läsning) där det bl.a. hävdas att läsinlärningen inte inbegriper 
någon ”inlärningsförmåga som barnen inte redan tidigare använt sig av för att förstå det 
språk som talas hemma eller för att begripa den visuella värld som omger dem.” (Smith, 
2000, s. 15) Detta betyder att läsning snarare uppfattas som en naturlig förmåga som 
utvecklas i takt med att barnet möter meningsfull skriven text än som en förmåga som 
både kan och måste läras ut explicit. Detta i sin tur betyder att pedagogens uppgift inte i 
första hand består i att leda barnens uppmärksamhet mot språkets alfabetiska princip 
eller att lära ut grafem-fonem korrespondenser, utan att se till att de alltid har tillgång 
till hela meningsfulla texter.

Slutsatsen av ovanstående är att emedan det visserligen finns en relation mellan 
stavning och ljud så kommer barnets insikt om detta att växa fram av sig själv om 
undervisningen inte behandlar detta faktum explicit, åtminstone inte i inledningsskedet.  
(Smith, 2000, s. 163)

Ett annat centralt tema i Smiths bok är försöket att förklara skillnaden mellan starka och 
svaga läsare i termer av strategival. Enligt Smith är det förmågan att utnyttja kontexten 
som är utmärkande för de starka läsarna, medan den data-drivna visuellt baserade 
läsningen är utmärkande för de svaga läsarna. Att förlita sig på visuella ledtrådar leder, 
enligt Smith, till något som kan liknas vid ett tunnelseende där ordens betydelse går 
förlorad och läsningen enbart blir teknisk. Alternativet till den rent visuella strategin är 
att förlita sig på förförståelsen och kontexten för att utifrån dessa källor koncentrera sig 
på vad texten som helhet vill säga läsaren.

                                                
1 Uttrycket hämtat ur Stanovich (2000)
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Det är en grundläggande visuell princip, att ju mer du förväntar att ögonen ska göra desto 

mindre ser du. Denna princip gäller i synnerhet vid läsning, där en alltför stark koncentration på 

sidan framför dig kan göra att du temporärt blir funktionellt blind. Sidan blir i bokstavlig mening 

blank.  (Smith, 2000, s. 21)

Därefter presenteras följande lista på tillgängliga strategier som läsare kan använda när 
de påträffar ett besvärligt ord:

1. Hoppa över det besvärliga ordet

2. Gissa

3. Fråga någon vad ordet betyder

4. Ljuda ordet

Den här listan skall tolkas så att alternativ 1-3 är goda lässtrategier medan 4 är det minst 
fruktbara alternativet. Använder någon alternativ 4 som första eller enda utväg beror det 
uteslutande på att den personen fått lära sig det. (Smith, 2000, s. 83)

Kenneth Goodman tar också upp dessa två teman om läsningens natur och skillnaden 
mellan starka och svaga läsare. För Goodman är läsning att karakterisera som ett 
”psycholinguistic guessing game” där den starka läsaren är avsevärt skickligare i att 
förutsäga sig igenom texter.

Skill in reading involves not greater precision, but more accurate first guesses based on better 

sampling techniques, greater control over language structure, broadened experiences and 

increased conceptual development (Goodman, 1976, s. 504)

Detta betyder dels att kontexten2 ges en mycket stor betydelse vad beträffar förmågan 
att identifiera kommande ord i den löpande texten, dels att det ges en möjlig förklaring 
till skillnader mellan starka och svaga läsare. Svaga läsare förlitar sig, ur Goodmans 
synvinkel, alltför mycket på visuell information. Definierar man läsning på det här viset 
får det naturligtvis konsekvenser även för synen på läsundervisning. Svaga läsare skulle 
således inte ha någon nytta av lektioner i phonics eftersom den traditionen lägger mer 
fokus på att träna just avkodningsförmågan. Undervisning i phonics kommer, om 
Goodman har rätt, snarare att cementera de svaga läsarnas svårigheter:

Such learners can’t profit from skill instruction unless they can transcend it and find their way to 

meaning on their own. Unfortunately, the difficulty they experience is often cause for more 

intensive instruction in skills even more removed from real functional written language… By the 

time they have satisfied their instructors that they can produce grunts for letters, blend sounds, 

sound out words, syllabicate, match words that have beginning, middle or final sounds or 

letters and attack, percieve, identify, recognize, analyze and synthesize words, many of them 

will have lost all confidence in their own ability to get sense from print. They will be the victims 

of overskill. (Goodman, 1987, s. 371)

Keith Stanovich, som en gång i tiden försökte konfirmera Goodmans teser, kom 
emellertid fram till ett negativt resultat. I experiment utförda med syftet att mäta 
kotextens påverkan på ordidentifieringen visade det sig att det snarare var de svaga 
läsarna som använde kotexten till hjälp, samtidigt som automatiserad ordavkodning var 

                                                
2 Ordet context  som det används av både Smith och Goodman skall tolkas i sin vida betydelse, d.v.s. både som 

kontext och kotext (där den senare termen åsyftar ordets omedelbara omgivning i själva texten)
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utmärkande för de starka läsarna. Dessutom, ju äldre försökspersonerna var, desto 
mindre blev kotextens påverkan på läsningen. (Stanovich 2000, s. 18) Detta skulle 
således betyda att Goodmans och Smiths teser inte håller. För det första kan inte läsning 
karakteriseras som ett ”psycholinguistic guessing game” om förmågan att söka mening 
via andra källor än den visuella inte är utmärkande för starka läsare. För det andra kan 
inte skillnader mellan starka och svaga läsare förklaras i termer av strategival när det, 
enligt Stanovich, i stället handlar om olika grad av skicklighet. Den svaga läsaren har 
inte uppnått tillräcklig skicklighet i att snabbt identifiera enskilda ord utan förlitar sig 
för alltför mycket på vad kotexten ger för ledtrådar, och därmed blir den energi som 
skulle ha använts till att förstå texten förbrukad till mycket liten nytta.

Thus, the reader with poor context-free word recognition has an additional contextual 

expectancy process acting to aid his identification of a word. However, this additional 

contextual facilitation is purchased at a cost. The conscious-expectancy process uses 

attentional capacity and thus leaves fewer cognitive resources left over for comprehension 

operations that work on integrating larger text units. (Stanovich, 2000 s. 42)

Archer och Bryant (2001), som också undersökt Goodmans modell av läsning under 
experimentella former, kom fram till ett resultat liknande det Stanovich presenterar. 
Man kunde å ena sidan visserligen påvisa att barn läser svåra ord lättare om de ingår i 
en kotext, men samtidigt verkar erfarenheter av nya ord i en kotext till synes inte alls 
påverka inlärningen av orden mer än om dessa hade presenterats i en simpel listform. 
Dessa resultat skulle kunna tyda på att

while contextual experiences do improve children’s reading as Goodman claimed; contrary to 

Goodman, contextual guesswork is not an essential factor in learning to read. The important 

experience is contact with written words per se and not the experience of inferring their 

meaning. (sid. 585)

Slutsatsen av ovanstående är att Smith och Goodmans teori om både kontexten och 
kotextens betydelse beträffande ordidentifiering skulle kunna anses som falsifierad. Det 
är snarare graden av automaticering som är avgörande. En hög grad av automaticering 
betyder frigjord kapacitet till helt andra processer, nämligen förståelseprocesserna.

1984 publicerade Singh & Singh artikeln Antecedent control of oral reading errors and 
self corrections by mentally retarded children i vilken man presenterade resultat från ett 
single-subject experiment med syftet att undersöka om medvetet arbete med att göra en 
obekant text meningsfull verkligen har någon positiv påverkan på mycket svaga läsares
högläsning. Resultatet pekade tydligt på att så faktiskt är fallet. Singh & Singh hävdar 
t.o.m. att deras studie ”provides support for models of early reading that highlight the 
importance of contextual cues” (Singh & Singh, 1984, s. 117) , alltså i förlängningen ett 
stöd för Smiths och Goodmans teorier om läsning. Resultatet är mycket intressant 
eftersom det visar att läraren kan spela en aktiv roll när det gäller att stötta barns 
läsning, men samtidigt får man inte glömma bort att en viktig aspekt av läsprocessen 
saknas i undersökningen. Singh & Singh har nämligen inte undersökt om förståelsen har 
förbättras i motsvarande grad som den tekniska sidan av läsningen blivit bättre. Med de 
resultat som Stanovich samt Archer & Bryant presenterat i åtanke, skulle det inte 
förefalla helt omöjligt att barnens förståelse blivit sämre om de utnyttjat kontexten i 
högre grad.
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2.2 Den nyare läsforskningen
Något tillspetsat skulle man kunna karakterisera läskriget som en kamp om vilka villkor 
som är tillräckliga för god läsutveckling (t.ex. meningsfulla texter eller god 
avkodningsförmåga). Den nyare läsforskningen, som jag tolkar det, har slagit in på en 
mer integrerande linje. Det verkar numera handla om att identifiera nödvändiga villkor 
för god läsutveckling. Detta gör att det finns plats för viktiga insikter från båda sidor,
d.v.s. både från whole language och phonics.

Om vi antar att läsning (L) består av avkodning (A) och förståelse (F) kan vi ställa upp 
följande enkla modell, hämtad ur Frost (2002)

L = A x F

Modellen skall tolkas så att om antingen A eller F har värdet 0 så kan man inte tala om 
riktig läsning. Uttryckt med andra ord så är både avkodning och förståelse nödvändiga 
villkor för att riktig läsning ska kunna förekomma. Däremot är varken avkodning eller 
förståelse tillräckliga villkor. Som jag beskrev ovan ställer Smith sin teori om läsning i 
motsatsförhållande till undervisning som enbart eller till största delen fokuserar på A. 
Men om jag ser tillbaka på mina erfarenheter under VFU-perioderna hittar jag inte 
något stöd för att lärare i allmänhet (åtminstone inte i Sverige) skulle ägna sig åt enbart 
träning i relationen mellan bokstäver och ljud. Tvärtom verkar meningsfull läsning3 och 
medvetna insatser för att göra texter meningsfulla vara minst lika integrerade delar i 
undervisningen som explicita övningar i grafem-fonem korrespondenser. Måhända kan 
Smiths kritik vara rättfärdigad om vi tänker oss att det finns lärare som lär ut grafem-
fonem korrespondenser utan att eleverna har uppnått fonologisk medvetenhet, en 
uppfattning som har stöd i Snow m.fl. (1998)

Phonics, in short, presumes a working awareness of the phonemic composition of words. In 

conventional phonics programs, however, such awareness was generally taken for granted, 

and therein lies the force of the research on phonemic awareness. To the extent that children 

lack such phonemic awareness, they are unable to internalize usefully their phonics lessons.

(s. 55)

Inte heller finns det något stöd i litteraturen för att en undervisningsform som den Smith 
kritiserar skulle vara att föredra. Tvärtom ansluter sig forskarna till en integrerande syn 
på läsundervisning när det gäller förhållandet mellan avkodning och meningsfullhet. 
Detta tema är genomgående även om forskarnas modeller av läsprocessen givetvis kan 
se olika ut.

I princip går denna integrerande syn ut på att man erkänner att den alfabetiska koden 
utgör grunden för skriftspråket och att kunskaper i fonologisk medvetenhet och grafem-
fonem korrespondenser både kan och bör läras ut explicit. Samtidigt erkänner man att 
förståelsen är läsningens mål samt att meningsfulla hela texter borde vara ett 
kontinuerligt inslag i undervisningen. Det är också vanligt att man, inom den nyare 
läsforskningen, betonar att elever bör få hjälp med att utveckla sina förståelsestrategier. 
                                                
3 Begreppet Meningsfull läsning är ett begrepp som kan innehålla mycket. Det används kraftfullt av Frank Smith, 

som dock ej definierar det tydligt. Som jag förstår det handlar begreppet om läsning av hela texter i meningsfulla 

sammanhang, alltså inte lösryckta passager eller enstaka ord och bokstäver. Men det handlar också om att läsing 

ska vara en naturlig del av undervisningssituationen och att tillgången till böcker ska vara god.
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En god avkodningsförmåga är nämligen, som tidigare nämnts, inte ett tillräckligt villkor 
för att läsaren faktiskt kommer att förstå texten. Snow m.fl. (1998) uttrycker klart och 
tydligt en sådan uppfattning:

Failure to master word recognition can impede text comprehension…Comprehension can be 

enhanced through instruction focused on concept and vocabulary growth and background 

knowledge, instruction about syntax and rhetorical structures of written language, and direct 

instruction about comprehension strategies such as summarizing, predicting and monitoring.  

(s. 6)

Även Adams (1990), som visserligen definierar läsning något annorlunda än den enkla 
modellen (mer som en komplicerad interaktivitet mellan fonologiska, ortografiska och 
semantiska processer), konstaterar hur viktigt det är att undervisningen syftar till att 
göra ordavkodningen automatiserad för att på så sätt frigöra resurser till förståelsen.

The purpose of writing is to record or convey meaning. The purpose of reading is to reconstruct 

and consider that meaning. Given an alphabetic script, the purpose of overlearning the spelling 

patterns and their phonological translations is to enable reading at its fullest sense; it is to 

enable the written word to flow quickly and effortless from print to meaning so that the reader’s 

active, thoughtful attention can be devoted to the task of comprehension. (s. 409)

Charles Perfetti (2004) ansluter sig till denna ståndpunkt. I artikeln The universal 
grammar of reading utgår han från den numera allmänt accepterade definitionen av 
läsning som ”getting meaning from print” och frågar sig vad det är man egentligen har 
lärt sig om man kan nå textens mening. Enligt Perfetti måste det vara det egna 
skriftspråkets grundläggande struktur man har lärt sig, alltså den alfabetiska koden och 
grundläggande ortografi. Endast genom att vara bekant med dessa komponenter kan en 
läsare vara produktiv, d.v.s. läsa ord som denne inte tidigare påträffat. Samtidigt är 
detta, enligt Perfetti, inte hela sanningen om läsning eftersom förståelsekomponenten 
måste läggas till. Däremot är de grundläggande kunskaperna om skriftspråkets 
uppbyggnad nödvändiga villkor för en god läsutveckling. Detta motsäger Smiths 
antagande om att läsning inte involverar någon inlärningsförmåga som barn inte redan 
är bekanta med och antyder att skriftspråkets natur inte är detsamma som dess mål. 
D.v.s. de nödvändiga kunskaperna om skriftspråket växer, enligt Perfetti, inte fram av 
sig själva enbart genom att barn exponeras för meningsfull skrift.

Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att det i den nyare läsforskningen verkar 
råda en uppenbar konsensus om vad som konstituerar läsningens natur och vilka de 
nödvändiga villkoren för en god läsutveckling är. 

2.3 Individuella skillnader mellan läsare
Hur kan man förklara det faktum att många barn lär sig läsa till synes utan några som 
helst problem, medan andra stöter på den ena motgången efter den andra? Eller ännu 
enklare: hur förklarar man att ett barn läser bättre/sämre än ett annat? I läskriget har det 
framförts åtminstone två möjliga förklaringar till detta fenomen.

1. Det handlar om val av lässtrategier. Vissa strategier är helt enkelt bättre än 
andra. Orsakerna till att ett barn läser på ett visst sätt kan vara många.

2. Det handlar om varierande skicklighet i att avkoda ord. Orsakerna till denna 
variation kan vara många.
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Den första förklaringen kan tillskrivas whole language-traditionen och i synnerhet 
Smith och Goodman. Den andra förklaringen hör hemma inom den nyare 
läsforskningen och återfinns exempelvis hos Stanovich, Adams och Snow m.fl.

Enligt alternativ 1 handlar skillnaderna om att läsaren antingen kan välja att förlita sig 
på sin förförståelse, kontexten, kotexten och skriftspråkets redundans, eller förlita sig på 
så många visuella ledtrådar som möjligt. Enligt Smith gäller följande:

The more difficulty a reader has with reading, the more he relies on visual information; this 

statement applies both to the fluent reader and the beginner. (Smith, 1971, s. 221)4

Man skulle kunna beskriva ovanstående som att läsaren som stöter på ett stycke text 
utan att ha adekvat förförståelse (eller inte lyckas utnyttja vare sig kontext eller 
skriftspråkets redundans) kommer att drabbas av tunnelseende (Smith, 2000). 
Meningsfullheten går förlorad och läsaren ser s.a.s. bara bokstäverna i stället för 
betydelser och sammanhang.

Goodmans teori om “oral reading miscues” (se t.ex. Goodman 1973) är ett försök att 
redogöra för hur detta går till. Goodman antar att läsaren har tillgång till tre olika 
signalsystem (cues) i skriftspråket: det grafiska, det syntaktiska och det semantiska. I 
studier av barns högläsningar kom han fram till att deras felläsningar ofta bevarade 
meningens huvudsakliga budskap trots avvikelsen från målordet, d.v.s. felläsningarna 
var ofta semantiskt acceptabla. Enligt Goodman tyder en hög grad av semantiskt 
acceptabla felläsningar på att läsaren läser utifrån förståelsen. Om felläsningarna i stället 
är mestadels grafiska tyder detta, enligt Goodman, på att läsaren tragglar sig igenom 
texten utan att tänka på betydelser. I anslutning till detta utvecklade Goodman sin s.k. 
miscue-analys, ett pedagogiskt redskap som syftar till att kartlägga vilka signalsystem 
som en läsare faktiskt utnyttjar.

Enligt alternativ 2 handlar skillnader mellan olika läsare mer om skicklighet i att 
utnyttja just de visuella ledtrådar som Smith och Goodman vill tona ned betydelsen av.
Fröjd (2005) återger ett experiment utfört av Gough och Wren 1996 som kan tydliggöra 
detta. Experimentet gick ut på att låta studenter försöka gissa kommande ord i en 
löpande text utifrån varierande grad av ortografiska ledtrådar. Det visade sig att ju mer 
ortografisk information som gavs, desto mer korrekta blev studenternas förutsägelser. 
Enligt Fröjd är slutsatsen av detta att:

…duktiga läsare är beroende av de enskilda grafemen, vilket skulle innebära att det 

grafofonemiska signalsystemet är viktigare för läsprocessen än vad Goodman hävdar. Det är 

arbetsamt att ständigt behöva kontrollera om en gissning är någorlunda korrekt. Regressioner 

eller omläsningar är kognitivt belastande. (s. 35)

Stanovich (2000) har framlagt en s.k. interaktiv modell av läsning. I en interaktiv
modell förnekas det inte att läsaren kan hämta ledtrådar från olika håll, det vore snarare 
paradoxalt om så inte var fallet. Däremot menar Stanovich att en läsare som i huvudsak 
läser utifrån det semantiska signalsystemet belastar de kognitiva resurser som skulle ha 
använts till att förstå texten. En läsare som har automatiserat sin ordavkodning har 
därför en enorm fördel gentemot de läsare som använder sig av gissningsstrategier. Just 
begreppet automatisering har en avgörande betydelse för Stanovich eftersom det, enligt 
honom, går att provocera fram en dålig läsning genom att försämra möjligheten att 
utnyttja de visuella ledtrådarna (Stanovich, 2000, s. 35). Det som händer, enligt 

                                                
4 Citatet hämtat ur Stanovich 2000
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Stanovich, är att om den automatiserade ordavkodningen störs så börjar läsaren hämta 
information från annat håll än det grafiska signalsystemet.

Adams (1990) modell av läsprocessen brukar betecknas som konnektionistisk. 
Läsprocessen beskrivs som ett nätverk där de olika ingående processerna både 
förutsätter och utvecklar varandra. Adams identifierar tre sådana processer: 
ortografiska, semantiska och fonologiska. 

Perhaps the single most important tenet within this modeling framework is that these three 

types of information are not processed independently of one and another. Skillfull reading is the 

product of the coordinated and highly interactive processing of all three.  (s. 107)

Definierar man läsning som ett nätverk innebär det att skillnaden mellan starka och 
svaga läsare kan förklaras utifrån brister i någon av processerna. Här ansluter sig Adams 
till Stanovich teori om automatisering och menar att det är endast när ordavkodningen 
fungerar utan ansträngning som full kognitiv kapacitet kan ägnas åt förståelsen. Att läsa 
utifrån en gissningsstrategi utvecklar inte någon av modellens tre processer. T.ex. menar 
Adams att barn kan använda olika strategier när de stöter på ett okänt ord och vissa av 
dessa strategier är utvecklande medan andra inte är det. Om ett barn gissar gäller 
följande:

As often as not, this child may succeed in identifying such partially recognized words correctly. 

Yet, even if he does, the experience of having ’read’ the word will contribute minimally to the 

growth of his orthographic facility. To the extent that he has ignored their letters, it cannot. (s. 

112)

Snow, Burns & Griffin (1998) sammanfattar sin modell av läsning som en väg mot 
”truly productive reading”. De barn som har nått denna nivå i sin läsning kan utan 
ansträngning läsa nya ord och nonsensord, deras felläsningar kommer att uppvisa hög 
grad av grafisk acceptabilitet och deras förståelse av texter kommer att vara hög. 
Annorlunda uttryckt gäller att de barn som är bäst på att förstå texter är de som är 
skickliga avkodare.

2.4 Pedagogikens och lärarens betydelse
Myrberg (2003) skriver att 

’Läskriget’ som är en av utgångspunkterna för konsensusprojektet har i stor utsträckning 

fokuserat på betydelsen av arbetssättet i den grundläggande läsinlärningen. Man har 

kontrasterat en ”analytisk” metodskola, där vardagsspråk och texter ur vardagen ger 

utgångspunkter i den praktiska pedagogiken mot en annan, ”syntetisk” metodskola, som 

bygger läsinlärning på en strukturerad arbetsgång med utgångspunkt i bokstäver och språkljud 

där läslärorna spelar en väsentlig roll. (s. 33)

Detta betyder att åsikterna om exakt vilka metoder som är bäst har gått isär, samtidigt 
som båda sidor har varit överens om att valet av metod är avgörande.  Detta sätt att se 
på saken delas emellertid inte av forskarna i den svenska konsensusrapporten. Här väljer 
man i stället att betona lärarens skicklighet som den avgörande faktorn, och med det
menar man att den skicklige läraren behärskar många olika metoder och kan ”anpassa 
dessa till sina elevers behov” (Myrberg, 2003, s. 36)
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Snow, Burn & Griffin (1998) identifierar många utslagsgivande faktorer på vägen mot 
en god läsutveckling, men sammanfattningsvis kan man säga att det handlar både om att 
undervisningen ska fokusera på den alfabetiska koden och att det borde undervisas i 
förståelsestrategier. Man nämner också motivationen som en mycket viktig faktor. (s. 
314) Därmed måste skolan i allmänhet, och läraren i synnerhet,  anses spela nyckelroller 
när det gäller att ge alla barn en möjlighet till denna goda läsutveckling. 

Adams (1990, 1994) som förespråkar fokus på avkodningsförmågan i den inledande 
läsundervisningen menar samtidigt att klassrumsaktiviteterna måste vara meningsfulla 
och ha som mål att barnen lär sig att uppskatta läsning. På det viset uppmuntras deras 
självständiga läsning och som en följd av det utvecklas deras förståelsestrategier, på 
villkor att avkodningsförmågan är på en adekvat nivå (Adams 1994, s. 221) 

Den nyare läsforskningen har alltså försökt undvika den gamla konflikten genom att 
integrera synpunkter från både whole language och phonics. Från whole language finns
synen på läsförståelsen och kravet på att hela meningsfulla texter ska ingå i 
undervisningen. Samtidigt finns det lika viktiga inslag med sitt ursprung i phonics, t.ex. 
fokus på den alfabetiska koden och vikten av automatiserad ordavkodning.

Ett pedagogiskt verktyg som på ett ypperligt sätt knyter ihop denna teori med praktiken 
är Reading Recovery Programmets preview-sessioner (se Clay, 1991). Preview-
sessionerna kan beskrivas som en form av inledande boksamtal i vilka den vuxne 
introducerar nya böcker för eleverna. Syftet är att ge eleverna en bakgrund till 
berättelsen, att ge dem en högre grad av förförståelse och att ge dem möjlighet att bilda 
sig egna förväntningar på innehållet. Clay menar att detta sammantaget gör 
lässituationen mer meningsfull och därigenom blir böckerna lättare att läsa. Preview-
sessionen har alltså, enligt Clay, effekter som mycket väl stämmer överens med den 
nyare läsforskningens integrerade syn på begreppen meningsfullhet och 
avkodningförmåga.
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3. Syfte och frågeställningar

Denna studies syfte och frågeställningar skall ses mot bakgrund av den debatt om 
läsning jag försökt teckna konturerna av ovan. Mer exakt uttryckt så anknyter syfte och 
frågeställningar till dels frågan om individuella skillnader mellan läsare och dels frågan 
om pedagogikens och lärarens betydelse.

3.1 Syfte
Syftet består i att undersöka vad som skiljer starka och svaga läsares högläsning åt samt 
att utreda i vilken mån ett medvetet arbete med att göra en obekant text meningsfull kan 
påverka högläsningen och läsförståelsen i positiv bemärkelse. Dessutom vill jag ta reda 
på hur olika teorier om läsning kan redogöra för resultaten av ovanstående.

3.2 Frågeställningar

Vad skiljer starka och svaga läsare åt beträffande felläsningar och läsförståelse i deras
högläsning av en obekant text?

Kan en vuxenledd preview-session påverka felläsningarna och läsförståelsen i positiv 
bemärkelse?

Hur kan svaren på ovanstående frågor tolkas utifrån å ena sidan ett whole language-
perspektiv och å andra sidan utifrån den nyare läsforskningen?
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4. Metod och genomförande

4.1 Metod
För att kunna svara på frågeställningarna har jag valt att ge min undersökning en 
experimentell design. Däremot är det inte frågan om ett traditionellt experiment i 
Brymans (2001) mening. Enligt Bryman utmärks ett experiment av hög intern validitet 
i.o.m. förekomsten av en kontrollgrupp och den slumpmässiga fördelningen av 
försökspersonerna. Jag har inte använt mig av någon egentlig kontrollgrupp i min 
undersökning och inte heller förekommer det någon som helst slumpmässig fördelning 
av försökspersonerna. Därmed skulle man kunna säga att min undersökning har en 
design som ligger närmare det Bryman kallar kvasi-experiment, alltså ett experiment 
som bara delvis uppvisar de drag som utmärker ett traditionellt experiment. (Bryman, 
2001, s. 54) Det rör sig däremot inte om ett s.k. naturligt experiment eftersom jag hela 
tiden har haft full kontroll över betingelserna och dessutom ansvarat för manipulationen 
av den oberoende variabeln (i detta fall elevernas grad av bekantskap med texten).

Ett annat utmärkande drag för både traditionella experiment och kvasi-experiment är att 
man använder sig av ett stort antal försökspersoner för att t.ex. kunna generalisera 
undersökningsresultaten eller som underlag för noggranna statistiska beräkningar. I min 
undersökning deltar endast fyra barn och därmed finns det inget underlag för några 
sådana beräkningar. P.g.a. dessa förhållanden har jag sett mig om efter alternativa 
experimentella undersökningsmetoder.

Neuman & McCormick (1995) beskriver en form av experiment där fokus ligger mer på 
enskilda individers utveckling än på generaliserbara data och statistik, s.k. single-
subject experiment. Ett sådant experiment består av i huvudsak två moment. I det första 
momentet etableras en baseline, vilket betyder att försöksdeltagarnas nuvarande 
förmåga (preintervention level) inom ett visst område mäts vid upprepade tillfällen. 
Detta görs för att utesluta möjligheten att något annat än interventionen påverkar 
slutresultatet. I det andra momentet utsätts sedan försöksdeltagarna för en intervention 
varpå man återigen mäter samma förmåga som i det första momentet, gärna vid 
upprepade tillfällen. Eftersom varje individs resultat följs noga och sätts i relation till 
den baseline som är etablerad, så blir den interna validiteten hög i ett single-subject 
experiment. Faktorer som dagsform, pågående undervisning eller tid på dygnet kan 
således elimineras från orsakskedjan. Däremot är det av naturliga skäl mycket svårare 
att generalisera resultaten från ett single-subject experiment.

Jag har valt att utforma mitt experiment enligt single-subjectmodellen men har samtidigt 
varit tvungen att göra en väsentlig modifikation av den ursprungliga varianten. Jag har 
nämligen inte etablerat någon egentlig baseline, detta p.g.a. tidsskäl. Däremot finns det 
ett genomgående kontrollmoment i undersökningen och det utgörs av de olika elevernas 
högläsningar som kan jämföras med varandra, individ för individ. Därmed är själva
grundtanken med single-subject experimentet bevarad:
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And in almost all cases, changes are compared with the student’s own preintervention level of 

responding. This is referred to as ’using the subject as his or her own control’ and this is 

accomplished by collecting baseline data. (Neuman & McCormick, 1995, s. 16)

Föreliggande single-subject experiment har två delmoment som är tänkta att direkt 
motsvara de två första frågeställningarna:

1. Högläsning av en obekant text utan något inledande samtal eller annan form av 
stöd till läsaren, både före och under läsningen. Denna högläsning bör ge tydliga
indikationer på vad som skiljer de starka läsarna från de svaga. För att mäta 
läsförståelsen har eleverna fått återberätta texten muntligt.

2. Högläsning av en obekant text efter det att jag hållit en s.k. preview-session, 
d.v.s. hållit ett förberedande samtal om den aktuella texten innan högläsningen.
Denna högläsning bör ge tydliga indikationer på huruvida ett medvetet arbete 
med att göra en obekant text meningsfull kommer att påverka högläsningen i 
positiv bemärkelse. Även i detta moment mättes läsförståelsen med hjälp av att 
eleverna fick återberätta texten muntligt.

Högläsning nr. 1 fungerar samtidigt som enklare form av baseline eller kontroll 
gentemot högläsning nr. 2.

4.2 Urval
Eftersom denna undersökning krävde läsare som på förhand kunde karakteriseras som 
starka eller svaga uteslöt jag tidigt den slumpmässiga urvalsformen. Jag har i stället 
använt mig av den form av urval som föreföll mig mest naturlig i situationen, nämligen 
att tillsammans med min VFU-handledare identifiera fyra lämpliga försöksdeltagare. 
Detta skulle kunna beskrivas som en form av bekvämlighetsurval, eftersom valet i 
princip stått mellan de individer som varit tillgängliga för stunden (Bryman, 2001, 
s.114).

Barnen som deltagit i undersökningen går alla i skolår 2 och i samma klass. De två barn 
som kallas starka läsare ingår i den grupp av elever i klassen som kommit längst i sin 
läsutveckling. Detta betyder att de läser de svåraste böckerna som klassrummet har att 
erbjuda. De två barn som kallas svaga läsare tillhör gruppen av elever ännu inte läser de 
svåraste böckerna. Dessutom har VFU-handledaren uttryckt sin oro över de två svaga 
läsarnas läs- och skrivutveckling. Testpersonerna har alla svenska som modersmål. 

Följande personer har deltagit i experimentet (namnen är fingerade) :

Läsare 1: Johanna, 8 år, stark läsare

Läsare 2: Eric, 8 år, stark läsare

Läsare 3: Sandra, 8 år, svag läsare

Läsare 4: Maria, 8 år, svag läsare
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4.3 Val av texter
I valet av texter har jag följt fyra principer:

1. Texterna skall finnas tillgängliga i klassrummet och ska vara tänkta att ingå i 
undervisningen. 

Illner & Poussu (2006) menar i sin D-uppsats att single-subject experiment utmärks av 
en hög grad av naturlighet. Man nämner specifikt att experimenten bör utföras i, för 
testdeltagarna, bekanta miljöer. Jag anser att även textvalet kan räknas in i denna ansats 
att försöka göra experimentet naturligt, en åsikt som indirekt delas av Singh & Singh 
(1984). Till deras single-subject experiment utvaldes nämligen enbart texter som fanns 
att tillgå i det aktuella klassrummet. 

2. Texterna skall vara obekanta för försökspersonerna. 

Detta krav måste vara uppfyllt för att miscue-analysen skall anses vara giltig. Efter att 
böcker till experimentet hade identifierats valde jag att förvara dessa hemma hos mig 
personligen. Barnen har inför högläsningssessionerna tillfrågats om de tidigare läst, sett 
eller hört talas om böckerna de skulle få läsa. Samtliga svar var negativa. 

3. Texterna måste vara jämförbara i så stor utsträckning som möjligt.

Detta krav är till stor del uppfyllt genom att de utvalda böckerna dels kommer från en 
och samma bokserie, och dels är graderade till samma svårighetsnivå av förlaget. För 
säkerhets skull beräknades de båda texternas LIX-värde. Beräkningen bekräftade att 
texterna är jämförbara (båda texterna har LIX-värdet 16). Ett problem som var svårt att 
komma till rätta med var att samtliga de texter jag hade att välja mellan varierade i 
längd. För att komma runt detta har jag valt att inkludera exakt lika många ord från de 
båda texterna i undersökningens analysfas. Singh & Singh (1984) löste detta problem på 
samma vis. Därmed inte sagt att det endast finns en lösning på problemet med texter 
som inte är exakt jämförbara. Girgin (2006) löste t.ex. problemet genom att själv aktivt 
gå in och modifiera texterna så att graden av jämförbarhet skulle bli högre. Här 
handlade det inte bara om att modifiera textlängd, utan även faktorer som 
meningskonstruktion, meningslängd och ordlängd modifierades. Man kan emellertid 
fråga sig om inte detta kan få oönskade effekter på andra håll. T.ex. menar Monica 
Reichenberg5 att modifikationer av texter kan leda till att element som är viktiga för 
läsförståelsen raderas ut. Man kan alltså dra slutsatsen att texter som modifieras på
Girgins vis inte med nödvändighet behöver bli mer jämförbara än de var från början. 
Jag har därför valt att använda mig av Singh & Singhs lösning på problemet.

                                                
5 http://www.sprakaloss.se/Reichenberg
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4. Texterna bör ligga på en svårighetsnivå högre än den läsarna befinner sig på. 
(Miramontes, 1987, s. 628) 

Två texter ur bokserien Mosaik Gleerups småböcker Nivå ; 3 (Se bilaga A och B) 
identifierades tillsammans med VFU-handledaren som lämpliga. Texterna ligger i nivå 
med de två starka läsarnas förmåga, d.v.s. dessa barn kan ,enligt VFU-handledaren, läsa 
dem med flyt och behållning. För de svaga läsarna, däremot, innebär dessa texter en 
större utmaning. Fem testinspelningar med elever som inte ingick den egentliga 
undersökningen syftade till att säkerställa detta. Det visade sig att de läsare som VFU-
handledaren karakteriserade som starka mycket riktigt inte hade några större problem 
med att läsa och förstå texterna, medan redan de läsare som kunde anses befinna sig i 
mittenskiktet hade vissa problem med både avkodningen och läsförståelsen. Detta
visade sig i bl.a. fler felläsningar och torftigare återberättelser.

Därmed antar jag att de två texterna befinner sig på de starka läsarnas ”independent 
reading level”, d.v.s. på en nivå där läsaren stöter på få stora hinder. Jag antar också att 
texterna befinner sig nära de svaga läsarnas ”frustration reading level”, d.v.s. på en nivå 
där kraven på läsarens avkodningsförmåga och förståelsestrategier är mycket höga.
(Snow, m.fl., 1998, s. 213) Detta är viktigt att ha i åtanke eftersom denna studie handlar 
om en jämförelse mellan de starka och de svaga läsarnas strategival. En text som varit 
lätt även för de svaga läsarna hade omöjliggjort en sådan jämförelse. Denna studie 
handlar också om att mäta preview-sessionens effekt och denna mätning hade varit 
omöjlig utan ett säkert grundvärde att jämföra med.

4.4 Analys
Eftersom barnens felläsningar är i fokus har jag valt att använda mig av en analysmodell 
som är utvecklad speciellt för kartlägga detta fenomen, nämligen den av Goodman 
utarbetade miscue-analysen (se t.ex. Goodman, 1973).

4.4.1 Miscue-analys

Utifrån Goodmans arbeten har det utvecklats en rad modeller eller mallar för hur 
analysen ska genomföras i detalj. Jag har valt att följa den mall som finns tillgänglig på 
Department for Education and Skills hemsida http://www.dfes.gov.uk

Miscue-analysen består egentligen av två moment. I det första momentet noteras 
högläsningens avvikelser från originaltexten (felläsningarna). Följande räknas som 
felläsningar:

 Utbyten – byter ut ett ord mot ett annat
 Insättningar – läser ord som inte finns i texten.
 Utelämningar – hoppar över ord
 Omläsningar – ett eller flera ord läses mer än en gång utan att avvika från 

målordet/målorden
 Tvekningar
 Omkastningar – byter plats på ord eller bokstäver

Om en felläsning korrigeras av läsaren själv skall även detta noteras.
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I miscue-analysens andra moment skall felläsningarna fördelas i de tre kategorierna 
grafiska, syntaktiska eller semantiska. En felläsning kan emellertid vara av sådan art att 
den tillhör flera kategorier på samma gång och därför ska den som utför miscue-
analysen för varje felläsning sätta ett värde i varje kategori. För grafiska och semantiska 
felläsningar sätts antingen värdet hög acceptabilitet (2), viss acceptabilitet (1) eller 
ingen acceptabilitet (0). För de syntaktiska felläsningarna sätts antingen värdet hög 
acceptabilitet(2) eller ingen acceptabilitet (0).

Ett par exempel från testinspelningarna får illustrera hur detta går till:

1. Exempel på en felläsning med hög grafisk acceptabilitet
Originaltext: Bonden slog åsnan med käppen.
Högläsning: Bonden slog åsnan med knäppen.

2. Exempel på en felläsning med hög syntaktisk acceptabilitet.
Originaltext: Åsnan böjde huvudet
Högläsning: Åsnan började huvudet

3. Exempel på en felläsning med hög semantisk acceptabilitet
Originaltext: Bonden hoppade av sin åsna och sprang sin väg så fort han kunde.
Högläsning: Bonden hoppade av sin åsna och sprang sin väg så fort han orkade.

När alla felläsningar är ihopräknade, fördelade på kategorier och värderade så vidtar 
arbetet att räkna ut andelen acceptabilitet för varje kategori. På så sätt kan man få en bra 
överblick över hur läsaren har valt att ta sig an texten i fråga. Mitt sätt att räkna på 
acceptabiliteten har jag hämtat direkt ur Girgin (2006, s. 77).

Kategori för kategori räknar man samman de värden som är tilldelade, dividerar detta tal 
med högsta möjliga värdet och multiplicerar svaret med 100 för att få fram 
procentsatsen. Tillslut erhåller man tre värden: totala andelarna av grafisk, syntaktisk 
och semantisk acceptabilitet.

Även självrättningarna skall redovisas i procentform. Det betyder att antalet felläsningar 
med efterföljande självrättning divideras med totala antalet möjliga självrättningar och 
det svaret i sin tur multipliceras med 100 för att få fram procentsatsen. Som möjliga 
självrättningar räknas utbyten, insättningar, utelämningar, och omkastningar. 
Tvekningar och omläsningar är av naturliga själ svåra att självrätta. Man kan visserligen 
tänka sig att en läsare som tvekar inför ett ord själv kan inse att pausen har blivit för 
lång och bestämmer sig för att läsa om meningen från början. Men i detta fall noteras 
felläsningen som en ren omläsning, enligt den mall för miscue-analys jag har använt. 
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4.5 Läsförståelsen
Frågan om hur man ska uppnå ett tillförlitligt mått på läsförståelsen är mycket svår att 
svara på. Att konsultera olika forskares publikationer hjälper föga eftersom praxis 
tenderar att variera mycket kraftigt.

PIRLS-projektet i Sverige år 2001, som var en del av IEA:s6 internationella studie av 
elevers läsförmåga, använde sig av s.k. multiple-choice frågor i anslutning till de lästa 
texterna. Ett sådant tillvägagångssätt hade krävt, för att undvika att metoden blivit
alltför egenhändigt ihopsnickrad, att jag använt mig av de texter som ingick i själva 
PIRLS-undersökningen. Detta alternativ förkastade jag p.g.a. att det inte fanns några 
jämförbara texter i materialet.

Miramontes (1987), som använt sig av miscue-analysen i sina undersökningar av 
spanska barns läsning, använder själva det analyserade materialet till att beräkna 
läsförståelsen. Men eftersom det inte tydligt framgår exakt hur detta har gått till så har 
jag inte kunnat använda mig av den metoden.

Girgin (2006) använder sig också av miscue-analys, men enbart till att beräkna 
felläsningarnas kategoritillhörighet. För att sedan beräkna läsförståelsen har han använt 
sig av flera olika tester: multiple-choice frågor, frågor som kräver att läsaren formulerar 
egna svar, fill-in-the-blanks (lucktexter) och återberättelser av det lästa. Girgin värderar 
sedan alla svar enligt ett förutbestämt poängsystem.

Myrberg (1993) använder sig av åteberättandet som ett mått på läsförståelsen. 
Försökspersonernas återberättelser sorterades in i tre olika kategorier beroende på i 
vilken grad de återgav den lästa texten korrekt. För min undersökning är måttet 
emellertid något för grovt.

Eftersom min undersökning delvis består i att jämföra läsförståelsen vid olika tillfällen 
har jag varit ute efter en modell som tillåter poängsättning samtidigt som det inte ska 
handla om att svara på frågor som jag själv har formulerat. Någon färdig modell som 
uppfyller dessa kriterier verkar inte finnas och därför beslutade jag mig för att använda 
valda delar ur Girgins modell enligt följande:

10 avgörande punkter/händelser identifierades i vardera text. En korrekt återberättelse 
borde innehålla dessa punkter för att en åhörare som inte själv läst texten ska kunna få 
en fullständig bild av handlingen. Därmed är det möjligt att tillämpa ett poängsystem 
som inte är alltför grovt samtidigt som jag undviker att barnen påverkas av hur jag har 
formulerat frågorna. Varje punkt som återfanns i barnens återberättelser tilldelades en 
poäng. En punkt som antytts i barnens återberättelser tilldelades en halv poäng.

                                                
6 International Association for the Evaluation of Educational Achievment
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4.6 Preview-sessionen
Termen ”preview-session” är hämtad ur Singh & Singh (1984). Med en preview-session 
avses ett vuxenlett förberedande samtal om den text som eleven skall läsa.

Clay (1994) menar att sådana här förberedande samtal inför bokläsningar är ett mycket 
bra verktyg att stötta elevers självständiga läsning med. Texterna blir, enligt henne, 
lättare för eleverna att läsa om de har förväntningar på innehållet och viss kunskap om 
handlingens struktur. En bra preview-session skall således vara engagerande samtidigt 
som den inte får avslöja alltför mycket av handlingen. 

Singh & Singh (1984) berättar följande om hur preview-sessionerna utformades i deras 
experiment:

…. the teacher provided a background to the story, and the teacher and child talked about the 

story before the student read the text. The title of the story was used as a cue (e.g., "This is a 

story about a sheep called Bidibidi") and new words in the title were explained. Then the 

teacher and child discussed the story by looking at the pictures accompanying the text. During 

this discussion the teacher introduced new words, phrases, and expressions orally, but did not 

identify them visually in the text. (s. 114)

Jag har försökt att följa detta tillvägagångssätt så långt som det var möjligt. Eftersom 
bokserien i fråga består av en samling berättelser från olika delar av världen har jag låtit 
min preview-session ta sin utgångspunkt i den kartbild som fanns längst bak i varje bok. 
Till kartbilden fanns också en tillhörande text som gav lättbegriplig information om det 
land som sagan kommer ifrån, och denna text lästes upp för barnen. Sedan använde jag 
mig av en öppningsfras liknande den i citatet ovan: ”Det här är en bok som heter 
[bokens titel] och den handlar om [huvudkaraktärerna]”. Preview-sessionen har sedan 
förlöpt som ett naturligt samtal mellan mig och eleven utifrån böckernas levande och 
färgglada bilder. Fördelen med bilderna var framför allt deras detaljrikedom och starka 
koppling till det som faktiskt hände i texten. Därmed var det möjligt att få till stånd ett 
naturligt samtal om svåra ord. Preview-sessionen avslutades med frågan ”Hur tror du att 
det här kommer att sluta?” när samtalet börjat närma sig textens avgörande moment.

4.7 Genomförande

4.7.1 Förberedelser

I den mall för miscue-analys jag har följt betonas att noggranna förberedelser är nyckeln 
till ett rättvisande resultat. Följande villkor är speciellt viktiga:

 Högläsningssessionerna måste utföras i ett tyst rum.
 Den som läser måste sitta bekvämt och ha naturligt ljus.
 Texternas layout måste vara av mycket god kvalitet.
 Bandspelaren måste fånga ljudet bra.
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Jag och eleverna har haft tillgång till ett avgränsat rum med stora fönster och bekväma 
möbler. Detta rum används normalt till rast och fritidsaktiviteter och för att minimera 
risken för spring i lokalerna genomfördes samtliga högläsningssessioner under 
lektionstid. Texternas layout måste betraktas som god eftersom barnen läst direkt ur 
böckerna. Testinspelningarna visade att bandspelaren fungerade bra.

4.7.2 Genomförande av högläsningssessionerna

Eleverna kallades till den första högläsningssessionen en i taget under lektionstid. En 
mycket enkel muntlig instruktion gavs: ”Här är en bok. Varsågod och läs den så bra 
som du kan”. I övrigt förhöll jag mig helt passiv under läsningen eftersom det, enligt 
Singh & Singh (1984), är viktigt att den vuxne inte ger något som helst stöd till eleven:

The teacher was required not to assist the student, correct any errors, or attend to self 

corrections. All requests for help with difficult words were ignored and the student was 

prompted to continue reading.  (s. 113)

Efter varje avslutad högläsning bad jag eleverna att återberätta texten muntligt för mig.

Den andra högläsningssessionen följde exakt samma modell förutom att en preview-
session (som finns beskriven ovan) hölls innan själva högläsningen. Även efter denna 
högläsning bad jag eleverna att återberätta texten muntligt.

De inspelade högläsningarna samt barnens återberättelser har sedan analyserats med 
miscue-analys resp. poängsättning (se avsnittet Analys).

5. Etiska aspekter

I studien har jag följt Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning (2002). Informationskravet har uppfyllts genom att jag 
dels informerat eleverna muntligen om mitt arbete, och dels skickat hem skriftlig 
information till föräldrarna. Samtyckeskravet har uppfyllts dels genom att eleverna 
muntligen informerats om att deltagandet är helt frivilligt, och dels genom att 
föräldrarnas skriftliga godkännande, både beträffande deltagandet i allmänhet och 
bandinspelningarna i synnerhet, har inhämtats.

Fullständig anonymitet är garanterad genom att elevernas riktiga namn ej framgår. 
Likaså framgår ej information om skolans namn, den kommun skolan är belägen i eller 
någon annan form av information som skulle kunna användas till att spåra upp elevernas 
riktiga identitet. Bandinspelningarna har raderats i takt med att miscue-analyserna 
färdigställts.

Information om syftet med denna studie, frågeställningar och genomförande har lämnats 
både muntligen och skriftligen till skolledningen och min VFU-handledare (som också 
är klassföreståndare i den aktuella klassen)
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6. Resultat

Det är vedertagen praxis att redovisa resultaten av ett single-subject experiment i grafisk 
form. Detta beror mycket på att redovisningen annars skulle bli svår att överblicka p.g.a. 
det stora antalet delmoment. Med en baseline och flertalet mätningar efter 
interventionen är det inte ovanligt att mellan 6-10 moment måste redovisas.  Eftersom 
mitt experiment innehåller endast två moment har jag valt att avstå från den grafiska 
redovisningsformen och hålla mig till en enkel textbaserad modell kombinerat med 
tabeller. Först redovisas varje elevs resultat för sig och i slutat av varje avsnitt redovisas 
övergripande kommentarer. Texterna återfinns i sin helhet i bilagorna A och B.

6.1 Högläsning av en obekant text

6.1.1 Johannas högläsning

Bokens namn: Hungrig men fri

452 ord

Lästid: 5 min. 42 sek

22 felläsningar totalt, fördelat  på:

14 utbyten

6 omläsningar

1 insättning

1 tvekning

15 möjliga självrättningar

13 faktiska självrättningar = 87%

felläsningarnas grafiska acceptabilitet = 89 %

felläsningarnas syntaktiska acceptabilitet = 71 %

felläsningarnas semantiska acceptabilitet = 25 %

Johannas återberättelse av texten: 
Eh den här hungrig men fri handlade om två åsner och en bonde men…ja bonden var 
väldit elak men sen så en natt så sprang åsnerna iväg och så när bonden vaknade på 
mårrånen så var åsnerna borta. Så börja han leta och sen så… åsnerna hade hittat en 
jättevacker plats och där så hade dom vatten och mat. Men sen så sa den ena åsnan att 
han ville gå tillbaka å så… för det hade torkat. Ja så när åsnan kom tillbaka så såg 
bonden den och så band han fast den i ett träd. Men sen red dom ut en dag å då sa 
bonden – Du måste visa mig vart den andra åsnan är. Och sen när dom hittade den andra 
åsnan så var den vild eh..och hade långa stora horn. Sen så räddade den fria åsnan den 
andra åsnan med att stånga…. Alltså den hade fått horn så den sprang mot bonden så att 
han blev rädd och sprang därifrån. Sen levde åsnorna fria och va vilda åsnor.
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6.1.2 Erics högläsning

Bokens namn: Hungrig men fri
452 ord
Lästid: 4 min. 58 sek
18 felläsningar totalt, fördelat på:

10 utbyten
1 omläsning

2 insättningar
2 utelämningar
2 omläsningar
1 omkastning

15 möjliga självrättningar
14 faktiska självrättningar = 93%

grafisk acceptabilitet = 90 %
syntaktisk acceptabilitet = 85 %
semantisk acceptabilitet = 30 %

Erics återberättelse av texten: 
Den handla om två åsnor å en bonde som bodde som levde på en bondgård. Ehm 
bonden han va så himla elak mot dom å slog dom med käppen jättehårt så dom 
bestämde på natten att rymma. Så bonden blev så arg när han vakna och han börja leta 
men han hitta inte dom föratt dom hade gått till en plats med mycket mat å vatten. Sen 
kom den första åsnan tillbaka och då slog bonden den och så satte han fast den i en 
stolpe. Så red han på den första åsnan och så hittade dom de andra åsnan men då hade 
den vahettere blivit vildåsna med långa horn å han jagade bonden såhär ehm 
vahettere….. stånga. Ja han stånga bonden så att dom blev fria.

6.1.3 Sandras högläsning:

Bokens namn: Hungrig men fri
452 ord
Lästid: 6 min. 13 sek
45 felläsningar totalt, fördelat på:

32 utbyten
4 omläsningar
4 insättningar
3 tvekningar

2 utelämningar
38 möjliga självrättningar
2 faktiska självrättningar = 5%

grafisk acceptabilitet = 70 %
syntaktisk acceptabilitet = 50 %
semantisk acceptabilitet =  9 %
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Sandras återberättelse av texten: 
äh… (lång paus) det va två åsnor som blev slagna av en bonde ja och då rymde dom å 
då blev bonden arg. Sen så torka dom å då gick en av åsnorna tillbaka igen å den blev 
slagen. Då sa bonden att den första åsnan skulle visa var den anda va. Sen hitta dom 
åsnan å den hade långa horn.

6.1.4 Marias högläsning

Bokens namn: Hungrig men fri
452 ord
Lästid: 6 min. 18 sek
53 felläsningar totalt, fördelat på:

31 utbyten
14 omläsningar
4 insättningar
2 tvekningar
1 utelämning

36 möjliga självrättningar
2 faktiska självrättningar = 5%

grafisk acceptabilitet = 62 %
syntaktisk acceptabilitet = 64 %
semantisk acceptabilitet = 28 %

Marias återberättelse av texten: 
mm.. den handlar om såhära två åsnor som bodde på en bondgård. aa å bonden han var 
jättelak och slog åsnorna hela tiden å en natt så sa åsnorna – ska vi inte rymma till nåt 
annat ställe så vi får mat och vatten ordentlit. Då rymde dom… aa å sen så gick en åsna 
tillbaka till bonden. Sen så… sen.. (lång paus) sen så kom bonden och letade men han 
blev så rädd när han såg den andra åsnan så han… aa så han liksom sprang därifrån. 
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6.1.5 Sammanfattning

Tabell 1.
Översikt av elevernas resultat: högläsning av en obekant text

Läsare 
ID

Lästid i
minuter

Totala 
antalet 

felläsningar

Andel 
självrättningar

%

Grafisk 
acceptabiltiet

%

Syntaktisk 
acceptabilitet

%

Semantisk 
acceptabilitet

%

Återberätta
handlingen.
     poäng

Johanna 5,42 22 87 89 71 21 10/10
Eric 4,58 18 93 90 85 30 9/10

Sandra 6,13 45 5 70 50 9 5/10
Maria 6,18 53 5 62 64 28 4,5/10

Tabell 1. avslöjar fyra väsentliga skillnader mellan de två svaga och de två starka 
läsarna. För det första gör de starka läsarna få felläsningar totalt sett och för det andra är 
andelen självrättningar mycket hög. För det tredje är de starka läsarnas återberättelser 
fullständiga eller nästan helt fullständiga. För det fjärde visar lästiden att de starka 
läsarna har ett större flyt i sin läsning. Omvänt gäller för de två svaga läsarna att det 
totala antalet felläsningar är högt och självrättningarna är sparsamt förekommande. De 
svaga läsarnas återberättelser är betydligt torftigare. Till sist tyder lästiden på att 
läsflytet är sämre i de svaga läsarnas högläsning.

Tabellen avslöjar också det inte går att hitta några signifikanta skillnader mellan de två 
starka och de två svaga läsarna beträffande lässtrategier. För samtliga läsare gäller 
nämligen att de har utnyttjat textens grafiska och syntaktiska signalsystem i hög grad 
emedan det semantiska signalsystemet ägnas mindre uppmärksamhet.

6.2 Högläsning efter preview-sessionen 

6.2.1 Johannas andra högläsning

452 ord
Lästid: 5 min. 12 sek
11 felläsningar totalt, fördelat på:

2 utbyten
7 omläsningar
1 insättning
1 tvekning



23

3 möjliga självrättningar
0 faktiska självrättningar = 0%

grafisk acceptabilitet = 100 %
syntaktisk acceptabilitett = 100 %
semantisk acceptabilitet =  0 %

Johanna återberättar texten: 
Eh den här boken gumman och oxen handlar om en gumma och en liten pojke å sen så 
en dag så var dom tvungna att slakta en oxe… eh för dom hade två oxar och det höll på 
att bli vinter å dom hade ingen mat. Å en dag när det blev vår hade dom bara en oxe och 
då så var dom tvungna å dra en plog å då så fick gumman gå längst fram å pojken gick 
bakom å fick hålla plogen. Då så kom kungen förbi å sa –vad håller du på med pojke, å 
han blev lite arg sådär. Sen så… vahettere när han blev arg så viskade han till sin visir 
att han skulle ge den lille pojken en tjur som den va ganska elak. Så så hållde killen 
pojken den i svansen och då så blev den eh… hoppade å sprang å så. Men då så hållde 
pojken den i svansen så den blev trött. Ja å men tillslut så gick tjuren tillsammans med 
oxen och då tyckte kungen att pojken var väldit duktig så han sa till prinsessan att… 
första sa han till killen att du får eller nej… han sa till prinsessan att –du ska följa med 
pojken hem ja. Å sen gjorde prinsessan det å först så fick hon inte någon mat fratt hon 
arbetade inte så bra. Men sen när hon hade lärt sig att arbeta så fick hon mat. Å sen kom 
kungen å visiren och hälsade på å då såg han att dottern inte var lat längre. Sen till slut 
så gifte sig killen och prinsessan och kungen red hem.

6.2.2 Erics andra högläsning

452 ord
Lästid: 5 min. 07 sek
11 felläsningar totalt, fördelat på:

3 utbyten
6 omläsningar

1 tvekning
1 utelämning

4 möjliga självrättningar
4 faktiska självrättningar = 100%

grafisk acceptabilitet = 100 %
syntaktisk acceptabilitet = 66 %
semantisk acceptabilitet=  33 %

Eric återberättar texten: 
Den boken handla om en pojke å en gumma som var jättefattiga å dom hade två 
vahettere oxar.. så blev det vinter å då hade dom ingen mat så dom dödade en oxe (lång 
paus) slaktade dom en oxe. Sen så fick gumman gå längst framför plogen och pojken 
fick gå bakom där å då så kom en kung och en visir. Å kungen såg gumman å pojken å 
då frågade han pojken varför han va elak mot gumman. Så fick dom en tjur av kungen 
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så att dom kunde ploga utan å dra plogen. Då såg han att pojken arbetade mycket men 
prinsessan hans dotter var väldit lat så han skicka henne till pojkens hus så att hon fick 
lära sig att arbeta mera. Sen ja.. så först så gick det inte så bra föratt hon var lat å då fick 
hon ingen mat eftersom gumman arbetade. Sen så sa prinsessan att hon kan arbeta och 
gumman kan stanna i sängen å då så sa pojken att hon får mat. Sen hade prinsessan lärt 
sig att arbeta å då så kom kungen å han blev glad.  Sen så gifte sig pojken och 
prinsessan och kungen åkte hem.

6.2.3 Sandras andra högläsning

452 ord
Lästid: 5 min. 38 sek
11 felläsningar totalt, fördelat på:

4 utbyten
3 omläsningar
2 insättning

1 utelämning

7 möjliga självrättningar
0 faktiska självrättningar = 0%

grafisk acceptabilitet = 100 %
syntaktisk acceptabilitet = 75 %
semantisk acceptabilitet =  25 %

Sandra återberättar texten: 
Den handla om två oxar.. ehm sen så va dom så fattiga att dom fick slakta en. Sen så 
kom kungen och då tyckte han att pojken var duktig som kunde ploga med tjuren och 
oxen. Å sen fick sonen komma hem till kungen å sen så han att sin dotter.. prinsessan 
skulle följa med pojken hem för att hon skulle lära sig arbeta. Sen så sa pojken att 
prinsessan var lat så hon fick ingen mat å sen så arbetade prinsessan å då sa pojken att 
hon skulle få mat. Sen kom kungen å kollade sin dotter om hon mådde bra. Å hon 
mådde bra å sen sa hon till kungen att han måste arbeta baföratt annars får han ingen 
mat. Sen gifte sig pojken och prinsessan.

6.2.4 Marias andra högläsning

452 ord
Lästid: 5 min. 21 sek
23 felläsningar totalt, fördelat på:

14 utbyten
6 omläsningar
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1 tvekning
3 utelämningar

17 möjliga självrättningar
2 faktiska självrättningar = 12%

grafisk acceptabilitet = 80 %
syntaktisk acceptabilitet = 78 %
semantisk acceptabilitet =  18 %

Maria återberättar textren: 
Mm det var såhära… det var en gumma en pojke och två oxar å dom hade ingen mat å 
då så slakta dom den ena oxen. Sen på våren så fick gumman å den andra oxen gå 
framför plogen.. eh alltså dom gick framför och pojken gick bakom. Å sen kom kungen 
å sa – vad elak du är mot din mor, det är ju liksom elakt att hon får stå framme. Å sen sa 
han så här mmm (gör ett konstigt ljud med munnen) du ska få en tjur. Tjuren den var 
liksom så här jättejobbig å dum. Å sen hållde pojken fast tjuren på svansen å då vart den 
lugn och då satte han fast den vid plogen. Ja, å sen kom kungen å såg det å då såhära 
tänkte att han sin dotter va lat å då så tänkte han att då kan ju den hära pojken göra så att 
hon inte är så lat. Ja… å sen skulle prinsessan följa med pojken till hans hem men hon 
arbeta inte så hon fick ingen midda. Å sen nästa dag hade hon sopat men hon fick inte 
heller nån mat. Sen sa hon till gumman att hon skulle stanna i sängen och jag kan göra 
alla arbeten och då så fick hon midda. Sen kom kungen tillbaka å kolla hur hon hade det 
å hon hade ju lärt sig å då så sähär så gifte dom sig å… pojken å hon. Så sen så var det 
slut.

6.2.5 Sammanfattning

Tabell 2.1
Jämförelse mellan Johannas båda högläsningar

betingelse
Lästid i 
minuter

Totala 
antalet 

felläsningar

Andel 
självrättningar

%

Grafisk 
acceptabilitet

%

Syntaktisk 
acceptabilitet

%

Semantisk 
acceptabilitet

%

Återberätta

handlingen

poäng

Högläsning 
av obekant 

text
5,42 22 87 89 71 21 10/10

Högläsning 
av obekant 
text efter 
preview-
sessionen

5,12 11 0 100 100 0 9/10



26

Kommentar till tabell 2.1:

För Johanna, som är karakteriserad som en stark läsare, har preview-sessionen inneburit 
vissa förändringar av hennes högläsning. Hon har förkortat lästiden, läst mer korrekt 
och dessutom har hennes tendens att i första hand utnyttja de grafiska och syntaktiska 
signalsystemen förstärkts. Att andelen självrättningar är lika med 0 % i hennes andra 
högläsning beror förmodligen på att det endast fanns tre felläsningar som var möjliga att 
självrätta. Preview-sessionen verkar alltså ha stärkt Johannas läsflyt och hennes redan 
välfungerande ordavkodning. Johanna har tappat en återberättelsepoäng men detta har 
jag bedömt som ett olycksfall i arbetet. Av Johannas återberättelse framgår att hon
mycket väl har förstått vad texten handlade om.

Tabell 2.2
En jämförelse mellan Erics båda högläsningar

betingelse
Lästid i 
minuter

Totala 
antalet 

felläsningar

Andel 
självrättningar

%

Grafisk 
acceptabilitet

%

Syntaktisk 
acceptabilitet

%

Semantisk 
acceptabilitet

%

Återberätta

handlingen

poäng

Högläsning 
av obekant 

text
4,58 18 93 90 85 30 9/10

Högläsning 
av obekant 
text efter 
preview-
sessionen

5,07 11 100 100 66 33 8,5/10

Kommentar till tabell 2.2:

För Eric, som också karakteriseras som en stark läsare, har preview-sessionen inte 
inneburit några större förändringar. Som tabell 2.2 visar är hans båda högläsningar i det 
närmaste identiska. Totala antalet felläsningar har minskat något men samtidigt har inte 
läsförståelsen påverkats positivt i motsvarande grad. 
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Tabell 2.3
En jämförelse mellan Sandras båda högläsningar

betingelse
Lästid i 
minuter

Totala 
antalet 

felläsningar

Andel 
självrättningar

%

Grafisk 
acceptabilitet

%

Syntaktisk 
acceptabilitet

%

Semantisk 
acceptabilitet

%

Återberätta

handlingen

poäng

Högläsning 
av obekant 

text
6,13 45 5 70 50 9 5/10

Högläsning 
av obekant 
text efter 
preview-
sessionen

5,38 11 0 100 75 25 4,5/10

Kommentar till tabell 2.3:
För Sandra, som är karakteriserad som en svag läsare, har preview-sessionen haft
betydande effekt. Det totala antalet felläsningar har minskat kraftigt vilket tyder på att 
preview-sessionen har hjälpt till att stötta hennes ordavkodning. Förändringen i lästid 
tyder på att läsflytet har förbättrats. Däremot har preview-sessionen ej påverkat 
självrättningarna eller läsförståelsen i positiv bemärkelse.

Tabell 2.4
En jämförelse mellan Marias båda högläsningar

betingelse
Lästid i 
minuter

Totala 
antalet 

felläsningar

Andel 
självrättningar

%

Grafisk 
acceptabilitet

%

Syntaktisk 
acceptabilitet

%

Semantisk 
acceptabilitet

%

Återberätta

handlingen

poäng

Högläsning 
av obekant 

text
6,18 53 5 62 64 28 4,5/10

Högläsning 
av obekant 
text efter 
preview-
sessionen

5,21 23 12 80 78 18 8,5/10
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Kommentar till tabell 2.4:
För Maria, som också är karakteriserad som en svag läsare, har preview-sessionen haft 
betydande effekt. Totala antalet felläsningar har minskat kraftigt vilket tyder på att 
preview-sessionen har hjälpt till att stötta hennes ordavkodning. Förändringen av
lästiden tyder på ett bättre läsflyt. Hennes tendenser att använda de grafiska och 
syntaktiska signalsystemen i första hand har förstärkts. Men den kanske mest 
betydelsefulla förändringen hittas i hennes återberättelse av den andra texten. En positiv 
förändring på 4 poäng måste ses som ett tecken på att preview-sessionen har stöttat 
hennes läsförståelse.

Sammanfattningsvis kan följande sägas om resultatet av högläsningen efter preview-
sessionen:

Effekterna på de starka läsarnas högläsning och läsförståelse är inte entydiga. Att deras 
totala antal felläsningar minskar något samt att deras tendens att utnyttja de grafiska och 
syntaktiska signalsystemen i första hand har förstärkts är de enda effekter som är 
genomgående. Beträffande läsförståelsen märks inte alls några positiva effekter. För de 
svaga läsarna har preview-sessionen däremot haft betydligt mer påtaglig effekt. Deras 
totala antal felläsningar har minskat kraftigt och de har uppnått bättre läsflyt. En flicka 
har dessutom märkbart förbättrat sin återberättelse av texten. Liksom för de starka 
läsarna har tendenserna att utnyttja de grafiska och syntaktiska singlasystemen i första 
hand förstärkts. 

7. Diskussion

Syftet med denna studie har varit att ta reda på vad som skiljer starka och svaga läsares 
högläsning åt samt att undersöka i vilken mån ett medvetet arbete med att göra en 
obekant text meningsfull kan påverka högläsningen och läsförståelsen i positiv 
bemärkelse. Ytterligare ett mål har varit att undersöka hur olika teorier om läsning kan 
redogöra för resultaten av ovanstående. För att uppnå dessa mål formulerades följande 
frågeställningar. (1) Vad skiljer starka och svaga läsare åt beträffande felläsningar och 
läsförståelse i deras högläsning av en obekant text? (2) Kan en vuxenledd preview-
session påverka felläsningarna och läsförståelsen i positiv bemärkelse? (3) Hur kan 
svaren på ovanstående frågor tolkas utifrån å ena sidan ett whole language-perspektiv 
och å andra sidan utifrån den nyare läsforskningen?

Jag ämnar först presentera svaren på frågeställningarna i tur och ordning. Därefter följer 
en metoddiskussion i vilken jag tar upp frågor om fördelar med och invändningar mot 
det faktiska tillvägagångssättet. I metoddiskussionen ingår även en jämförelse mellan 
min studie och tre andra arbeten i vilka forskarnas metoder har varit snarlika de jag har 
använt mig av.
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7.1 Svar på frågeställningarna

Vad skiljer starka och svaga läsare åt beträffande felläsningar och läsförståelse i 
deras högläsning av en obekant text?

Som det framgår av resultatredovisningen ovan finns det väsentliga skillnader mellan de 
starka och de svaga läsarna. Dessa skillnader visar sig i:

 Totala antalet felläsningar. Starka läsare gör få fel. Svaga läsare gör många fel.
 Självrättningar. Starka läsare självrättar sin egen högläsning ofta. Svaga läsare 

självrättar sig knappt alls.
 Läsförståelsen. Starka läsare kan återberätta handlingen fullständigt korrekt eller 

nästan fullständigt korrekt. De svaga läsarnas återberättelser utmärks av de är 
fragmentariska.

Experimentet har också visat att det, utöver dessa punkter, inte går att hitta fler 
väsentliga skillnader. Miscue-analysen har nämligen visat att barnen använder sig av 
liknande strategival när de tar sig an texterna. Detta visar sig i att felläsningarna utmärks 
av hög grafisk och syntaktisk acceptabilitet, medan den semantiska acceptabiliteten är 
låg.

Kan en vuxenledd preview-session påverka felläsningarna och läsförståelsen i 
positiv bemärkelse?

Ja, en preview-session kan påverka felläsningarna och läsförståelsen i positiv 
bemärkelse, men med betoning på ordet kan. Resultaten är till viss del tvetydiga. 

En genomgående positiv effekt som kan utläsas ur experimentresultatet är att läsarnas 
totala antal felläsningar minskar, detta gäller både för de starka och de svaga läsarna. I 
och med att felläsningsfrekvensen sjunker så ökar också barnens läsflyt. Ytterligare en 
genomgående positiv effekt är att barnens precision i läsningen ökar. Resultaten visar 
nämligen att totala antalet felläsningar minskar samtidigt som felläsningarna uppvisar 
högre grad av grafisk och syntaktisk acceptabilitet i en högläsning som har föregåtts av 
en preview-session. Däremot betyder inte det att läsförståelsen automatiskt blir bättre. 
Endast ett av fyra barn uppvisade bättre förmåga att återberätta texten efter den andra 
högläsningssessionen (denna förbättring var å andra sidan kraftig.). Övriga 
återberättelser efter preview-sessionen var faktiskt något sämre än jämförelsevärdet.

Hur kan svaren på ovanstående frågor tolkas utifrån å ena sidan ett whole 
language-perspektiv och å andra sidan utifrån den nyare läsforskningen?

Den första frågeställningen handlar om individuella skillnader mellan läsare och det står 
helt klart att resultaten av experimentets första del är mycket svåra att förklara ur ett 
whole language-perspektiv. Både Smiths och Goodmans modeller av läsprocessen 
bygger på antaganden om att det utmärkande draget för starka läsare är deras skicklighet 
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i att förutsäga kommande ord i texten. Förutsägelserna har sin grund i att de starka
läsarna väljer att läsa utifrån förförståelsen, att de utnyttjar textens redundans och att de 
i minsta möjliga mån förlitar sig på visuella ledtrådar. Beviset för att så är fallet, är 
enligt Goodman, förekomsten av de semantiskt korrekta felläsningarna som i sin tur 
visar att det snarare är ordens betydelse och textens mening i stort som är i fokus för de 
starka läsarna. Utmärkande för de svaga läsarna är deras oförmåga att göra korrekta 
förutsägelser. Denna oförmåga bottnar i att de förlitar sig för mycket på de visuella 
ledtrådarna. Smith beskriver denna process som att läsaren drabbas av temporär 
funktionell blindhet eller tunnelseende.

I ljuset av denna redogörelse för läsprocessen framstår de starka läsarnas högläsning i 
detta experiment närmast som en anomali, d.v.s. som ett fenomen som inte passar in i 
teorin. Experimentet har, tvärtemot vad Smith och Goodman menar, visat att det som 
utmärker de starka läsarna är deras höga grad av precision7 i läsningen. Detta visar sig i 
att felläsningarna dels är få och dels uppvisar hög grad av grafisk och syntaktisk 
acceptabilitet. De semantiskt fullständigt korrekta felläsningarna, som Goodman bygger 
upp sin teori om “oral reading miscues” kring, är överhuvudtaget mycket sparsamt 
förekommande. Dessutom förstår de starka läsarna den obekanta texten bra vilket tyder 
på att Smiths teori om temporär funktionell blindhet eller tunnelseende vid hög 
koncentration på detaljer i texten helt enkelt inte stämmer. För att den ska vara sann
måste Smith anta att de starka läsarna förstår texten bra trots att deras läsning utmärks 
av hög precision.

Smith och Goodmans redogörelse för läsprocessen är möjlig enbart om man ser till de 
svaga läsarnas resultat i den första högläsningssessionen. Misuce-analysen avslöjade att 
deras strategival inte skiljer sig från de starka läsarnas vilket, ur ett whole language-
perspektiv, skulle kunna tolkas som att de läser som de har lärt sig. Om man emellertid 
tar med preview-sessionen i sammanhanget framstår även denna tolkning som felaktig. 
Det preview-sessionen ytterst sett gör är att förse läsaren med ännu mer bakgrund och 
förförståelse och det borde, om teorin stämmer, betyda att de svaga läsarna har fått de 
verktyg de behöver för att tillämpa en gissningsbaserad läsning. Men så är inte fallet. 
Deras läsning blev i stället mer lik de starka läsarnas.

Resultaten av experimentet stämmer väl överens med vad den nyare läsforskningen 
säger om individuella skillnader mellan läsare. Adams (1990) karakteriser läsprocessen 
som ett komplicerat samspel mellan ortografiska, semantiska och fonologiska processer. 
Processerna ska uppfattas som ömsesidigt beroende av varandra, d.v.s. de kan avlasta 
och kompensera varandra samtidigt som brister i en process får negativa återverkningar 
även i resten av systemet. Adams menar att hos starka läsare utmärks systemet av en 
hög grad av automaticitet i de ortografiska och fonologiska processerna medan 
förhållandet är det omvända hos svaga läsare. De senare är tvungna att ägna all energi åt 
att avkoda texten. En granskning av tabell 1. visar att detta resonemang mycket väl kan 
förklara resultaten av experimentet. De starka läsarna gör få fel, självrättar sina fel, läser 
med flyt och förstår texten bra vilket tyder på att avkodningsförmågan är automatiserad 
och att all energi ägnas åt att förstå texten. För de svaga läsarna är situationen omvänd 
vilket, enligt Adams, har som konsekvens att förståelsen blir lidande.

Ett liknande resonemang som det Adams presenterar återfinns i Stanovich (2000). Här 
antas det också att brister i avkodningsförmågan har direkt negativa konsekvenser för 
läsförståelsen. En automatiserad avkodningsförmåga, som utmärker de starka läsarna, är 

                                                
7 Termen precision (accuracy) är hämtad ur Speece & Ritchey (2005)
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således ett nödvändigt men ej tillräckligt villkor för att läsförståelsen ska fungera. I 
Stanovich modell ingår också möjligheten att svaga läsare kan kompensera för bristerna 
i avkodningsförmågan. Framför allt kan de utnyttja kotexten som hjälp till att försöka 
förutsäga kommande ord i texten, alltså den strategi som Smith och Goodman hävdar är 
utmärkande för starka läsare. Men att utnyttja kotexten för detta ändamål medför, enligt 
Stanovich, inte att läsförståelsen blir bättre. Det kan snarare bli så att ännu mindre 
energi återstår till förståelseprocesserna. Stanovich modell kan således förklara 
resultaten av experimentet i termer av varierande skicklighet i avkoda ord. Huruvida de 
svaga läsarna i detta experiment har utnyttjat kotexten i högre grad är det däremot 
vanskligt att säga något om.

Resultaten av experimentet stämmer även överens med hur Snow m.fl. (1998) beskriver 
läsutvecklingen. Starka läsare har, enligt denna modell, nått ett steg i sin utveckling där 
läsningen karakteriseras av att den är ortografisk, vilket betyder att läsaren har kommit 
underfund med att stavning och uttal inte alltid stämmer helt överens och att 
koncentration på “word-specific orthographic information” är bästa strategin (s. 72). 
Precision i läsningen ska alltså vara utmärkande för starka läsare, enligt denna syn. 
Vidare gäller för starka läsare att de läser med flyt, att deras ordavkodning är 
automatiserad i hög grad, samt att deras förståelsestrategier är väl utvecklade. Allt detta 
stämmer väl överens med resultaten i tabell 1.

När det gäller frågan om effekterna av preview-sessionen står det klart att resultaten 
talar till både whole language-traditionens och den nyare läsforskningens fördel. Att 
hålla i en preview-session, förberedande samtal, boksamtal eller vad man nu väljer att 
kalla det, innebär att man ger eleverna en bakgrund till berättelsen, att man ger dem 
högre grad av förförståelse och att de får en möjlighet att bilda sig egna föreställningar 
om och förväntningar på texten (Clay, 1991). Allt detta kan sägas ingå i whole 
language-traditionens paradbegrepp meningsfull läsning och som resultaten av 
experimentets andra del visar finns det stöd för uppfattningen att en ökad grad av 
meningsfullhet underlättar elevernas läsning. 

Foorman m.fl. (1998, refererad i Myrberg, 2001, s.45) menar att whole language-
traditionens undervisningsansats, i vilken meningsfullheten står i fokus, leder till att 
barnen utvecklar positiva attityder gentemot läsning i allmänhet. Man skulle således 
kunna anta att preview-sessionens effekter till viss del består i att barnen upplevde den 
andra högläsningssessionen som mer meningsfull än den första. Att det är roligare att 
läsa något som man har förkunskaper om än att läsa en helt okänd text anser jag är ett 
självklart faktum. Clay (1991) skriver att de positiva effekter som en preview-session 
kan åstadkomma innebär att även de barn som har problem med sin avkodningsförmåga
kan få möjlighet till rika textupplevelser. Detta resonemang ligger väl i linje med whole 
language-traditionens krav att läsundervisning ska utgå från hela meningsfulla texter.

Den nyare läsforskningen betonar visserligen att god avkodningsförmåga är en 
förutsättning för läsförståelsen och att explicit undervisning i skriftspråkets alfabetiska 
princip är till stor nytta framför allt för svaga läsare, men samtidigt har man till stor del 
integrerat whole language-traditionens syn på meningsfullhet. Så menar t.ex. Adams 
(1990) att systematisk träning i grafem-fonem korrespondenser och fonologisk 
medvetenhet är viktigt för svaga läsare samtidigt som dessa också måste få erfarenhet 
av riktiga texter. Det är högst olyckligt, menar Adams, om svaga läsare berövas dessa 
erfarenheter eftersom de spelar en stor roll i utvecklingen av läsförståelsen och 
dessutom påverkar attityderna gentemot läsning i allmänhet i positiv bemärkelse. 
Adams nämner sedan Marie Clays Reading Recovery Program som ett föredömligt 
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exempel på en balanserad undervisningsform (s. 419) och i denna utgör preview-
sessionerna ett väsentligt inslag.

Snow m.fl. (1998) menar att god avkodningsförmåga är ett nödvändigt men ej 
tillräckligt villkor för god läsförståelse. Denna syn har stöd i mitt experiment eftersom 
det tydligt framgår att preview-sessionen kan stötta elevernas avkodning samtidigt som 
detta faktum inte nödvändigtvis leder till bättre läsförståelse. Sandras högläsning efter 
preview-sessionen framstår i ljuset av detta som särskilt intressant eftersom hennes 
läsförståelse inte har förbättrats trots bättre läsning tekniskt sett (se tabell 2.3). Vad 
Sandra kanske skulle behöva är explicit hjälp med förståelsestrategier. 

7.2 Metoddiskussion
Eftersom fokus i denna studie ligger på individnivå (individuella skillnader och effekter 
på enskilda individer) skulle man kunna ifrågasätta resultatens generaliserbarhet. Illner 
& Poussu (2006) skriver att många forskare uttrycker sådana åsikter specifikt 
beträffande single-subject experiment. Jag anser ändå att resultaten faktiskt går att sätta 
in i ett större perspektiv om man ser på barnens högläsningar som riktiga fenomen som 
måste kunna förklaras. Om en teori inte kan förklara att högläsningen ser ut som den 
gör så är det inte barnets läsning det är fel på, utan teorin som brister. I detta fall har det 
visat sig att whole language-traditionens redogörelse för individuella skillnader mellan 
läsare inte är hållbar samtidigt som den nyare läsforskningen inte har några problem att 
redogöra för samma fenomen. Det har också visat sig att preview-sessionens effekter på 
högläsningen och förståelsen passar väl in i båda sidors synsätt.

Av tidsmässiga skäl har jag inte haft någon möjlighet att etablera någon egentlig 
baseline, vilket annars är standard i single-subject experiment. Detta medför att 
orsakssambandet mellan preview-sessionen och den förändrade högläsningen kan vara 
svårt att fastslå. Jag anser att skillnaderna mellan de två sessionerna ändå är så pass 
väsentliga att det inte finns någon annan variabel än just preview-sessionen som kan 
utgöra en rimlig förklaring.

Valet av Goodmans modell för att analysera felläsningarna har visat sig vara 
framgångsrikt. Det tar inte lång tid att lära sig hur miscue-analysen fungerar och 
verktyget ger en bra kartbild över hur individer väljer att ta sig an texter. Jag skulle 
mycket väl kunna tänka mig att använda detta verktyg i det framtida arbetet med elever. 
Miscue-analysen har visserligen fått utstå mycket kritik p.g.a. den har sitt ursprung i en 
specifik teori om läsning, men som rent analysverktyg är metoden synnerligen effektiv.
Det faktum att Goodman intention var att miscue-analysen skulle användas i 
pedagogiska syften som stämmer överens med hans egen modell av läsprocessen går 
hur bra som helst att ignorera.

Det största metodproblemet har gällt läsförståelsen. Reynolds (2002) menar att 
läsforskningen fortfarande inte har kunnat presentera en konsekvent teoretisk bas utifrån 
vilken lärare och forskare kan skaffa sig en konstruktiv bild av läsförståelsens natur. 
Detta märks tydligt när man granskar hur enskilda forskare går tillväga när de behandlar 
ämnet. Singh & Singh (1984), som hävdar att deras experiment uppvisar stöd för Smiths 
modell av läsprocessen, har inte alls tagit med läsförståelsen i sin undersökning. Detta 
utgör ett starkt skäl till att ifrågasätta deras slutsats. Miramontes (1987) menar att 
läsförståelsen kan mätas genom miscue-analys. Någon tillfredsställande förklaring på 
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hur det går till presenteras emellertid inte. Den enda rimliga förklaring, som jag kan se, 
är att Miramontes beräknat förståelsen utifrån de semantiskt korrekta felläsningarna, 
vilka enligt Goodman signalerar att läsaren läser med förståelsen som mål. PIRLS-
projektet (2001) använde sig av multiple-choice frågor medan Girgin (2006) använde ett 
batteri av olika metoder. Viss förvirring råder alltså inom detta område. Myrberg (2001) 
och Snow m.fl. (1998) menar dessutom att forskningen kring åtgärder för att förbättra 
läsförståelsen uppvisar stora kvalitetsbrister. Detta är en mycket olycklig situation.

Jag valde att använda mig av elevernas muntliga återberättelser som ett mått på 
läsförståelsen, eftersom detta tillvägagångssätt var det enda som inte krävde att jag
konstruerade eget testmaterial. I efterhand anser jag att metoden fungerade väl eftersom 
resultaten inte ter sig kontroversiella på något vis. Elevernas återberättelser i detta 
experiment överensstämmer faktiskt med Snows m.fl. (1998) syn på god 
avkodningsförmåga som ett nödvändigt men ej tillräckligt villkor för god läsförståelse.

7.2.1 En jämförelse med tidigare forskning

I denna studie har jag frekvent refererat till tre studier i vilka forskarnas mål och/eller
metoder har överensstämt med mina. Det kan därför vara en god idé att kontrollera hur 
pass väl resultaten också stämmer överens.

Singh & Singh (1984) är den undersökning som ligger närmast min egen. Forskarnas 
syfte var utröna i vilken mån testpersonernas olika grad av bekantskap med texter 
påverkade högläsningen. Fyra mycket svaga läsares (elever i en specialskola) 
högläsning under tre olika betingelser testades. (1) Högläsning av en helt obekant text. 
(2) Högläsning av en obekant text efter en preview-session. (3) Högläsning av en 
obekant text efter en preview-session där samtalet handlat om en helt annan text än den 
eleven sedan fick läsa. Texterna som användes i testet ansågs ligga på samma nivå som 
den barnen befann sig på vid det aktuella tillfället. Resultaten visade att under betingelse 
(2) läste eleverna tekniskt sett mycket bättre än under övriga betingelser. De gjorde färre 
felläsningar och självrättade sina fel i högre grad. Singh & Singh drar av detta slutsatsen 
att resultaten stödjer Frank Smiths modell av läsprocessen.

Ovanstående resultat stämmer delvis överens med vad jag har kommit fram till. 
Elevernas läsning efter en preview-session blir verkligen bättre tekniskt sett. Däremot 
har jag inte kunnat se några väsentliga förbättringar beträffande självrättningarna. Detta 
skulle kunna förklaras av det faktum att de texter Singh & Singh lät eleverna läsa inte 
erbjöd lika hög utmaning som texterna i mitt experiment. Jag har dessutom svårt att 
förstå forskarnas slutsats när de inte har undersökt läsförståelsen utan enbart 
koncentrerat sig på läsningens tekniska sida. 

Miramontes (1987) undersökte skillnader mellan starka och svaga läsare med spanska 
som modersmål. Texterna som eleverna fick läsa bedömdes som obekanta och svåra,
och därmed har Miramontes uppfyllt grundkraven på en giltig miscue-analys.
Resultaten av undersökningen stämmer mycket väl överens med vad jag har kommit 
fram till.

Miscues made by the two groups of Spanish readers adhered more consistently to the 

expected graphic and sound represented by the text (s. 628)

Again, miscues made by the students whose first reading language was Spanish retained the 

grammatical function of the sentence significantly more often (s. 629)
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Detta betyder att de starka och svaga läsarnas strategival inte går att åtskilja, ett resultat 
som mitt experiment bekräftat.

Girgin (2006) undersökte lässtrategier och läsförståelsen hos hörselskadade turkiska 
barn genom att dels utföra miscue-analys och dels mäta läsförståelsen på olika sätt.
Girgins resultat visar att när barnen fick läsa texter på sin egen nivå valde de att utnyttja 
samtliga tre signalsystem (grafiska-syntaktiska-semantiska) i hög grad. Dessutom 
förstod barnen texterna bra. Dessa resultat stämmer inte överens med vad jag har 
kommit fram till, men det är å andra sidan ytterst tveksamt om jämförelsen är rättvis. 

Två saker bör ändå poängteras. För det första kan man diskutera svårighetsgraden på de 
texter Girgin har använt sig av. Genom att han använder sig av texter på läsarnas egen 
nivå bryter han mot ett av grundkraven på en äkta miscue-analys. Dessutom har Girgin 
själv aktivt bearbetat texterna för att få dem jämförbara i så hög grad som möjligt och 
det kan inte uteslutas att sådana tilltag har påverkat resultatet.

Av ovanstående drar jag slutsatsen att resultaten av de två första frågeställningarna i 
min studie har stöd hos Singh & Singh resp. Miramontes. Det faktum att Girgins 
undersökning pekar mot andra slutsatser kan ha många olika orsaker. Det kanske beror 
på egenheter i det turkiska språket, testpersonernas handikapp, textvalet, 
textbearbetningen eller någonting annat. Det är svårt att säga något mer om den saken. 

8. Pedagogiska implikationer

I denna studie har det framkommit att whole language-traditionens redogörelse för 
individuella skillnader mellan läsare inte ser ut att stämma. De starka läsarna 
karakteriseras nämligen inte av de gissar bättre eller att de utnyttjar textens redundans i 
hög grad. Denna kategori läsare utmärker sig snarare genom att deras precision i 
läsningen är hög, att de läser med flyt och att de förstår texten bra. De har också en 
förmåga att självrätta sina läsfel. De svaga läsarna karaktäriseras inte av de gissar sämre 
eller att de är dåliga på att utnyttja textens redundans. Denna kategori läsare utmärker 
sig i stället genom att de har sämre precision i läsningen, att läsflytet blir lidande därav 
och att de har sämre läsförståelse. Svaga läsare självrättar oftast inte sina läsfel.

Ovanstående skulle kunna användas som argument för att tidig läsundervisning enbart 
ska handla om fonologisk medvetenhet, bokstavskännedom eller grafem-fonem 
korrespondenser, men intressant nog går det inte att hitta en enda enskild forskare som 
förespråkar något liknande. Inte heller har de undersökningar i vilka forskarna försökt 
kartlägga utmärkande drag i skickliga lärares undervisning kunnat presentera en sådan 
ensidig bild. Pressley m.fl. (1997) genomförde en sådan kartläggning och kom fram till 
att de lärare som nått störst framgång i sin läs- och skrivundervisning arbetar enligt 
både phonics och whole language-pedagogiken. Några år senare genomförde Pressley 
m.fl. en ny kartläggning, denna gång med syftet att ta reda på vad som utmärker 



35

skickliga speciallärares undervisning. Resultatet visade sig överensstämma med den 
första kartläggningen.

These teachers clearly had integrated many of the positive aspects of whole language 

approaches with those instructional practices that are more explicit and have been effective 

with students experiencing difficulties in beginning reading. (Pressley, 2001, s. 219)

Det ser alltså ut som om lärare med bred metodkompetens, d.v.s. de som inte är
tankemässigt fastlåsta vid antingen det ena eller det andra synsättet, är de som lyckas 
bäst i sin läs- och skrivundervisning. Denna uppfattning återfinns även i det svenska 
konsensusprojektet (Myrberg, 2003, s. 36).

Den pedagogiska implikationen av ovanstående är i det närmaste självklar: Det finns 
ingen anledning att som lärare ensidigt ta ställning för antingen den ena eller den andra 
pedagogiska ansatsen. Ett ensidigt förhållningssätt ter sig, i ljuset av den nyare 
läsforskningens resultat, som både oprofessionellt och gammaldags. Tvärtom, en 
läsundervisning i vilken phonics och whole language ingår som integrerade delar är att 
föredra. Jag vill dock påpeka att ordet integrerade i sammanhanget betyder mycket mer 
än att undervisningen ska vara balanserad. En “balanserad undervisning” behöver inte 
betyda mer än att det ingår lika delar phonics och whole language utan någon som helst 
hänsyn till helheten. Detta understryks i förordet till Preventing reading difficulties in 
young children.

The committee’s position has often been presented as one endorsing ‘balance’ or ‘some 

phonics and some whole language.’ ‘Balance’ is not the right metaphor to carry our message, 

and we certainly did not suggest an approach that involved ‘a little bit of this and a little bit of 

that’… ‘Integration’ means precisely that the opportunities to learn the two aspects of skilled 

reading should be going on at the same time, in the context of the same activities, and that the 

choice of instructional activities should be part of an overall, coherent approach to supporting 

litarcy development, not a haphazard selection from unrelated, though varied, activities. (Snow, 

m.fl., 1998, s. 7-8)

Att phonics och whole language är integrerade delar i undervisningen betyder således 
att läraren har så pass stor kunskap om de båda pedagogiska inriktningarna att han/hon
kan avgöra vad som för tillfället passar varje enskild elev bäst.

Rosén, Myrberg & Gustafsson (2004) skriver i sin sammanställning av PIRLS-projektet 
år 2001 att svenska elevers läskompetens i skolår 3, internationellt jämfört, har 
försämrats sedan början på 1990-talet. Orsakerna till detta kan vara många, men av 
materialet framgår tydligt att:

 Träning i avkodning är en sällan förekommande aktivitet i svenska skolor, trots 
att många elever i skolår 3 fortfarande inte har automatiserat denna förmåga.
Endast 7% av de svenska eleverna i skolår 3 uppges dagligen få träning i att 
avkoda ord, medan det internationella genomsnittet är 23%.

 Svenska elever får sällan möjlighet att muntligen diskutera det lästa under 
lektionstid.

 Att arbeta individuellt med elever som halkat efter i sin läsutveckling är en 
vanligt förekommande strategi som svenska lärare använder sig av. Men det är 
också vanligt förekommande att lärare inväntar elevers mognad.
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Dessa tendenser stämmer inte särskilt väl överens med den nyare läsforskningens syn på 
läsundervisning. För det första har forskningen slagit fast att god avkodningsförmåga är 
en grundförutsättning för läsförståelsen, d.v.s. ett nödvändigt (men ej tillräckligt) 
villkor. En god avkodningsförmåga utmärks av en hög grad av automaticitet. Utan 
denna automaticitet blir läsflytet lidande och läsningen mödosam, och i förlängningen 
av detta går den energi som skulle använts till att förstå texten i stället åt till att avkoda. 
Man kan därför fråga sig varför avkodningsträningen fått en så undanskymd roll i
svensk undervisning. Kan det beror på olyckliga effekter av det gamla läskriget? 

Har phonics dåligt rykte i svenska skolor? Myrberg (2003) menar, som tidigare nämnts, 
att lärare har bibringats uppfattningen att det fortfarande råder djup oenighet inom 
läsforskningen och därmed förefaller det inte omöjligt att svaret på frågorna är jakande. 
Jag har emellertid ingen säker grund för att påstå att så är fallet.

För det andra har jag inte kunnat hitta något i den nyare läsforskningen som stödjer 
uppfattningen att läsundervisningens slutmål skulle vara läsning för läsningens egen 
skull. Tvärtom, det betonas ofta som väsentligt att läsundervisning borde inbegripa 
meningsfullt erfarenhetsutbyte om det lästa. Det betyder inte nödvändigtvis att elever 
hela tiden måste analysera texterna i detalj, men att de helt enkelt bör får möjlighet att 
diskutera med läraren och (kanske ännu hellre) med varandra om vad de har läst. Den 
inflytelserika läsforskaren Judith A. Langer menar att en läsundervisning som är 
diskussionsbaserad på detta vis leder till störst framgång beträffande elevernas 
utveckling av dels konkreta aspekter av läsningen, såsom läsförståelse, men också av 
läsfärdigheter i mer generell mening (Langer, m.fl. 2003).

Till sist har jag inte kunnat hitta något som helst stöd för “vänta-och-se”-attityder
gentemot elever som halkat efter i sin läsutveckling. Tvärtom, det råder konsensus om 
att skolor dels bör arbeta förebyggande så att läsproblemen överhuvudtaget inte uppstår 
och dels bör sätta in direkta åtgärder om problemen ändå skulle uppstå. Snows m.fl. 
(1998) Preventing reading difficulties in young children och den svenska 
konsensusrapporten (Myrberg, 2003) får anses utgöra starka bevis för detta.

Av ovanstående följer två pedagogiska implikationer: För det första bör lärare vara 
insatta i aktuell forskning på området läsning. Med det menar jag inte att lärare måste 
läsa alla forskningsrapporter (det är förmodligen både omöjligt och helt onödigt). 
Däremot borde lärare i stora drag känna till vad forskarna faktiskt är överens om i 
dagsläget. På så vis behöver inte frågor om läsning och läsinlärning bli prestigeladdade 
och elever som av olika orsaker halkat efter sin läsutveckling kan omgående få stöd. För 
det andra har denna studie visat på ett konkret verktyg som lärare kan använda sig av för 
att stötta svaga läsare, nämligen preview-sessionen. En väl genomförd preview-session 
ger barnen högre grad av förförståelse, ger dem möjligheter att skapa förväntningar på 
texten och dessutom stöttas deras avkodning och läsflyt. Detta i sin tur kan påverka 
läsförståelsen positivt. Kort sagt, preview-sessionen är ett bra verktyg att använda om 
man vill göra läsningen meningsfull även för svaga läsare. Om detta kan både whole 
language-traditionen och den nyare läsforskningen vara överens.
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Bilagor

Bilaga A – text till den första högläsningssessionen

Det var en gång en bonde som hade en stor bondgård. Bonden var en elak man.
Han hade två åsnor. Åsnorna måste alltid arbeta. De fick inte mycket mat och
vatten. Bonden slog dem ofta hårt med en stor käpp.
En natt när bonden låg och sov sa den ena åsnan till den andra: Vi springer vår väg. 
På morgonen när bonden vaknade var åsnorna borta. Han letade överallt men han 
hittade dem inte. Bonden blev mycket arg. Jag måste hitta åsnorna skrek han. Jag ska 
slå dem med käppen. Bonden letade en gång till men åsnorna var borta. 
De två åsnorna sprang långt långt bort från bondens hus. Till sist kom de till en grön,
vacker plats. Där stannade de. Nu fick åsnorna ett bra liv. De hittade mat att äta
och vatten att dricka. De gick vart de ville. Det fanns ingen som slog dem hårt 
med en stor käpp. 
Det gick några år. Sen blev det torka. Vattnet tog slut. Allt grönt torkade. Åsnorna 
hittade ingenting att dricka. De hittade ingenting att äta. Den ena åsnan sa till den andra. 
Vi måste gå tillbaka till den elake bonden. Jag vet att han slår oss men där kan vi få 
vatten och mat. Den andra åsnan sa: Nej jag vill inte gå dit. Jag är hellre hungrig och fri 
än mätt och slav. Så gick den första åsnan. Men den andra åsnan stannade kvar.
Den första åsnan kom hem till den elake bonden. Han band åsnan vid en påle. Sen slog 
han åsnan hårt med käppen och sa: Du får inte springa ifrån mig din dumma åsna. Den 
stackars åsnan fick arbeta mycket men den fick bara lite mat och vatten. Den elake 
bonden slog åsnan varje dag. Åsnan var mycket ledsen. 
En dag sa bonden till åsnan. Du måste visa mig var den andra åsnan är. Jag ska fånga 
henne. Sen satte sig bonden upp på den stackars åsnan. Först ville åsnan inte röra sig. 
Då slog bonden den så mycket att den till slut började gå med mannen på ryggen. 
Nu hade regnet kommit och allting var grönt igen. Det fanns vatten överallt. Den 
fria åsnan levde ett gott liv. Åsnan hade blivit en vildåsna. Nu hade den två 
långa horn. 
Åsnan såg den elake bonden komma ridande. Åsnan böjde huvudet och sprang rakt mot 
bonden. När bonden såg den fria åsnan med de långa hornen blev han mycket rädd. 
Bonden hoppade av sin åsna och sprang sin väg så fort han kunde. 
Nu var de två åsnorna tillsammans igen. De blev vilda åsnor båda två och fick långa 
fina horn. Åsnorna gick aldrig mer tillbaka till bonden. De blev Oryx Beisa. De blev två 
stora fria gaseller.
452 ord
LIX 16
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Punkter att ha med i en återberättelse:

En bonde och två åsnor
Bonden var elak
Båda åsnorna rymde
Åsnorna hade det bra/hittade en vacker plats/mycket mat och vatten
Det blev torka
En åsna gick tillbaka till bonden
Åsnan som stannade kvar blev en vildåsna
Bonden red på åsnan och letade efter vildåsnan/tvingade åsnan att berätta/visa/tala om
Vildåsnan stångade bonden
Båda åsnorna blev vildåsnor/fria/gaseller/Oryx Beisa

Bilaga B – text till den andra högläsningssessionen

Det var en gång en gumma som hade en son. De var mycket fattiga.
Nu var det snart vinter. Gumman hade två oxar. Vi måste slakta en oxe, sa gumman. 
Vi måste ha mat i vinter. Men vem ska då dra plogen i vår?,  frågade pojken. 
Du ska gå bakom plogen. Jag och den andra oxen ska dra plogen, sa gumman. 
Det blev vår. Gumman och oxen gick framför plogen. Pojken gick bakom 
plogen. 
Kungen kom förbi med sin visir. Vad gör du pojke? skrek kungen. Varför är du inte 
snäll mot din mor? Vi är fattiga, sa pojken. Vi har bara en oxe. Därför måste min mor gå 
framför plogen. Kungen viskade till sin Visir: Jag har en farlig tjur. Den ska pojken få. 
Tjuren kommer att döda honom. Han är en elak son. 
Kungen sa till pojken. Din mor kan gå hem. Du ska få en tjur av mig. Den är där borta 
på ängen. Den kan dra plogen. Pojken gick för att hämta tjuren. Han gick mycket sakta 
fram till den. Han tog den i svansen och höll mycket hårt. Tjuren blev rasande. Den ville 
bli bli fri. Den hoppade och sprang men pojken höll fast i svansen. Till slut var tjuren 
trött och gick snällt med pojken. Pojken spände tjuren framför plogen. Då kom kungen. 
Han såg tjuren och oxen. De gick tillsammans framför plogen. Kungen tyckte att 
pojken var duktig. Han sa till sin visir: Min dotter är mycket lat. Jag tror att pojken kan 
lära henne att arbeta. Sen sa kungen till pojken: Jag vill att du ska komma till slottet. Du 
ska komma redan i kväll. 
När det blev kväll kom pojken till slottet. Kungen ropade på prinsessan. Nu ska du följa 
med den här pojken hem sa han till henne. Och prinsessan måste göra som kungen sagt. 
Nästa morgon gick pojken som vanligt ut och plöjde. Han kom hem sent på kvällen. Då 
var han mycket trött. Pojken frågade gumman. Mor vem har arbetat idag? Hon svarade: 
Jag har arbetat och du har har arbetat. Då är vi två som ska äta sa pojken. Pojken och 
gumman åt middag. Prinsessan fick stå och titta på. Hon fick ingen mat. 
Nästa dag sopade flickan huset. Men hon fick ändå ingen mat när det blev kväll. 
Kvällen därpå frågade pojken: Mor vem har arbetat idag? Jag har arbetat och du har 
arbetat, svarade gumman. Flickan har sopat golvet. Hon har burit vatten och hon har 
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gjort rent hos djuren. Det räcker inte. Vi är bara två som ska äta sa pojken. Sen åt 
pojken och hans mor middag. När det blev morgon igen gick pojken ut för att arbeta. 
Då sa flickan till gumman. Mor stanna i sängen. Jag arbetar idag. När pojken kom 
hem på kvällen frågade han gumman. Mor vem har arbetat idag? Gumman 
svarade. Du har arbetat och flickan har arbetat. Jag har bara vilat mig. Då är vi 
tre som ska äta sa pojken. Sen åt de tre middag tillsammans. 
Tiden gick. En dag sa kungen till visiren: Vi rider till min dotter. Jag vill se hur hon 
mår. När kungen fick se sin flicka trodde han nästan inte sina ögon. Prinsessan gjorde 
allt i huset och den gamla gumman vilade. Prinsessan viskade till kungen: Pappa du 
måste arbeta annars får du ingen mat. Kungen var nöjd med pojken. Nu var 
prinsessan inte lat längre. Pojken och prinsessan gifte sig. Och sen red kungen tillbaka 
till sitt slott.

576 ord
LIX 16

Punkter att ha med i en återberättelse:

En gumma och en pojke som var fattiga
Gumman och pojken var tvungna att slakta en oxe
Gumman fick dra plogen
Kungen kom förbi och blev arg på pojken
Kungen gav en tjur till pojken
Pojken höll tjuren i svansen
Kungen tyckte pojken var duktig som kunde handskas med tjuren
Kungen sa åt sin dotter att följa med pojken hem
Flickan arbetade men fick ingen mat
När flickan arbetade och gumman vilade så fick flickan mat
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Bilaga C – information till föräldrar

Jag heter Henrik Rosenberg och studerar på lärarhögskolan i Stockholm. Under ca. ett 
års tid har jag haft min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i klass X, så barnen 
känner mig ganska väl vid det här laget. Nu behöver jag deras hjälp i en datainsamling.

Denna termin skriver jag mitt examensarbete inom ramen för programmet Språk och 
Språkutveckling vid Institutionen för individ, omvärld och lärande. Kortfattat handlar 
arbetet om barns högläsning. Dels vill jag ta reda på hur barn tar sig an en helt obekant 
text och dels vill jag undersöka huruvida ett medvetet arbete från lärarens sida att göra 
en obekant text meningsfull kommer att påverka högläsningen. För att lyckas med detta 
behöver jag utföra en undersökning bestående av följande moment.

Barnen högläser en obekant text utan instruktion och läsningen spelas in på band.

I anslutning till läsningen får barnen svara på några innehållsfrågor.

Barnen högläser ytterligare en obekant text, men denna gång håller jag en ca. 5 minuter 
lång preview-session innan högläsningen. Det innebär i korthet att jag sätter in texten i 
ett sammanhang, ger en bakgrund till historien samt förklarar besvärliga ord om det 
förekommer några sådana. Även denna högläsning spelas in på band.

I anslutning till denna andra läsning får barnen också svara på några innehållsfrågor

Denna undersökning kan beskrivas som ett mellanting mellan ett traditionellt 
experiment och ett s.k. single-subject experiment. Det är ett experiment i den 
bemärkelsen att jag manipulerar en betingelse (preview-sessionen) och ett single-subject 
experiment eftersom jag primärt är intresserad av barnens högläsningar individuellt sett. 
Inget barns högläsning kommer att direkt jämföras mot något annat barn. En sådan 
jämförelse är inte intressant i sammanhanget.

Alla uppgifter om barnen och deras skola kommer att behandlas konfidentiellt. 
Bandinspelningarna kommer att raderas när arbetet är klart och inlämnat för slutgiltig 
granskning.

För att barnen ska ha möjlighet att deltaga i min undersökning måste jag be om minst en 
förälders namnteckning nedan. Genom underskriften bekräftas att barnen får deltaga 
enligt de ovan beskrivna förutsättningarna. Detta papper lämnas tillbaka till mig eller 
klassförståndare X senast på fredag 30/3.
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Barnets 
namn:____________________________________________________________

Förälders 
namnteckning:____________________________________________________ 

Vid eventuella frågor går det utmärkt att ringa till mig på nr. 801577 (kvällstid) eller att 
kontakta mig via e-post: henrik.rosenberg@student.lhs.se

Tack på förhand!

Henrik Rosenberg



Lärarhögskolan i Stockholm

Besöksadress: Konradsbergsgatan 5A
Postadress: Box 34103, 100 26 Stockholm
Telefon: 08–737 55 00
www.lararhogskolan.se


