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Antal sidor: 25   

God läsförmåga är en förutsättning för att kunna ta till sig information i vårt samhälle. För att uppnå läsförmåga 

krävs att kunna avkoda. När avkodningen blir svår behöver eleverna hjälp för att ta sig vidare.  Syftet med denna 

litteraturstudie är att belysa vad aktuell forskning säger om läsinlärningen hos elever i avkodningssvårigheter 

samt lärares betydelse för dessa elever, för att få kunskap inom området. 

För att uppfylla studiens syfte har följande frågeställningar formulerats: 
  

•# Vilka orsaker kan ligga bakom avkodningssvårigheter hos elever? 

•# Hur kan lärare stötta elever som är i avkodningssvårigheter? 
 
Studien som gjorts är en litteraturstudie. Olika vetenskapliga publikationer har använts, såsom vetenskapliga 
artiklar och avhandlingar bestående av både nationell och internationell forskning. Stegvis gjordes en noggrann 
analys av materialet. Dessutom har en bilaga varit underlag för studien. 
 
Resultatet på första frågan visar att de elever som inte har den fonologiska medvetenheten är mest utsatta i sin 
läsutveckling. Vidare framkommer i resultatet hur elevers syn på sig själva är en bidragande faktor för 
läsutvecklingen. Även lärares brist på kunskaper om elevers läsinlärning framkommer som ett viktigt bidrag i 
studien. Resultatet på studiens andra fråga visar vikten av att agera skyndsamt. Eleverna behöver träna på den 
fonologiska medvetenheten för att befästa den alfabetiska koden. Vidare framkommer motivation, självförtroende 
samt vikten av att få beröm och uppmuntran som faktorer där elevers läsutveckling gynnas. Likaså har lärare en 
betydande roll vad gäller den egna kompetensen om läsinlärningen samt att ha ett variationsrikt arbetssätt i 
undervisningen. Slutsatsen som dras utifrån resultatet är att den fonologiska medvetenheten är viktig då den utgör 
grunden till avkodning. Den fonologiska medvetenheten uppnås genom variationsrik undervisning. Att 
återkommande uppmuntra och berömma eleverna bör vara lärares förhållningssätt. Lärares kompetens inom 
läsinlärningen utgör en viktig roll för att skapa en god undervisning.  
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1.''Inledning' '
  
Skolans ansvar är enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 – 

reviderad 2017 (Lgr11) tydligt: “att uppmärksamma och stödja elever i behov av extra 

anpassningar eller särskilt stöd” (Skolverket, 2017a, s 14). Det här är riktlinjer för alla som 

arbetar i skolan. Denna studie ämnar beröra problemområdet avkodning, med inriktning på 

elever som är i svårigheter med att avkoda. Druid (2006) menar att avkoda är förmågan att tolka 

symboler i form av bokstäver, hitta ljuden, kunna bokstavens ljud samt koppla ihop ljud och 

bokstav (Druid, 2006. s. 30). Studien inriktar sig främst på elever i F–3. 

 Undersökningar gjorda av Progress in International Reading Literacy Study [PIRLS] 

(Skolverket, 2016), med inriktning på svenska fjärdeklassares läsförmåga visar att resultatet låg 

i topp 2001, för att sedan sjunka fram till 2011. Under år 2016 hade resultatet börjat stiga igen, 

vilket visade på att elevers läsförmåga ökat. För att kunna ta till sig information och skolans 

ämnen är god läsförmåga en förutsättning (Skolverket, 2016, s. 66). Läsning beskrivs av Gough 

och Tunmer (1986) med modellen: läsning = avkodning x förståelse. Delarna i modellen är 

viktiga, för att elever ska kunna läsa (Gough & Tunmer, 1986). Kan inte elever avkoda blir det 

enligt Taube (2007) istället läsning = _____ x förståelse, det vill säga avkodning uteblir. Finns 

inte avkodningen hos elever kan en viktig del av en mening helt utebli. För att läsningen ska 

kunna fungera, är därför alla tre delar i modellen viktiga (Taube, 2007, s. 58).     

 Vår erfarenhet är att flera barn vi mött ser förväntansfullt fram emot att börja skolan och 

att få lära sig läsa. Äntligen kan de stolta få läsa för syskon, föräldrar, mor- och farföräldrar och 

andra i sin omgivning. Då den förväntade läsningen uteblir trots idogt kämpande, vad händer 

då?  

Verksamhetsförlagd utbildning [VFU] genomfördes av en av oss, i en årskurs 1 

höstterminen 2017. Många av eleverna hade god läsförmåga och läsförståelse. Någon elev 

uppmärksammades dock, då det vid flera tillfällen framgick att eleven ännu inte verkade vara 

fonologiskt medveten. Eleven kunde bokstäverna, visste hur de lät enskilt, kunde konsonanter 

och visste att vokaler kunde låta på två sätt. När eleven skulle sätta ihop bokstäverna och bilda 

ord uppstod svårigheter. Eleven kunde ljuda varje enskild bokstav s-t-o-l, men då eleven skulle 

säga stol blev det istället något helt annat, lampa. Enligt Skolverket (2017) har sambandet 

mellan ljud och bokstav inte förankrats (Skolverket, 2017a. s. 253). Med den här, och flera 

andra liknande händelser i bakgrunden, väcktes intresset för att få mer kunskap om elevers 

svårigheter med att avkoda. För att uppnå fonologisk medvetenhet och god läsförmåga hos 

eleven, behöver läraren och eleven samarbeta. 
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 Det material som använts i litteraturstudien kommer från aktuell forskning, såsom 

avhandlingar, forskningsartiklar, styrdokument liksom kurslitteratur. Metoder som använts i 

studien är informationssökning från olika material samt databaser. 
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2.''Syfte'och'frågeställning'
Syftet med denna litteraturstudie är att belysa vad aktuell forskning säger om läsinlärningen 

hos elever i avkodningssvårigheter och lärares betydelse för dessa elever, för att få kunskap 

inom området. 

För att uppfylla studiens syfte har följande frågeställningar formulerats: 

  

•# Vilka orsaker kan ligga bakom avkodningssvårigheter hos elever? 

•# Hur kan lärare stötta elever som är i avkodningssvårigheter?#
!
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3.''Bakgrund!

I följande avsnitt behandlas inledningsvis hur barn och elever lär sig läsa, följt av vad som 

behövs för att elever ska bli goda läsare. Vidare redogörs kortfattat för fonologisk medvetenhet. 

Fortsättningsvis nämns några läsinlärningsmetoder, följt av synen på elever i lässvårigheter. 

Därefter behandlas läs- och skrivsvårigheter samt teorier i det undersökta materialet. 

Avslutningsvis berörs vad som uttrycks i styrdokumenten. 

'3.1'Att'knäcka'läskoden'

Enligt Luke och Freebody (1999) behöver elever knäcka den lilla koden för att lära sig läsa, 

vilket betyder att förstå kopplingen mellan ljud och bokstav. Med det menas att kunna koppla 

språkljudet, fonem till bokstaven, grafem. Druid (2006) betonar att eleverna behöver bli säkra 

på fonem, för att sedan gå vidare till nästa steg, att introducera grafem. Genom att ha fokus på 

fonem hjälper det eleverna att lära sig läsa (Druid, s. 46–49). Wengelin och Nilholm (2013) 

förklarar med fyra steg hur elever knäcker läskoden. Små barn låtsasläser i böcker genom att 

de känner igen bilder och symboler, så kallad pseudoläsning. När barnen känner igen sitt namn 

i text, eller en för barnet välkänd logotyp har de nått nästa steg i utvecklingen, så kallad 

logografisk läsning. Dessa två steg sker oftast innan barnen når förskoleklass. Nästa steg i 

utvecklingen av att knäcka läskoden, bygger på fonologisk medvetenhet, som även kallas 

alfabetisk läsning. Här lär sig eleverna grafem och fonem. De lär sig hur fonemen kan sättas 

samman och bilda ord. De lär sig även hur ord kan delas upp i fonem. När eleverna har uppnått 

alfabetisk läsning kommer de fram till ordavkodning, som är det sista steget till att knäcka 

läskoden, så kallad ortografisk läsning. Här lär sig eleverna att känna igen orden som helhet, så 

kallade ordbilder. Eleverna lär sig orden och kan snabbt avkoda dem (Wengelin & Nilholm, 

2013. s 68–70). 

!3.2'Fem'dimensioner'till'god'läsutveckling'

Ett av målen i skolan, anser Lundberg och Herrlin (2014), är att elever ska kunna läsa och 

utveckla sin läsning. För att bli en god läsare, behövs en god läsutveckling. En god läsutveckling 

kännetecknas av fem dimensioner: fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, 

läsförståelse samt läsintresse. 
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Figur 1 visar fem dimensioner till god läsutveckling. Hämtad från (Lundberg & Herrlin, 2014, s. 10) 

 

Modellen ovan beskriver de olika stegen i dimensionerna med de mest grundläggande 

komponenterna längst till vänster. För att få en förståelse för vad de olika delarna står för, följer 

en förklaring nedan. 

 

Fonologisk medvetenhet: För att lära sig att läsa behöver varje elev förstå principen för 

alfabetet, mer specifikt vilka fonem vårt alfabet består av. 

 

Ordavkodning: Den fonologiska medvetenheten är en förutsättning för att nå ordavkodningen. 

Här kopplar eleverna samman fonem till ord. Så småningom lär sig eleverna ord som de har 

sett många gånger som ordbilder, och utvecklar stegvis en automatisering av sin läsning. 

 

Flyt i läsningen: Att ha flyt i sin läsning är inte detsamma som automatisering. När eleverna 

har flyt i sin läsning har de en språkmelodi i orden, läser tillräckligt snabbt och kommer lättare 

ihåg vad de har läst och får en ökad förståelse för texten. 

 

Läsförståelse: Här har eleverna ordavkodningen klar för sig, vet hur orden låter och vet ordens 

betydelse, det vill säga att ett gott ordförråd byggts upp. Eleverna tar hjälp av sina tidigare 

erfarenheter för att få en förståelse för vad texten handlar om. Texten blir till inre bilder hos 

eleverna. Eleverna kan ställa hypoteser om fortsättning i texten samt komma fram till textens 

huvudbudskap. 

 

Läsintresse: Här handlar det om elevernas lust och intresse att läsa. Läraren måste skapa 

intresse hos eleverna genom att väcka läslusten. Här är det viktigt att eleverna får nyckeln till 

en värld av spänning, äventyr, glädje, kunskap och fantasi (Lundberg & Herrlin, 2014, s. 10–

21). 

3.3'Fonologisk'medvetenhet'

Med fonologisk medvetenhet menar Svensson (1998), att det handlar om en medvetenhet om 

ord och fonem i språket. Fonologisk medvetenhet handlar även om att kunna rimma och 

Fonologisk!

medvetenhet!
Ordavkodning! Flyt!i!läsningen! Läsintresse!Läsförståelse!
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markera stavelser i ord. Den fonologiska medvetenheten ska gärna frammanas på ett lekfullt 

sätt (Svensson, 1998, s 85–89; Lundberg, 2010, s. 111). Lundberg och Herrlin (2014) menar 

att, för att bli en läsande individ behöver den alfabetiska principen, som handlar om grafemens 

fonem förankras. Schuele och Boudreau (2008) visar i sin modell på en underkategori till 

fonologisk medvetenhet. Underkategorin är fonemisk medvetenhet som riktar in sig på det 

enskilda fonemet. Det innebär att kunna urskilja ljud i ord genom ett specifikt fonem bilda ett 

ord, subtrahera fonem, addera fonem, konkret leka och experimentera med ljudet (Schuele & 

Boudreau, 2008, s. 6; Svensson, 1998, s. 85–89; Lundberg, 2010, s. 111)  

3.4'Flera'läsinlärningsmetoder'''

När det kommer till läsinlärning har studien stött på flera olika metoder och forskning, som 

ligger till grund för varje metod. Nedan beskrivs i korthet olika läsinlärningsmetoder. 

3.4.1'Phonics'J'Traditionell'metod''

Vad förenar och vad skiljer olika läsinlärningsmetoder? I traditionell metod använder man 

enligt Druid (2006) läseboken och utgår från phonics. Med phonics blir läsningen 

avkodningsinriktad. Traditionell metod, eller läseboksmetoden som den också kallas, handlar 

om att ge en stadig grund. Metoden phonics arbetar med bottom up-pedagogik, där man går 

från delen, grafem/fonem till helheten som är ord, meningar och texter. En del säger att läsning 

är en färdighet, som eleverna ska ta till sig. Eleverna behöver också en läsinlärningsfas innan 

de helt kan läsa (Druid, 2006, s. 31). Under denna fas lär sig eleverna grafem, och tränar 

ljudning genom att sammanbinda konsonanter och vokaler till riktiga ord i olika kombinationer. 

Träningen sker regelbundet, med korta och ofta förekommande träningspass. Det kallas 

färdighetsträning. Avkodning kan färdighettränas, genom att arbeta med material som är lätt 

och inriktad på just att avkoda. Eleverna möter orden i sekvenser. Till att börja med är orden 

fonologiskt stavade, till exempel: far, rar. Ordförrådet kan till en början verka bristfälligt, då 

det blir något begränsat. Här kommer förståelsen i andra hand. Det viktigaste är att eleverna 

blir säkra på att avkoda (Druid, 2006, s. 31–32; Wengelin & Nilholm, 2013, s. 128).   

3.4.2'Wittingmetoden'

En annan metod, Wittingmetoden separerar avkodning från förståelse. Man börjar med fonem 

(Druid, 2006; Wengelin & Nilholm, 2013; Kullberg, 2006). Först då fonem är etablerat 

fortsätter man vidare till grafem. Denna metod har inga bilder som exempelvis visar en apa på 

bokstaven A. Man menar att det lätt kan bli fel om eleven associerar på något annat än apa, till 
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exempel schimpans. I ett klassrum där Wittingmetoden anammats kan det vid en första anblick 

upplevas sterilt. Det finns inte några bilder på väggarna, för att inte något annat skall störa. 

Rummet där man lär sig skall vara rent från andra intryck. Vid läsinlärning används 

bokstavskort som ligger en bit ifrån varandra. När man för korten närmare varandra ljudar 

eleven samtidigt som korten förs ihop. Först har eleven mer tid på sig, sedan minskas tiden och 

till sist har eleven ingen tid alls att sammanljuda. Meningen är att eleven till slut ska se hela 

ordet direkt, ortografisk läsning (Druid, 2006 s. 37; Wengelin & Nilholm, 2013, s. 145; 

Kullberg, 2006, s.142). 

3.4.3'Läsning'på'talets'grund'J'LTGJmetoden'

Enligt metoden Läsning på talets grund [LTG] är läsning en form av kommunikation. Genom 

att kommunicera ska läraren hjälpa eleverna att förstå innehållet i en text. Här läggs inte fokus 

på avkodningen utan läraren stödjer elevernas förståelse. LTG-metoden utgår från helheten, 

själva texten, vidare ner till delen, grafemet. Denna pedagogik går under namnet top down-

pedagogik, så kallad whole language, vilket LTG-metoden är en del av. Förståelsen sker genom 

läsinlärning med variation av innehållet, för att eleverna ska känna meningsfullhet (Leimar, 

1974, s. 37; Druid, 2016 s. 32; Wengelin & Nilholm, s.128). Inom LTG-metoden används inga 

bilder vid läsinlärning. Texten går från ord till grafem vidare till fonem. En LTG-text kan 

innehålla vilka ord som helst, texten skapas av eleverna. LTG-metoden blir förståelseinriktad 

genom att läraren ger individuellt anpassade uppgifter. Därigenom kan läraren i kommunikation 

med eleven se om eleven klarat att avkoda (Wengelin & Nilholm, 2013, s, 143). 

3.5'Synen'på'elever'i'lässvårigheter'J'specialpedagogikens'
utveckling'

Enligt Östlund (2016) har synsättet på elever i behov av särskilt stöd ändrats över tid. Han 

förklarar några viktiga aspekter inom det specialpedagogiska perspektivet. Tidigare skilde man 

elever i behov av särskilt stöd från övriga elever. Det var indelningar i specialklasser, och elever 

gick till kliniken någon eller några timmar i veckan. Synsättet har dock ändrats. 

Specialundervisningen sker sällan i ett enskilt rum med en enskild lärare (Östlund, 2016, s. 2–

3). För att förstå elevers olika svårigheter behövs också förståelse för de olika historiska 

perspektiven. I början av 2000-talet har Perssons (1998, s. 31) modell, som Östlund (2016, s.6) 

beskriver, använts för att förstå specialpedagogisk verksamhet. Östlund (2016) menar att de 

båda perspektiven relationellt och kategoriskt perspektiv är helt olika perspektiv, för att förstå 

elevers skolsvårigheter. Perspektiven förklarar synsätt vi har på elevers svårigheter. Det 



8!
! ! !

relationella perspektivet uttrycker elever i svårigheter. Med det menas relationen som den 

enskilda eleven har till sin omgivning, och att det är i mötet med lärandemiljön som eleven får 

svårigheter. Från det kategoriska perspektivet uttrycks det som elever med svårigheter. 

Svårigheten läggs hos den enskilda eleven. Historiskt sett har skolan haft ett kategoriskt sätt att 

se på elevens svårigheter. Eleven har placerats i ett fack med ett visst synsätt, utifrån 

funktionsnedsättning eller typ av svårighet. Elever med svårigheter har blivit en angelägenhet 

endast för specialpedagoger och speciallärare (Östlund, 2016, s. 6). Elever i svårigheter är 

enligt Östlund (2006) istället en angelägenhet för alla som arbetar på en skola, både för lärare, 

specialpedagoger, rektor, elevhälsoteam och övrig personal. Med detta synsätt anpassas 

undervisningen istället till elevens behov, förutsättningar och olikheter. Det relationella 

perspektivet bygger på att skolan arbetar för att olikheter respekteras, och att avståndet mellan 

olika människor minskar (Östlund, 2016, s. 6). Den här studien utgår från det relationella 

perspektivet. 

3.6'LäsJ'och'skrivsvårigheter,'avkodningssvårighet'och'dyslexi'

Läs- och skrivsvårigheter är enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten [SPSM] (2018), en 

övergripande term som inkluderar begränsningar, då det kommer till att läsa och skriva.  

Wolff (2017, s. 1) menar att det finns en stor variation av lässvårigheter. Elevers problem 

med läsning kan grunda sig i exempelvis sociala förhållanden, den kognitiva förmågan, 

socioekonomisk bakgrund, men även språkliga och fonologiska förmågor, där elever inte får 

tillräckligt stöd. Även Jacobsson (2006, s. 2) visar i sin modell på nämnda faktorer, som 

beskriver synen på hur läs- och skrivsvårigheter kan ses rent pedagogiskt, men även 

samhälleligt. Lässvårigheter kan enligt Druid (2006) visa sig som att elever kastar om grafem i 

ord, frekventa småord läses fel samt att eleven adderar grafem. Ett exempel på detta kan vara 

att eleven läser helst istället för helt. Vidare menar Druid att elever kan göra utelämningar. Ett 

exempel på det kan vara att eleven läser hundarna som hundar. Avkodningssvårighet kan visa 

sig som att eleven läser alltför fort och gissar på orden. Relationen grafem och fonem blandas 

ihop på grund av osäkerhet hos eleven, då hen inte har grafem och fonem förankrat. När eleven 

inte förstår texten som hen läser kan det bero på svårighet med avkodning (Druid, 2006, s.12). 

Ibland kallas dyslexi enligt SPSM (2017) för specifika läs- och skrivsvårigheter, vilket är 

en medfödd funktionsnedsättning. Vad som är specifikt för dyslexi är att man har svårigheter 

med att känna igen ord, stava dem och förstå betydelsen av orden, framför allt vid läsinlärning. 

Dyslexi har inte med en persons intelligensnivå att göra. Däremot kan dyslexi ha 
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neuropsykiatriska, kognitiva och språkliga funktionsnedsättningar, vilket kan inverka på läs- 

och skrivutvecklingen (SPSM, 2017, s.1). 

'3.7'Teorier'i'det'undersökta'materialet'

I den här litteraturstudien har vi stött på flera olika teorier. De flesta har utgått från det 

sociokulturella perspektivet. Det sociokulturella perspektivet utgår mycket från Lev Vygotskij 

(1896–1934), och menar att allt det vi lär oss lär vi i ett sammanhang, samt att språket är det 

viktigaste redskap vi har (Säljö, 2014, s. 301). Språket ses ur det sociokulturella perspektivet 

som dynamiskt och har olika uttrycksformer. Språket kan vara talat, skrivet eller genom bilder 

och tecken. Lärandet sker i en interaktion med andra människor, och språkets utveckling sker i 

samspel med människor i den kultur man växer upp i. De grupper man befinner sig i har störst 

betydelse för språkets utveckling, enligt det sociokulturella perspektivet. Vygotskij framhöll, 

att kommunikation med betoning på det verbala språket, formar tänkandet. Det handlar om att 

kunna minnas, fantisera, uttrycka sig estetiskt och så vidare. Detta ger också perspektivet att 

språk inte enbart sker mellan människor, utan också blir en relation inom människan själv. 

Språket blir ett teckensystem då det även är en process i människans egna tankar (Säljö, 2014, 

s. 303). 

Fenomenologi är en annan teori som studien stött på. Fenomenologins fader Husserl 

menar att människans ego går före allt annat (Säljö, 2014, s. 171). Människans omgivning 

konstrueras av det egna jaget. Säljö återger olika uppfattningar av hur fenomen beskrivs och 

formas (Säljö, 2014, s. 219).  

Ytterligare en teori i studien är pragmatismen som enligt Säljö (2014), handlar om 

förväntningar som en person har, om han tror på det som sägs till personen. Det vill säga, 

påståenden om jaget. Filosofen John Dewey är ett känt namn inom pragmatismen. 

Pragmatismens syn på kunskap är att teori och praktik är förenade till en helhet. Dewey arbetade 

för att utveckla skolan, till att fungera i ett demokratiskt samhälle. Genom försöksskolor ville 

Dewey omsätta pedagogisk filosofi till praktisk undervisning. Ett av Deweys uttryck ”learning 

by doing” (Säljö, 2014, s. 288) ville visa på att skolarbetet kan göras mer elevcentrerat efter 

elevens behov, exempelvis genom praktiska övningar (Säljö, 2014, s. 228–289). 

'3.8'Styrdokumentens'syn'på'läsning''

Som lärare i en utövande yrkesroll krävs kunskaper om olika inlärningsmetoder, samt möjliga 

orsaker till att eleven hamnar i avkodningssvårigheter. I styrdokumenten finns riktlinjer för 

elevens läsförmåga. I Lgr11 (Skolverket, 2017a) är målet att varje skola ska ansvara för att 
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eleven “kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt” 

(Skolverket, 2017a, s.13). I årskurs 1 ska eleven kunna läsa “enkla meningar, bekanta och 

elevnära texter genom att använda ljudningsstrategier och helordsläsning på ett delvis 

fungerande sätt” (Skolverket, 2017a, s. 258). Om det uppstår svårigheter med läsningen kan 

eleven med stöd av bilder eller frågor se och korrigera sig själv vid läsningen (Skolverket, 

2017a, s. 258).  Skollagen (SFS 2010:800) säger att om eleven befaras att inte uppnå målen ska 

det skyndsamt ges stöd till eleven. 

Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, 
uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller 
på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de 
kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra 
anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen (SFS 2010:800 3 kap 
5a§). 
  

Undervisningen ska utifrån elevens premisser anpassas med utgångspunkt efter språk, 

kunskaper, bakgrund och tidigare erfarenheter, för fortsatt kunskapsutveckling och lärande. För 

de elever som av olika orsaker är i svårighet med att uppnå målen, ska skolan ta ett särskilt 

ansvar. Undervisningen ska formas efter varje elev, vilket resulterar i att utformningen av 

undervisningen inte kan se lika ut för alla. Eleven ska i undervisningen lära sig alfabetet och 

bokstävernas ordning samt sambandet mellan grafem och fonem. Eleven ska knäcka koden, för 

att kunna ta del av och tolka texter med hjälp av lässtrategier. Strategier som hen fått genom 

undervisning, med utgångspunkt från elevens förutsättning (Skolverket, 2017a, s. 2, 253; 

Skolverket, 2017b, s. 10).     

'

'

'

!

!
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4.''Metod'

I detta avsnitt behandlas studiens tillvägagångssätt. Först omnämns litteraturstudie, därefter 

redogörs för kriterier för inklusion, följt av litteratursökning. Vidare redovisas en tabell över 

analyserad litteratur. Avslutningsvis redogörs för materialanalys. 

4.1'Litteraturstudie'

Undersökningen som genomförts är en litteraturstudie, eller som det även kallas 

litteraturgenomgång, som behandlar elever som är i avkodningssvårigheter. Enligt Bryman 

(2011) bör ett kritiskt förhållningssätt intas vid inläsning av litteratur. Kritiskt förhållningssätt 

betyder inte att vara kritisk till alla texter, utan att ställa frågor om innehållet, källans 

trovärdighet och betydelse. Det handlar även om hur teorier, metoder och tillförlitligheten i 

slutsatserna påverkat resultaten, samt vilka styrkor respektive svagheter som finns. Syftet med 

att studera befintlig litteratur är att få svar på hur det aktuella forskningsområdet ser ut. 

Relevanta begrepp och teorier som finns, vilka metoder som tillämpats, om oenighet eller 

motstridiga resultat finns, samt om det finns obesvarade frågor inom området (Bryman, 2011, 

s. 98). För att kunna dra slutsatser och sammanställa resultaten, har arbetssättet i studien varit 

att söka efter vetenskaplig forskning inom det valda ämnet, granska dessa kritiskt samt 

sammanställa forskning som framkommit. 

!4.2'Kriterier'för'inklusion'och'studiens'urval'

För att kunna besvara studiens syfte har vi utformat kriterier för inklusion, för att inkludera eller 

exkludera materialet som vi har studerat. Det första kriteriet var att forskningsmaterialet skulle 

överensstämma med studiens syfte och frågeställningar. Dels att hitta forskning som 

behandlade orsaker till avkodningssvårigheter hos elever, dels att se hur lärare arbetar med 

elever i dessa svårigheter. Det andra kriteriet var att forskningen skulle beröra avkodning i de 

tidigare åren. Det tredje kriteriet var att forskningen inte skulle handla om dyslexi. Även om 

material i studien har handlat om elever med dyslexi, har vi i urvalet av material valt att fokusera 

på elever som är i svårigheter med att avkoda, och då explicit de som inte har diagnosen dyslexi. 

Vetenskapliga artiklar exkluderades, om de inte varit inom ramen för studiens syfte och våra 

frågeställningar. Forskning från längre tid tillbaka påträffades, men exkluderades då studien 

valde att fokusera på att granska forskning från 2000-talet och framåt. Materialet som 

granskades är vetenskapliga artiklar, avhandlingar och forskningsrapporter skrivna av forskare 

och granskade av forskare innan publicering, det vill säga peer-reviewed. 
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Litteraturstudien består av tolv olika texter, varav åtta tidskriftsartiklar och fyra 

doktorsavhandlingar. 

4.3'Litteratursökning'''

Sökord som användes i litteraturstudien ändrades fortlöpande. För att få fler träffar valde vi att 

trunkera sökord. Ett ord var decod* som i träffarna innefattade både decode och decoding. 

Nyckelord som framkommit vid träffarna var: decode, avkodning, svårighet, difficulties, 

decoding, struggling, swedish, readers.  

Sökning efter forskning, avseende elever som är i svårigheter med att avkoda, har utgjort 

den övervägande delen av litteraturstudien. Sökningarna påbörjades via Jönköping University 

Bibliotekstjänst i databasen SwePub, som genererade forskning i form av både vetenskapliga 

artiklar och avhandlingar. Sökord som användes var decoding* difficulties*. Dessa sökningar 

gav 52 träffar. Utifrån dessa träffar valdes två för analys. Utifrån nyckelord som framkommit i 

sökt material prövade vi med att använda orden struggling* readers* i SwePub, vilket gav åtta 

träffar, varav en valdes för analys.  

I databasen PsycInfo använde vi sökorden decode* difficult* method*, vilket gav 61 

träffar. Vi avgränsade till peer reviewed och ålder 0–12, vilket gav 19 träffar varav en valdes 

för analys.  

I sökt material hittades författare som ansågs relevant för studiens syfte. 

Författarsökningar genomfördes i Educational Resources Information Center [ERIC], vilket är 

en databas inriktad på forskning om pedagogik och psykologi. Författarsökningar gjordes även 

i SwePub. Likaså har Google Scholar varit en databas som genererat både vetenskapliga artiklar 

och avhandlingar. Författarsökningar har gjorts där Fälth och Tjernberg, som är erkända 

forskare inom ämnesområdet, har bidragit till mer kunskap i ämnet genom sin forskning. Vidare 

gjordes även kedjesökningar via källhänvisningar.  

4.4'Tabell'

Tabell 1: Studiens urval 

Titel Författare Publikationstyp År 

Does a dynamic test of phonological awareness 

predict early reading difficulties? A 

longitudinal study from kindergarten through 

grade 1. 

Gellert, A., S & Elbro, 

C.  

Vetenskaplig artikel  

2017 
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Does knowing what a word means influence 

how easily its decoding is learned? 

Michaud, M., Dion, E., 

Barette, A., Dupéré, 

V., & Toste, J. 

Vetenskaplig artikel  

2017 

Phonological awareness training with 

articulation promotes early reading 

development. 

Fälth, L., Gustafson, 

S., & Svensson, I. 

Vetenskaplig artikel 2017 

”Kalle, du kan ju läsa!” Förskoleklasslärare 

synliggör förskoleklasselevers 

skriftspråksutveckling!

 

Alatalo, T. Vetenskaplig artikel 2017 

Intensive reading with reading lists: an 

intervention study. 

Fälth, L., Nilvius, C., 

& Anvegård, E. 

Vetenskaplig artikel 2015 

Self-image and Reading Development - the 

Effect of Self-Image on Reading Development 

among Pupils in Grade 2  

Fälth, L., Svensson, I., 

Carlsson, S., & 

Gustafson, S. 

Vetenskaplig artikel 2014 

How simple is the simple view of reading? Gustafson, S., 

Samuelsson, C., 

Johansson, E., & 

Wallman, J. 

Vetenskaplig artikel  

2013 

The use of interventions for promoting reading 

development among struggling readers. 

Fälth, L. Doktorsavhandling  

2013 

Framgångsfaktorer I läs- och skrivlärande: en 

praxisorienterad studie med utgångspunkt i 

skolpraktiken. 

Tjernberg, C Doktorsavhandling 2013 

The relationship between phonological skills 

and word decoding. 

Høien, I., & 

Tønnessen, F., E. 

Vetenskaplig artikel 2011 

Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1–3: 

om lärares möjligheter och hinder. 

Alatalo, T. Doktorsavhandling 2011 

Mellan fakticitet och projekt. Läs- och 

skrivsvårigheter och strävan att övervinna dem.  

Nielsen, C. Doktorsavhandling 2005 

'
4.5'Materialanalys''

Materialanalysen bestod av tre steg. I det första steget av studien valde vi ut material till en 

första mer ytlig granskning. Här kontrollerade vi om materialet svarade mot studiens syfte, samt 
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om en eller båda forskningsfrågorna rörde materialet. Genom att kontrollera att ovanstående 

kriterier uppfylldes lästes det granskade materialets syfte, metod och resultat som därefter 

fördes in i analysöversikten (se bilaga 1). För granskning av både kvalitativa och kvantitativa 

studier fördes protokoll med förutbestämda kriterier, för att säkerställa materialets kvalitet och 

relevans för vidare urval i studien. Vi utformade en tabell där kolumner med datum, sökord, 

antal träffar, vidare avgränsning, antal träffar efter det, författare, titel samt år upprättades. 

Dessa gick vidare till första urvalet i studien. Vidare gjordes en avslutande kolumn med 

kommentarer av studien, huruvida materialet skulle inkluderas eller exkluderas i studien efter 

första granskningen. Det andra steget bestod av närläsning och djupgående granskning, där vi 

jämförde relevansen mer noggrant med vårt syfte och våra frågeställningar. Sammanfattningar 

utfördes efter varje genomgånget material, där viktiga och relevanta aspekter från materialet 

som rör studien författades. Därefter delades materialet in i olika teman, för att tydliggöra vad 

respektive material lyfter fram. Fyra teman upprättades för att besvara första frågeställningen: 

fonologisk medvetenhet/avkodningsproblem, självförtroende/självbild, lärarens roll samt 

tid/resursbrist. Fyra teman upprättades för att besvara andra frågeställningen: fonologisk 

medvetenhet, motivation/självförtroende, lärarens roll samt variation i undervisning. 

Materialet färgkodades för att vi lättare skulle få överblick över respektive tema. Lärarens roll 

färgkodades blå. Fonologisk medvetenhet/avkodningsproblem färgkodades grön. Motivation/ 

självförtroende/självbild färgkodades gul. Tid/resursbrist färgkodades orange och variation i 

undervisning färgkodades rosa. Därefter delades samtliga färgkodade teman in i dokument 

utifrån frågeställningarna. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 147) stöder 

tillvägagångssättet att klassificera data för att urskilja teman och mönster, där syftet är att ge en 

bild av och fastställa kvantiteten av specifika fenomen. I det tredje och avslutande steget läste 

vi materialet noggrant på nytt, för att ytterligare få förståelse och kunskap av materialet. I 

resultatet fungerar forskningsfrågorna som överordnad strukturerad princip. Olika tema utgör 

underrubrik för respektive forskningsfråga.  
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5.'Resultat!

I följande avsnitt redovisas resultat från studiens texter. Inledningsvis besvaras första 

frågeställningen i studien: Vilka orsaker kan ligga bakom avkodningssvårigheter hos elever? 

Vidare besvaras andra frågeställningen i studien: Hur kan lärare stötta elever som är i 

avkodningssvårigheter?  

!5.1'Orsaker'till'avkodningssvårigheter'

I studiens material har författare använt olika begrepp när de i tester undersöker elevers 

läsförmåga. Vissa använder begreppet nonsensord och andra använder begreppet pseudoord-

läsning. De båda begreppen innebär att elever läser ord som inte har någon innebörd, det vill 

säga ord som inte betyder något. Båda begreppen används i studien för att fortsätta att förfoga 

över författarnas ursprungliga tillämpning.  

5.1.1'Utebliven'fonologisk'medvetenhet'J'en'bidragande'orsak''

Studier visar att det finns olika orsaker till att elever hamnar i avkodningssvårigheter. En studie 

med Gough och Tunmers (1986) modell har gjorts av Gustafson, Samuelsson, Johansson och 

Wallman (2013). Deltagare var elever i fjärde klass. Några elever i lässvårigheter, men också 

elever som inte var i lässvårigheter. Eleverna som var i lässvårigheter hade sedan tidigare 

specialundervisning. Ett test med olika delar gjordes med utgångspunkt i fonologisk avkodning 

och ortografisk avkodning. Med fonologisk avkodning menas här strategin att ljuda sig fram 

till ett ord. Resultatet visade att elever som var i lässvårigheter hade lättare att avkoda ord, men 

svårare med den fonologiska avkodningen. Studien visar att avsaknad av fonologisk avkodning 

var en bidragande orsak för elever i lässvårigheter (Gustafson et. al, 2013, s. 304). Vidare menar 

Høien och Tønnessen (2011, s. 100) att inte alla elever med svag fonologisk medvetenhet har 

problem med att avkoda. Dock riskerar fortfarande elever med svag fonologisk medvetenhet 

att hamna i avkodningssvårigheter. Även i studien som Høien och Tønnessen (2011, s. 100) 

gjorde i en test- och jämförelsegrupp, framgår det att den fonologiska medvetenheten som 

orsak, gjorde den största skillnaden för eleverna i de båda grupperna. I en studie gjord av Alatalo 

(2011), framkommer att elever som inte får fonologisk träning förrän senare i skolan, riskerar 

att hamna i avkodningssvårigheter (Alatalo, 2011, s. 94).  
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5.1.2'Avsaknad'av'självförtroende'och'självbild'

Deltagare i Nielsens (2005) doktorsavhandling hade upplevelser av att det fanns lärare, som via 

sina ord och sin hållning visade att de inte trodde på att eleven skulle klara sig särskilt bra. 

Läraren hade varken sett eller bekräftat eleven och hade inte heller utmanat eleven till vidare 

kunskaper. Likväl talade deltagarna i studien  också om att de fått stöd och utmaningar av lärare. 

Dock hade ibland kraven varit för höga och behandlingar från både lärare och kamrater varit 

rent kränkande (Nielsen, 2005, S. 280). Fälth, Svensson, Carlsson och Gustafson (2014) menar 

i sin studie att elevers självbild kan ha koppling till ordavkodning. Med självbild menas här hur 

eleven ser på sin egen läsning. Forskarna har i en studie med andraklassare undersökt elever 

som är i lässvårigheter, jämfört med typiska läsare, det vill säga elever som inte är i 

lässvårigheter. Detta för att ta reda på om det fanns en koppling mellan elevers självbild och 

läsförmågan. Eleverna fick genomföra tester för att undersöka deras självbild. Testerna gjordes 

med ett års mellanrum. De bestod av påståenden om läsning, där eleverna fick välja det 

alternativ som bäst stämde in på dem själva. I de efterföljande testerna ingick ordavkodning, 

läsning av pseudoord och läsförståelse. Resultatet av testerna delade in eleverna från svag till 

god självbild. Utifrån gruppernas tester visades att självbild och ordavkodning hade stark 

koppling, då elever som hade svag självbild presterade sämst på testerna med ordavkodning. 

De elever som var typiska läsare och hade god självbild presterade bäst i dessa tester. Forskarna 

drog slutsatsen att låg självbild kan påverka elevers utveckling av ordavkodning på ett tidigt 

stadium i skolgången (Fälth et al. 2014, s. 23–24, 29–30). Nielsen (2005) belyser att deltagarna 

i hennes studie hade en skör självbild. Deltagarna menade, att om de mötte för stora svårigheter 

sjönk självförtroendet, och det krävdes många framgångar för att återigen våga pröva nya 

områden och inte tappa självförtroendet igen (Nielsen, 2005, s. 277). 

5.1.3'Avkodningssvårigheter'J'en'lärares'angelägenhet'

En viktig orsak till varför elever inte alltid kan uppnå läsförmåga kan enligt Alatalo (2011, s. 

80), grunda sig i lärarens brist på kunskap om fonologisk medvetenhet. I en kvalitativ studie av 

Alatalo (2011, s. 80–81), intervjuades flera lärare om läs- och skrivutveckling. Det framkom 

att flera lärare saknade kunskaper om fonologisk medvetenhet och varför vissa moment 

genomförs i läsutvecklingen. En lärare i studien kunde inte svara på varför hon klappade 

stavelser med sina elever. En annan lärare svarade att hon inte visste vad som menades med 

fonologisk medvetenhet, och varför det skulle vara bra att kunna. I ett kunskapstest som 

genomförts i studien deltog 269 lärare och speciallärare. Testet visade att hälften av klasslärarna 
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och en stor del av speciallärarna hade svårt att definiera begreppens innebörd av fonologisk och 

fonemisk medvetenhet. Vidare menar Alatalo att brist på kunskap om begrepp hos lärare, kan 

medföra att de kan ha svårare att ta till sig forskning om begreppen fonologisk och fonemisk 

medvetenhet. De kan även ha svårare att delta i diskussioner om den fonologiska utvecklingen 

hos elever med sina kollegor (Alatalo, 2011, s. 79, 80–82). 

5.1.4'Yttre'faktorer'kan'påverka'läsförmågan'

Ytterligare andra orsaker till varför elever inte uppnår läsförmåga kan vara yttre faktorer, såsom 

brist på resurser och brist på en-till-en undervisning, vilket innebär enskild undervisning mellan 

lärare och elev (Alatalo, 2011, s. 109). Vidare menar Alatalo (2011), att det kan vara avsaknad 

av speciallärare, vilket gör att elever i behov inte får tid till den hjälp de behöver. Att lärare ofta 

har stora elevgrupper är en bidragande faktor till, att de inte har möjlighet att ge eleverna den 

tid de behöver (Alatalo, 2011, s. 109). Även Nielsen (2005) menar att det är viktigt att lärare 

ger tid till elever. Hon menar att tiden ofta inte räcker till för de elever som är i svårigheter 

(Nielsen, 2005, s. 275). 

5.2'Hur'lärare'kan'stötta'elever'i'avkodningssvårigheter'

Nedan besvaras den andra frågeställningen i studien: Hur kan lärare stötta elever som är i 
avkodningssvårigheter? 

5.2.1'Vikten'av'att'utveckla'fonologisk'medvetenhet'

Gellert och Elbro (2017) genomförde tester i förskoleklass och senare i årskurs ett. Syftet var 

att i god tid uppmärksamma elever som är i svårigheter att avkoda. Resultatet visade att det som 

bidrog väsentligt till elevers tidiga läsutveckling var bokstavskännedom och fonologisk 

medvetenhet (Gellert & Elbro, s. 233). Även Gustafson et al. (2013) visar i sin studie att den 

mest framträdande skillnaden hos de elever som inte kunde avkoda var bristen på fonologisk 

medvetenhet. (Gustafson, 2013, s.304).  

Ett sätt att träna på fonologisk medvetenhet är enligt Fälth, Nilvius och Anvegård (2015), 

att intensivträna med läslistor. Deras studie gjordes med hjälp av `Wendickmodellen´ (2015), 

som visade att läslistorna hade positiv inverkan på elevernas avkodningsförmåga. Modellen 

innebar 10 minuters intensivläsning vid 20 tillfällen. Läslistorna innehöll: fonem, stavelser, 

nonsensord och innehållsord som var bekanta för eleverna, men också dubbelteckning och ord 

med icke fonologisk stavning. Resultatet visade att studiens experimentgrupp ökade mer i alla 

tester än jämförelsegruppen, särskilt i nonsensord och helordsträning (Fälth, et.al. 2015, s. 
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2405). Ytterligare ett arbetssätt som kan bidra till att stötta elever med den fonologiska 

medvetenheten är genom artikulation, som fokuserar på munnens utformande av bokstavsljud. 

En studie gjord av Fälth, Gustafson och Svensson (2017, s. 265) över ett års tid, visade att 

experimentgruppen gjorde större förbättringar än jämförelsegruppen, då de fokuserade på 

artikulation. Studiens experimentgrupp använde metoden FonoMix, som är en multi-sensorisk 

metodik. Det är en metod som binder samman sinnen: det visuella, auditiva och kinestetiska 

som konkretiserar sambandet mellan fonem och grafem. Ett viktigt steg i processen är att förstå 

hur ord kan analyseras och att se hur munnen formar fonemet, vilket är utgångspunkten i 

FonoMix (Fälth et. al. 2017 s. 265). Jämförelsegruppen arbetade med whole language och 

gjorde även de framsteg. Experimentgruppen som arbetade med FonoMix nådde dock större 

framgång. Enligt forskarnas egen tolkning av studien är fonologisk träning med artikulation en 

bra grund för elevernas framtida läsutveckling (Fälth, et al. 2017 s. 272). 

5.2.2'Motivation'och'tillit'till'den'egna'förmågan'

Fälth (2013) visar i sin doktorsavhandling vikten av att kunna bibehålla både elever och lärares 

motivation (Fälth, 2013 s. 70–71). En studie gjord av Michaud, Dion, Barrette, Dupéré och 

Toste (2017), belyser att det kan vara motivationshöjande om eleverna vet ords betydelse, i 

samband med att de skall avkoda. Eleverna själva uttryckte i studien att det var mer 

motiverande, att veta ordens betydelse när de avkodar. Enligt studien framkommer det att 

avkodningen ökade bland eleverna, men det gick inte säga om det berodde på att eleverna visste 

ordens betydelse (Michaud et al. 2017, s. 91–92). 

Nielsens studie från 2005 visar att lärandet underlättas för eleven, då lärare 

uppmärksammar eleven, och ger ett meningsfullt innehåll genom texter och ämneskunskap. 

Läraren har på så vis fångat elevens intresse till läsning, vilket resulterat i ökad motivation hos 

eleven (Nielsen, 2005, s. 280). Tjernbergs studie (2013, s. 151) där hon intervjuat lärare, belyser 

vikten av att väcka lust och motivation hos eleven till läsning. Läraren beskriver hur arbetet 

med fonem och grafem går hand i hand med lustfyllda aktiviteter. Dessa har sin utgångspunkt 

i elevens egen erfarenhet. Enligt Alatalo (2017, s. 13) är det av stor vikt att eleven får visa vad 

hen kan. Genom att eleven får höra från läraren att hen har lyckats, samt få beröm stärker 

elevens självkänsla. Det vill säga den uppfattning eleven har om sig själv. Även elevens 

trygghet är en viktig faktor för det fortsatta pedagogiska arbetet. Vidare menar hon att det är 

viktigt att ge eleven ett gott självförtroende. Med det menas, att eleven får tilltro till sin egen 

förmåga. Detta genom att läraren stöttar när eleven börjar skolan. Alatalo (2011) betonar att det 

är viktigt att läraren ger beröm och uppmuntran till eleven som är i lässvårigheter (Alatalo, 
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2011, s. 96). Det är när eleven får beröm och bekräftelse som hen lär sig menar Alatalo (2017, 

s. 13). Även Fälth et al. (2014) anser att elevens självbild, vad gäller sin egen läsning och 

koppling till ordavkodning, bör arbetas med aktivt i skolan på ett tidigt stadium. Detta för att 

stötta eleven i sin läsutveckling (Fälth, 2014, s. 31). 

5.2.3'Lärarens'betydande'roll'för'att'stärka'avkodningen'

Gellert och Elbro (2017, s. 233) tar upp betydelsen av att lärare skapar möjlighet att upptäcka 

elever i läs- och skrivsvårigheter på ett tidigt stadium. Alatalos (2011) studie visar hur en skola 

lät elever som var i avkodningssvårigheter vänta till årskurs 2, innan de fick hjälp med 

specialundervisning. Alatalo menar, att det finns en risk med denna typ av senare insatt 

specialundervisning. Risken är att läraren nöjer sig med att ge eleven beröm och uppmuntran, 

istället för att ge eleven specifik hjälp (Alatalo, 2011, s. 95). Även Tjernberg (2013) menar att 

man inte kan vänta för länge med att se vad tiden ska visa. Läraren i Tjernbergs studie berättar 

vidare, att inte enbart mer lästräning kan stötta eleven, utan åtgärder måste sättas in direkt för 

att stötta elever som hamnar i avkodningssvårigheter (Tjernberg, 2013, s. 154). 

En lärare behöver ha bred kunskap om elevens skriftspråksutveckling, för att kunna förstå 

vad eleven tänker, men också hur (Nielsen, 2005, s. 283). Tjernberg (2013) belyser vikten av 

att lärare besitter kunskap om olika metoder. Hon förklarar också att lärare måste vara villiga 

att utforska olika metoder. Om en metod inte fungerar ska läraren inte nedslås, utan våga gå 

vidare till nästa metod för att finna den som passar för eleven (Tjernberg, 2013, s. 150–151). 

Faktorer som är viktiga för elevens lärande är elevens egna intressen, menar Alatalo (2017, s. 

12–13). Hon har i sin studie intervjuat lärare och enligt dem hör elevens intresse, nyfikenhet 

och kunskap ihop. Lärarens förmåga att kunna sätta sig in i elevens intressen är en viktig del 

för att få ett lustfyllt lärande, menar Tjernberg (2013, s. 151).  

 Tjernberg (2013) lyfter fram hur elever kan ta in kunskap genom exempelvis 

utomhuspedagogik. Hon menar att eleven som har begränsningar i klassrummet inte 

nödvändigtvis behöver ta med sig dessa begränsningar utomhus, utan kan ges nya möjligheter 

i ny miljö. Eleven kan sedan ta med sig en positiv upplevelse in i klassrummet (Tjernberg, 2013, 

s, 154). Ett annat sätt att vidare stötta eleven i sin läsutveckling kan vara att läsa tillsammans 

med eleven. Detta genom att läraren ringar in ord som är bekanta för eleven och läser texten. 

När läraren kommer till de inringade orden läser eleven dessa tillsammans med läraren. Detta 

får eleven att känna att hen kan (Tjernberg, 2013, s. 152). Att arbeta med elever i en-till-en 

undervisning, visade sig i Fälths (2013) studie ha positiva effekter oavsett metod som användes 

(Fälth, 2013, s. 42). 
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!5.2.4'Variation'i'undervisning'J'en'framgångsfaktor!

I Tjernbergs (2013) studie, där lärare intervjuats om framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande, 

belyser samtliga informanter vikten av att ha en variation av tillvägagångssätt i sin 

undervisning. Detta för att kunna möta alla elevers behov och anpassa undervisningen utifrån 

deras förutsättningar (Tjernberg, 2013, s. 151). Även Fälth (2013) belyser variation som en 

framgångsfaktor för elevers läsutveckling. I en interventionsstudie hon genomfört med elever i 

årskurs 1–4 som var i lässvårigheter, undersökte hon olika arbetssätt. Studien undersökte fyra 

grupper med vardera 25 elever. Varje grupp fick undervisning på olika sätt. Första gruppen fick 

undervisning i ett datorprogram som enbart fokuserade på läsförståelseträning. Andra gruppen 

fick undervisning i ett datorprogram med enbart fonologisk träning. Tredje gruppen fick 

undervisning i båda datorprogrammen varannan gång. Fjärde gruppen fick ordinarie 

specialundervisning utan datorprogram. Resultatet visade på en förbättring hos alla elever som 

fick datorbaserad träning. Bäst resultat hade elever som fick en varierad datorbaserad träning 

med både läsförståelseträning och fonologisk träning. Endast 7 av 25 elever behövde fortsatt 

specialundervisning, medan det i de andra grupperna var 20, 21 och 22 av 25 elever som 

behövde fortsatt specialundervisning. Fälth menar att en varierad träning kan bidra till 

motivationen, som är viktig för att nå läsförmåga (Fälth, 2013, s. 70–71).  

För att upptäcka och stötta elever som är i svårigheter med sin läsinlärning är en viktig 

faktor, enligt Alatalo (2011), att ha ett samarbete mellan förskoleklass, lågstadiet och 

speciallärare. Genom att samarbeta kan lärare se och följa elevernas läsutveckling redan i 

förskoleklass, för att se var i läsprocessen eleverna befinner sig. Specialläraren i studien 

genomför tester med var och en av eleverna i förskoleklassen för att ta reda på om de är 

läsförberedda innan årskurs ett tar sin början (Alatalo, 2011, s.118–120). Genom fortbildning 

om elevers läsutveckling har samarbetet underlättats kollegorna emellan, anser informanterna i 

studien (Alatalo, 2011, s. 120). I en annan studie, som Alatalo (2017, s. 11) genomfört, 

framhäver lärarna vikten av att få teoretisk kunskap om hur de kan bedöma elevers 

läsutveckling. Lärarna i förskoleklassen hade fått föreläsningar där de lärde sig mer om 

avkodning, språklig medvetenhet, läsförståelse, läsflyt samt bedömning av läsförmåga. Lärarna 

såg detta som en positiv utveckling i deras eget arbete. De fick nya kunskaper och såg på 

elevernas läsinlärning med ett utökat perspektiv (Alatalo, 2017, s. 11). 
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6.'Diskussion''

I följande avsnitt diskuteras metod och resultat i litteraturstudien. Inledningsvis diskuteras 

förfarandet inom den informationssökning och materialanalys som genomförts. Vidare 

diskuteras resultatet som framkommit i studien i relation till bakgrund, styrdokument och den 

pedagogiska verksamheten. 

'6.1'Metoddiskussion' '

Studiens syfte och frågeställningar har stått i centrum för informationssökningen. För att finna 

relevant material, har sökord rörande syfte och frågeställningar utgjort de största fynden till 

materialet. Inklusionskriterierna har varit till hjälp för att avgränsa sökningarna och urvalet i 

materialet. Olika databaser har använts, där SwePub utgjort den största delen av vårt material. 

Genom olika källor som påträffats kunde sökord med mer inriktning på syfte och 

frågeställningar användas för att ytterligare avgränsa sökningar. Att använda aktuell forskning 

var vårt mål, men då Nielsens avhandling från 2005 ansågs relevant för vårt arbete valde vi att 

inkludera den. En begränsning som utgjorde utbudet bestod i att vi riktat in studien på F–3. För 

att få en utökad uppfattning om vårt problemområde inkluderades både nationell och 

internationell forskning. Materialet har under studiens gång bearbetats fortlöpande. 

 Då det i flertalet fall visade sig att material som sett lovande ut inte har fri tillgång fick 

de uteslutas. Dessa kan ha varit material med betydelse för vår studie, vilket kan ha påverkat 

att någon viktig aspekt inte lyfts fram. Genom översikt över analyserad litteratur (se bilaga 1), 

utgjorde detta en hjälp i vårt sammanställande av forskning. Detta för att få en 

sammanhängande bild och finna gemensamma aspekter över vårt insamlade material till 

studien. Målet var redan från början att ha en neutral ingång i arbetet, och vi hoppas att den 

neutrala ingången kunnat hjälpa oss att återge bilden som forskningen lyfter fram inom området. 

Texternas bredd har gett oss nya kunskaper och ett utökat perspektiv på elever som är i 

svårigheter med att avkoda. Både vad som kan ligga till grund för dessa elever och hur de kan 

stöttas i sin läsutveckling. 

6.2'Resultatdiskussion'

I följande avsnitt diskuteras resultat i litteraturstudien. I samtliga avsnitt diskuteras båda 

frågeställningarna. Syftet med litteraturstudien var att ta reda på orsaker som kan ligga bakom 

avkodningssvårigheter hos elever, samt hur lärare kan stötta elever som är i 

avkodningssvårigheter. 
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'6.2.1'Fonologisk'medvetenhet'

I bakgrunden (3.2) beskrevs hur läsning är en process som utvecklas i olika steg. Lundberg och 

Herrlin (2014) påpekar att, när elever ska lära sig läsa behöver de förankra grafem och mer 

specifika fonem. De behöver även kännedom om att ord kan delas in i fonem (Lundberg & 

Herrlin, 2014). Resultatet visade att om elever saknar fonologisk medvetenhet, riskerar de att 

hamna i avkodningssvårigheter (Høien & Tønnessen, 2011; Gustafson, Samuelsson, Johansson 

& Wallman, 2013; Elbro, 2012). I centrala innehållet för svenska i läroplanen står det tydligt 

uttryckt, att eleven ska kunna sambandet mellan fonem och grafem (Skolverket, 2017a). Eleven 

behöver få tillgång till olika lässtrategier, för att kunna knäcka läskoden (Skolverket, 2017b). 

Alatalo (2011) redogör för en skola i sin studie som väljer att medvetet vänta till årskurs 2, 

innan elever som är i avkodningssvårigheter får specialundervisning. Det talar mot skollagen, 

som säger att elever som riskerar att inte uppnå målen skyndsamt ska ges stöd (SFS 2010:800 

3 kap 5a§). Även Alatalo, (2011); Elbro & Gellert (2012) stöder i sin forskning att skolan inte 

ska vänta med att sätta in stöd till elever som riskerar att inte uppnå målen. 

 I bakgrunden beskrevs olika inlärningsmetoder (3.4). Vår erfarenhet från VFU är att 

elever lär på olika sätt och behöver variation i undervisningen. Detta för att uppnå fonologisk 

medvetenhet och därigenom läsförmåga. Resultatet visade att många forskare stöder en 

variationsrik undervisning, då det har visat sig motivera eleverna. Fält et. al (2015) lyfter fram 

intensivträning med läslistor som en positiv inverkan på elevernas avkodningsförmåga. Under 

VFU I och II fick en av oss vara med när elever i åk 1 samt åk 2 genomförde intensivläsning 

med texter under en fyraveckorsperiod. Syftet med intensivläsningen var att öka avkodnings- 

och läsförmågan. Intensivläsningen gav positiva resultat, då de elever som hade svårigheter 

med att avkoda ord förbättrade både den alfabetiska läsningen, samt den ortografiska läsningen. 

Vidare hade även läshastigheten bland eleverna ökat. Intensivträning kan vara ett arbetssätt att 

komma vidare i sin läsutveckling. Vid VFU III kom en av oss i kontakt med FonoMix i åk 1. 

Detta visade sig vara ett bra redskap för dessa elever vid inlärning av fonem. Eleverna kunde 

själva se hur munnen skulle formas för att få fram rätt fonem till rätt grafem. Uppstod 

svårigheter tittade eleverna noga på bilden som visade munnens form för respektive grafem. De 

jobbade både enskilt och i grupp för att kunna stötta varandra. Här kopplas det sociokulturella 

perspektivet till att eleverna lär i interaktion med varandra, och genom olika uttrycksformer 

(Säljö, 2014). Fälth et. al (2017) lyfter artikulation som en viktig komponent för elevens ljud- 

och bokstavsinlärning. Dewey menar att inom pragmatismen är det viktigt att förena teori och 

praktik till en helhet. Detta kan göras genom praktiska övningar (Säljö, 2014).  
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Sammanfattningsvis tycker vi oss ha funnit en viktig nyckel i vårt sökande för elever som 

är i avkodningssvårigheter, och hur vi kan stötta dem i sin läsutveckling. Vår slutsats är att den 

fonologiska medvetenheten, och då med särskild inriktning på fonem, står för en stor och viktig 

del i elevers läsinlärning. Även forskning som framkommer i studien stöder detta. Har inte den 

fonologiska medvetenheten förankrats, och läraren gått vidare i läsinlärningen, behöver läraren 

backa tillbaka i sin undervisning för att få med sig eleven till nästa steg.  

'6.2.2'“Jaget”'J'synen'på'sig'själv'

Flera forskare lyfte självbild och självförtroende som viktiga komponenter bland elever som är 

i avkodningssvårigheter. Detta framkommer inom fenomenologiskt perspektiv, hur det egna 

medvetandet påverkar individen (Alvesson & Sköldberg, 2017). Forskarnas slutsats är att låg 

självbild på ett tidigt stadium, kan påverka elevers utveckling inom ordavkodning (Nielsen, 

2005; Fälth et al, 2014). Elevers självförtroende ska stimuleras i skolan, vilket även läroplanen 

tydligt visar (Skolverket, 2017a). I resultatet framkom att lärare som genom hållning och ord 

visar att tron på eleven inte finns, påverkar självförtroendet hos eleven negativt. Lärare som 

bekräftat eleven, genom att ge beröm och uppmuntran, framkom i resultatet som en viktig faktor 

till att bygga elevens självbild. Detta kopplas till pragmatismens syn som handlar om att kunna 

ta till sig och tro på det som sägs om det egna ”jaget” (Säljö, 2014). Resultatet visade även att 

det är viktigt att ge elever uppgifter som de kan, detta för att lyfta deras självförtroende. Det är 

viktigt att på ett aktivt sätt arbeta med elevernas självbild, för att stötta dem i sin läsutveckling 

(Nielsen, 2005; Alatalo, 2017; Fälth et al., 2014). 

 Erfarenheten av att ge elever uppgifter på den nivå de behärskar, är något som vi även 

upplevt under våra VFU-perioder. Extra stöd gavs i vissa fall till elever som var i lässvårigheter. 

Genom att elever läste för läraren i en-till-en undervisning kunde omedelbart beröm och 

uppmuntran ges. Observationen av ovanstående undervisning tolkades som att eleverna 

uppskattade undervisningen och vågade ta sig an texterna, vilket visar på att det kan vara ett 

arbetssätt som gynnar eleverna. Även motivation framkom i resultatet, samt betydelsen av ett 

meningsfullt innehåll, och att som lärare skapa ett lustfyllt lärande för att stimulera eleverna 

(Nielsen, 2005; Tjernberg, 2013). Iakttagelser gjordes även under VFU som kan ifrågasätta 

lärarens handlande, då läraren tvingade den elev som inte var klar med läs- eller skrivuppgiften 

att sitta kvar i klassrummet över en hel rast. Lärarens tillvägagångssätt, enligt vår bedömning 

av situationen, höjde inte elevens motivation, snarare tvärtom. Det som tidigare byggts upp av 

god självbild från elevens sida hade på detta vis direkt raserats. 
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 Teorierna i studien visade också att ur sociokulturellt perspektiv påverkas ordförråd och 

begreppsbildning redan i tidig ålder (Säljö, 2014). Studiens resultat visade att eleverna själva 

kunde känna det motiverande att veta vad orden de skulle avkoda hade för betydelse (Michaud 

et al. 2017). 

Sammanfattningsvis är vår slutsats att självförtroende, självbild och självkänsla är en 

viktig roll i elevernas läsutveckling. Som lärare vilar ett viktigt och betydelsefullt ansvar att 

skapa trygghet och tilltro till elevernas egna förmågor. Viktiga ledord för oss utifrån resultatet 

är att uppmuntra och stötta eleverna genom hela skolgången oavsett var i sin utveckling de 

befinner sig. 

 6.2.3'Lärarens'roll'

I kunskapskraven för årskurs 1, ska elever på ett delvis fungerande sätt kunna läsa bekanta 

och elevnära texter genom strategi för ljudning, samt helordsläsning (Skolverket, 2017a). 

Läraren ska undervisa dessa strategier och behöver således kunskaper i ämnet. I studiens 

resultat framkom att många lärare har brist på kunskaper inom området fonologisk medvetenhet 

och betydelsen av begreppet. Kunskap saknas även om vad forskning säger inom området 

(Alatalo, 2011). Om lärare inte vet vad som menas med fonologisk medvetenhet är det heller 

inte självklart att de vet vad eller hur de ska undervisa i ämnet. Detta är en viktig faktor, då 

lärares kunskaper påverkar elever i avkodningssvårigheter. Har inte läraren rätt kunskaper, 

kanske elever i avkodningssvårigheter inte får rätt undervisning som främjar deras 

läsutveckling. Yrkesverksamma lärare, som vi mött på vår VFU, har berättat om 

nyutexaminerade lärare som ofta står handfallna, när de ska lära elever att läsa. I resultatet 

framkom, att lärare behöver ha bred kunskap om elevers skriftspråksutveckling, för att kunna 

veta hur och vad eleven tänker (Nielsen, 2005). Vidare visade resultatet att Alatalos (2011) 

avhandling, där lärare fick fortbildning, gav positivt gensvar då de fått kunskaper om hur de 

kan bedöma elevers läsutveckling. Detta för att kunna stötta elever att nå god läsutveckling. 

Resultatet beskrev också hur samarbete mellan lärare bidragit till att de kunnat stötta elever i 

deras läsinlärning. Från VFU finns egna erfarenheter som vittnar om lärarlag som tillsammans 

pratade om varje elevs situation, och hur de tillsammans skulle arbeta för att eleven skulle nå 

kunskapskraven. Även läroplanen skildrar att lärare ska se till elevens enskilda utveckling 

(Skolverket, 2017a). 

Resultatet visade att det är av stor vikt att lärare har kunskap om olika 

läsinlärningsmetoder, för att kunna bedriva en varierad undervisning. Detta genom att anpassa 

undervisningen och på så sätt kunna nå alla elever på respektive nivå. Även läroplanen stöder 
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att undervisningen utifrån elevers olika förutsättningar och behov ska anpassas (Skolverket, 

2017a). Forskare i resultatet anslöt sig till vikten av goda kunskaper om olika metoder, för att 

kunna forma en varierad undervisning, som anpassar sig efter eleverna (Tjernberg, 2013; Fälth, 

2013). Variation både vad gäller metoder i undervisningen, men även undervisningssätt som 

exempelvis utomhuspedagogik framkom i resultatet. Att skapa ett lustfyllt lärande och väcka 

intresse hos eleven var också något som framkom som en viktig aspekt i resultatet (Alatalo, 

2017; Fälth, 2013; Tjernberg, 2013). Detta kan ses ur ett sociokulturellt perspektiv, hur teorin 

ger en bild av verkligheten. (Säljö, 2014). Vi anser att det i forskning har varit svårt att finna 

olika läsinlärningsmetoder för elever i avkodningssvårigheter. 

Sammanfattningsvis drar vi slutsatsen att kunskaper om elevers läsutveckling är en viktig 

del för lärare att besitta. Detta för att kunna orientera sig var i läsutvecklingen elever befinner 

sig då de är i avkodningssvårigheter. Vidare är kunskaper om olika inlärningsmetoder en 

förutsättning för att kunna möta alla elever i sin läsutveckling. 

6.3'Vidare'forskning'

Avsaknaden av fonologisk medvetenhet har framkommit som en orsak för elever som är i 

avkodningssvårigheter. Däremot har vi inte stött på mycket forskning som talar om hur lärare 

praktiskt kan gå tillväga. Det vore intressant att undersöka hur lärare jobbar med fonologisk 

medvetenhet i klassrummet. Detta eftersom den fonologiska medvetenheten är en viktig grund 

för att elever inte ska hamna i avkodningssvårigheter. Kanske kan musik vara ett redskap för 

elever i avkodningssvårigheter. Genom att rimma, göra ramsor och stötta elever, och på så sätt 

kunna lägga grunden till elevers läsutveckling på ett intresseväckande sätt. Vidare undersöka 

om lek med ord, klappa stavelser, hitta nya sätt genom rytmen och musiken kan vara ett sätt att 

bli mer fonologiskt medveten.  
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Högskolan för lärande kommunikation 
Självständigt arbete för grundlärare F–3 och 4–6 

Översikt över analyserad litteratur  

Författare 
Titel 
Ev. tidskrift 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Syfte Design 
Urval 
Datainsamling 
Teoretisk bakgrund 

Resultat 

Alatalo, T. 

”Kalle, du kan ju läsa!” 

Förskoleklasslärare synliggör 

förskoleklasselevers 

skriftspråksutveckling” 

Nordic Journal of Literacy 

research  

Vetenskaplig artikel [Peer re-

viewed] 

(2017) 

Sverige 

SwePub 

Syftet med studien är lyfta fram 

vikten av kompetens bland lärare i 

förskoleklass med fokus på 

meningsskapande för att öka 

elevernas förutsättningar i sin 

framtida skriftspråksutveckling.  

Kvalitativ studie.  

23 lärare i förskoleklass deltog 

i projektet. Artikeln handlar 

om 7 lärare i en delstudie i 

projektet.  Lärarna valde ut två 

elever vardera som kommit 

olika långt i sin 

skriftspråksutveckling. 

Datainsamling bestod av 

intervjuer. 

Teoretisk bakgrund: 

sociokulturell teori och 

pragmatism. 

Resultatet visar att det är viktigt att läraren uppmuntrar 

elevernas läsning. Det stärker elevernas självförtroende. 

Lärare i studien anser att det är viktigt att ge eleverna ett 

gott självförtroende när de börjar skolan genom att stötta 

eleverna. När de får beröm och bekräftelse lär sig eleverna.  

Resultatet visar att det är viktigt att skapa 

meningsskapande i verksamheten i förskoleklass, även i 

leken. Intresse, kunskap och nyfikenhet hör ihop. 

Informanterna i studien framhäver vikten att få teoretiska 

kunskaper för hur de kan bedöma elevernas läsutveckling. 

Lärarna i förskoleklassen hade fått föreläsningar där de 

lärde sig mer om avkodning, språklig medvetenhet, 

läsförståelse, läsflyt och bedömning av läsförmåga. 
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Gellert, A., S & Elbro, C. 

“Does a dynamic test of 

phonological awareness predict 

early reading difficulties? A 

longitudinal study from 

kindergarten through grade 1.” 

Journal of Learning Disabilities 

Vetenskaplig artikel [Peer re-

viewed] 

(2017) 

Danmark 

ERIC 

Syftet med studien var att upptäcka 

barn i riskzonen för lässvårigheter, 

för att på ett tidigt stadium kunna 

identifiera de barn som riskerar 

hamna i lässvårigheter. Ett 

fonologiskt test genomfördes i sen 

förskola/förskoleklass/klass 1. 

Longitudinell studie 

Av 160 barn var 80 i riskzonen 

i början av studien.   

Under ett års tid genomfördes 

tre tester.  

Teoretisk bakgrund fram-

kommer inte uttryckligen i 

artikeln.  

 

Resultatet visar att fonologisk medvetenhet och 

bokstavskännedom bidrar väsentligt till den tidiga 

förutsägelsen av barns läsutveckling.  

Michaud, M., Dion, E., Barette, 

A., Dupéré, V., & Toste, J. 

“Does knowing what a word 

means influence how easily its 

decoding is learned?” 

Reading and writing Quarterly – 

Overcoming Learning Difficulties 

 

Syftet med studien vara att ta reda om 

det är lättare för elever att avkoda om 

de vet ordets betydelse. 

Kvantitativ studie 

53 elever i åk 1. Explicita 

instruktioner i hur 32 ord 

avkodas. Eleverna fick 2x 20 

min en-till-en undervisning 

under 10 veckors tid. Första 

undervisningstillfället varje 

vecka bestod av 

avkodningsinstruktioner och 

Resultatet visar att elevers avkodningsförmåga ökade. 

Däremot kunde kännedom om ordens betydelse inte svara 

på om förmågan att avkoda ord ökar om eleven känner till 

ordets betydelse. Eleverna fann att undervisningen var mer 

lustfylld och tillfredsställande när de fick avkoda och 

samtidigt få kännedom om ordens betydelse än att bara 

träna på avkodningsinstruktioner. Det kan sägas vara 

motivationshöjande.  
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Vetenskaplig artikel [Peer re-

viewed] 

(2017) 

Kanada 

PsycInfo 

andra undervisningstillfället 

varje vecka bestod av 

avkodning och ordens 

betydelse.  

Datainsamlingen bestod av 

för- och eftertest, samt 

observationer i samband med 

enskild undervisning. 

Teoretisk bakgrund: 

framkommer inte uttryckligen 

i artikeln. 

Fälth, L., Gustafson, S., & 

Svensson, I. 

“Phonological awareness training 

with articulation promotes early 

reading development.” 

Education 

Vetenskaplig artikel [Peer re-

viewed] 

(2017) 

Sverige 

Google Scholar 

Syftet med studien är att undersöka 

hur fonologisk träning med 

artikulation bidrar till fonologisk 

medvetenhet och bättre läsförmåga 

för barn i förskoleklass.  

Kvantitativ studie. 

Två grupper i förskoleklass 

från två skolor med totalt 69 

elever under 1 års tid. 

Experimentgrupp och 

jämförelsegrupp. I varje grupp 

fanns det risk-grupper och icke 

risk-grupper. Ena gruppen blev 

undervisade i Fonomix (2700 

min) och andra gruppen blev 

undervisade i whole language 

(2700 min). 

Resultatet visar positiva effekter av fonologisk träning 

med artikulation. Experimentgruppen som tränade 

artikulation och blev undervisade i Fonomix förbättrade 

sina resultat överlägset och gick om jämförelsegruppen 

jämfört med första testet. Antalet elever i 

experimentgruppen som efter avslutad studie låg på 

godkänd nivå var betydligt högre än jämförelsegruppen.  
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Datainsamling: 4 tester 

genomfördes.  

Teoretisk bakgrund 

framkommer inte uttryckligen 

i artikeln.  

Fälth, L., Nilvius, C., & 

Anvegård, E. 

“Intensive reading with reading 

lists: an intervention study.” 

Creative Education 

Vetenskaplig artikel [Peer re-

viewed] 

(2015) 

Sverige 

SwePub 

Syftet med studien var att ta reda på 

hur intensivläsning med läslistor 

påverkar elever som är i 

avkodningssvårigheter.  

Interventionsstudie. Pilotstudie 

30 elever. Experimentgrupp 

(15) och jämförelsegrupp (15) 

För- och eftertest. 

(Ordavkodning, ordavkodning 

på tid, nonsensord).  

Experimentgruppen fick 20 

träningstillfällen a´10 minuter 

med läslistor.  

Teoretisk bakgrund fram-

kommer inte uttryckligen i 

artikeln. 

Resultatet visar att genom att använda läslistor och 

intensivträna inverkar positivt på unga elevers utveckling 

att avkoda.  

 

Fälth, L., Svensson, I., Carlsson, 

S., & Gustafson, S. 

“Self-image and Reading 

Development - the Effect of Self-

Syftet med studien var att undersöka 

kopplingen mellan självbild och 

läsförmåga bland elever i årskurs 2 

som var i lässvårigheter. 

Kvantitativ studie 

100 elever i åk 2 deltog, varav 

100 elever som var i 

lässvårigheter. 30 elever som 

Resultatet visade att det fanns en koppling mellan svag 

självbild och elever som var i avkodningssvårigheter. De 

elever som presterade sämst på resultatet i ordavkodning 

var de som hade svag självbild. Bland elever som inte var i 
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Image on Reading Development 

among Pupils in Grade 2” 

The Online Journal of 

Counseling and Education 

Vetenskaplig artikel [Peer re-

viewed] 

(2014) 

Sverige 

SwePub 

 

inte var i lässvårigheter 

utgjorde kontrollgrupp.  

Två tester med självbild 

genomfördes med ett års 

mellanrum. Resultatet på 

självbildstestet delade in 

eleverna i grupper. Under året 

gjordes tester med 

ordavkodning, nonsensord 

samt läsförståelse utifrån dessa 

grupper. 

Teoretisk bakgrund 

framkommer inte uttryckligen 

i texten. 

avkodningssvårigheter samt hade en god självbild 

presterade bäst på ordavkodningstestet. 

Gustafson, S., Samuelsson, C.,  

Johansson, E., & Wallman, J. 

“How simple is the simple view 

of reading?” 

Scandinavian Journal of 

Educational Research 

Vetenskaplig artikel [Peer re-

viewed] 

 (2013) 

Syftet med studien var att undersöka 

hur modellen läsning = avkodning x 

förståelse (Gough & Tunmer, 1986) 

med fokus på avkodning och 

förståelse bidrar till elevers 

läsutveckling.  

Kvantitativ studie.  

72 elever indelade i två 

grupper i årskurs 4. (36 med 

läsförmåga, 36 med 

lässvårigheter). De elever med 

lässvårigheter fick redan 

specialundervisning och de 

elever med läsförmåga fick 

inte det. 

Resultatet visar att elever som hade lässvårigheter hade 

lättare med ordavkodning, men svårt med den fonologiska 

avkodningen. Eleverna hade logografisk läsning, men var 

det ord de inte kände igen hade de inte den fonologiska 

strategin att ljuda sig fram till ordet.  
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Sverige 

SwePub 

 

Nio deltest genomfördes.  

Teoretisk bakgrund fram-

kommer inte uttryckligen i 

artikeln. 

 

 

Tjernberg, C 

”Framgångsfaktorer I läs- och 

skrivlärande: en praxisorienterad 

studie med utgångspunkt i 

skolpraktiken.” 

Doktorsavhandling 

(2013) 

Sverige 

SwePub 

Syftet med studien är att analysera 

framgångsfaktorer för elever i läs- 

och skrivsvårigheter samt hur läraren 

utvecklar sin yrkesskicklighet. 

Kvalitativ och kvantitativ 

studie. Praxisorienterad studie.  

I studien ingick sex klasslärare 

(varav två klasslärare jobbade i 

åk 1–3), två speciallärare, 

dramapedagog, logoped samt 

skolans rektor. Insamlat 

material pågick vid flera 

tillfällen under åren 2006 - 

2012 

Deltagande observationer, 

fältdagbok, dokumentstudier 

och samtal med lärare utgör 

grunden för datainsamlingen.  

 

Resultatet visade på framgångsfaktorer för elevers läs- och 

skrivutveckling, hur lärare ska jobba i sin yrkesskicklighet. 

Att ha ett nära samarbete kollegor emellan, ha flera 

metoder i beredskap, utmana eleverna och ha ett positivt 

klassrumsklimat var några av de aspekter som framkom.  
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Teoretisk bakgrund: Språkliga, 

sociala och kognitiva 

perspektiv 

Linda Fälth 

“The use of interventions for 

promoting reading development 

among struggling readers” 

Doktorsavhandling 

(2013) 

Sverige 

SwePub 

Syftet med studien var att ta reda på 

vad interventionen hade för effekter 

som metod för att främja 

läsutvecklingen. 

Kvantitativ studie 

Två studier med totalt 144 

elever och 42 lärare från 41 

skolor i 4 kommuner.  

Datainsamlingen består av 

sammanställt material med 

resultat från 4 artiklar som 

behandlar två studier.  

Teoretisk bakgrund:  

Modellen läsning = avkodning 

x motivation (Gough & 

Tunmer, 1986) 

Resultatet från studie 1 visar att båda grupperna som 

arbetat med datorbaserade program utvecklats signifikant. 

Dock framkommer inte hur mycket de har förbättrats. 

Resultatet visar att interventioner med datorbaserade 

program i studie 2 gav bäst resultat med träning bestående 

av både förståelseträning och fonologisk träning. Endast 

sju elever av 25 som använde den metoden var efter 

interventionens slut i behov av fortsatt 

specialundervisning.  

Bland elever som inte hade kombinerad träning var det  ett 

fåtal elever som efter interventionens slut inte behövde 

fortsatt specialpedagogiskt stöd.  

 

 

Høien, I., & Tønnessen, F., E. 

“The relationship between 

phonological skills and word 

decoding.” 

 

Syftet med studien är att undersöka 

förhållandet mellan ord-

avkodningsförmågan och tre 

fonologiska färdigheter: fonologisk 

medvetenhet, oralt korttidsminne 

samt snabb automatisk namngivning. 

Kvantitativ studie 

269 elever i åk 3 och 278 

elever i åk 5 från Norge.  

262 elever i åk 3 och 198 

elever i åk 5 från Sverige. 

Resultatet visar att fonologisk medvetenhet är den 

färdighet som starkast förklarar variationen gentemot 

avkodare utan svårigheter att avkoda ord.   
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Scandinavian Journal of 

Psychology 

Vetenskaplig artikel [Peer re-

viewed] 

(2011) 

Norge 

PsycInfo 

 Åldrarna skiljer sig i 

respektive årskurs i Sverige 

och Norge då de norska 

eleverna är ett år äldre än de 

svenska eleverna i vardera 

årskursen.  

Datainsamling: Test som 

bestod av 7 deltester vilka tog 

mellan 50–70 min att 

genomföra.  

Teoretisk bakgrund 

framkommer inte uttryckligen 

i artikeln.  

 

Alatalo, T. 

”Skicklig läs- och 

skrivundervisning i åk 1–3: om 

lärares möjligheter och hinder.” 

Doktorsavhandling 

(2011) 

Sverige 

SwePub 

Syftet med studien är att beskriva 

lärares svårigheter och möjligheter 

till framgångsrik läs- och 

skrivundervisning. Att som lärare 

kunna identifiera var elever befinner 

sig i sin läs- och utveckling för att 

kunna hjälpa eleverna med deras 

läsförmåga. 

 

Både kvalitativ och kvantitativ 

studie. 

8 lärare i åk 1–2 deltog i den 

kvalitativa studien.  

269 lärare och 31 speciallärare 

deltog i den kvantitativa 

studien. 

 

Resultatet visar att lärare som samarbetar med 

förskoleklass och varandra har goda kunskaper av 

elevernas utveckling och vet hur de kan göra för att hjälpa 

eleverna.  

Resultatet visar också att många lärare inte reflekterar över 

elevers läsutveckling då de inte kan specificera frågor som 

hör läsundervisningen till. Bilden som ges är att vissa 

lärare inte har insikt i hur elevers läsutveckling påverkas 

av lärarens undervisning.  



9"
" " "

Datainsamling: intervjuer, 

transkribering, enkäter, 

kunskapstest.  

 

 

Resultatet visar även på kunskapstestet att lärare själva 

måste vara insatta i och ha goda kunskaper om hur språket 

är uppbyggt för att kunna hjälpa eleverna i sin 

läsutveckling.  

Nielsen, C. 

”Mellan fakticitet och projekt. 

Läs- och skrivsvårigheter och 

strävan att övervinna dem.” 

Doktorsavhandling 

(2005) 

Sverige 

Författarsökning 

Syftet med studien är att ta reda på 

hur individer med läs- och 

skrivsvårigheter övervinner och 

hanterar problem de ställs inför i 

vardagen och skolan där allt mer 

handlar om att verka i en 

textberoende värld.  

Kvalitativ studie. 

9 deltagare i åldrarna 9–53 

deltog i studien som pågick i 

18 månader.  

Datainsamlingen består av 

samtal, intervju och 

observation. 

Teoretisk bakgrund: 

Fenomenologisk teori. 

Avhandlingen fokuserar på 

jaget och individens 

upplevelse och relationen till 

samhället. 

Resultatet berör den egna självbilden. Hur människan 

övervinner svårigheter med det skrivna språket, och sättet 

att se på sig själv.  

Resultatet visar även att läraren behöver veta hur eleven 

förstår, inte bara vad eleven förstår. Kunskaper om olika 

inlärningssätt för att inte bara vara låst och begränsad. Visa 

öppenhet mot varje elev. Att tidigt upptäcka läs- och 

skrivsvårigheter samt att anpassa undervisningen. 
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