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Syftet med litteraturstudien är att granska vad forskning säger om lässvårigheter 

hos elever i de yngre åldrarna.  

• Vad beror lässvårigheter på och vad kan det leda till hos eleven? 

• Vilka metoder finns för att förebygga och åtgärda lässvårigheter?  

Detta examensarbete är en litteraturstudie där vetenskapliga publikationer 

analyserats. Resultatet visar att lässvårigheter främst beror på brister i 

läsutvecklingen, framför allt bristande fonologisk medvetenhet. Motivation är 

också en bidragande faktor till att brister i läsutvecklingen uppstår. Att eleven har 

låg motivation beror ofta på att föräldrarna har en negativ inställning till läsning, 

men det kan också bero på andra sociala faktorer. Miljön i klassrummet är även en 

faktor som påverkar eleven, exempelvis stora klasser och ett tävlingsinriktat 

klassrum. För att förebygga att eleven får låg motivation är digital teknik 

användbart.  

Det viktigaste är att försöka förebygga lässvårigheter tidigt genom att arbeta med 

läsutvecklingen redan i förskola och förskoleklass. Att arbeta tillsammans i klassen 

och lära ihop motverkar också lässvårigheter. Det är även viktigt att uppmuntra 

elevens läslust och skapa motivation hos eleven genom exempelvis dagliga 

lässtunder. 

Sökord: Lässvårigheter, läsutveckling, motivation, fonologisk medvetenhet, sociala faktorer 
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Denna litteraturstudie berör området lässvårigheter hos yngre elever. Under våra 

verksamhetsförlagda utbildningar har det framkommit att lässvårigheter är något som 

bidrar till svårigheter i fler ämnen än svenska och därför är det viktigt att belysa detta ämne. 

Vi märkte även att elever med lässvårigheter ofta var omotiverade till att läsa.  En 

undersökning av Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) från 2011 

visade att elever som saknar motivation och självförtroende ofta har sämre läsfärdigheter 

än motiverade elever (Mullis, Martin, Foy & Drucker, 2011). I Kursplanen för svenska 

som finns i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(Skolverket, 2011b) står det att undervisningen ska syfta till att stimulera elevernas intresse 

för att läsa. I vår studie granskas därför vad lässvårigheter är, vad det medför och hur 

lässvårigheter påverkar motivationen och intresset för att läsa hos elever. Vidare framkom 

det i en undersökning av Organisation for Economic Co-operation and Development 

(OECD) från 2015 att Sverige ligger på plats 27 av 34 i läsning. Den placeringen är 

betydligt sämre för Sverige än tidigare års placeringar (OECD, 2015). Därför belyser 

studien vilka åtgärdsmetoder som finns för att motverka lässvårigheter samt hur dessa går 

att tillämpa i klassrummet.  

 

Texter som används i litteraturstudien för att besvara studiens frågor kring lässvårigheter 

är tidigare forskningsstudier, exempelvis doktorsavhandlingar, vetenskapliga artiklar samt 

antologier. Litteraturstudien belyser och granskar vad tidigare forskning säger om 

lässvårigheter. Utifrån syfte och frågeställningar ska en arbetsmetod där tidigare forskning 

granskas för att se vad forskningen säger om lässvårigheter hos yngre elever. Texterna 

sammanfattas och presenteras i resultatet. Sedan avslutar vi med att diskutera och 

reflektera kring texterna.  

 

Litteraturstudien inriktar sig mot yngre elever och fokus ligger på förskoleklass till årskurs 

tre (F-3) eftersom det är de årskurserna vi kommer vara verksamma inom. Litteraturstudien 

är avgränsad till att enbart belysa lässvårigheter och inte lässvårigheter i kombination med 

någon annan svårighet. Exempel på svårigheter i kombination med lässvårigheter som 

studien inte fokuserar på är Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), dyslexi och 

skrivsvårigheter. Detta för att studien blir för stor annars. Studien belyser inte heller alla 
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konsekvenser som lässvårigheter leder till då den forskning som har granskats enbart 

belyser vissa aspekter av lässvårigheter. 
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Syftet med litteraturstudien är att granska vad forskning säger om lässvårigheter hos elever 

i de yngre åldrarna (F-3) och vad lässvårigheter leder till. Litteraturstudien ska även belysa 

vilka metoder forskare framhåller när det gäller att förebygga och åtgärda lässvårigheter 

och klargöra hur dessa metoder kan tillämpas av läraren i klassrummet. 

 

Detta syfte vill vi uppnå genom att besvara följande frågor: 

• Vad beror lässvårigheter på och vad kan det leda till för eleven? 

• Vilka metoder finns för att förebygga och åtgärda lässvårigheter?  

  

2. Syfte & Frågeställningar 
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I denna del klargörs olika begrepp som är viktiga för denna litteraturstudie. Bakgrunden 

belyser vad läsning är med fokus på ordavkodning och läsförståelse, eftersom dessa 

aspekter är viktiga inom läsning. Det beskrivs vilka aspekter som läsutvecklingen består 

utav. Slutligen förklaras det vad lässvårigheter är för något.  

3.1. Läsning – ordavkodning och läsförståelse 

I Nationalencyklopedin (2016a) beskrivs läsning som en färdighet som utvecklas med 

hjälp utav stort engagemang och mycket övning. Inom läsning går det att urskilja två 

aspekter, avkodning och förståelse. För att bli en god läsare behöver eleven både kunna 

avkoda och förstå den lästa texten. Avkodning innebär att eleven kan identifiera skrivna 

ord. Det innebär också att eleven förstår att ord kan delas upp i mindre beståndsdelar 

(Myrberg, 2007). I Kommentarmaterialet till kursplanen i svenska står det att eleven ska 

få lära sig olika lässtrategier som bland annat ordavkodning (Skolverket, 2011a). 

Ordavkodning innebär att yngre elever behandlar ord som bilder. De lär sig känna igen 

utmärkande egenskaper i orden som gör att de kan urskilja specifika ord från andra. Därför 

är det lättare för eleven att känna igen skrivna ord som till exempel sitt namn, vissa skyltar 

och olika logotyper (Lundberg & Herrlin, 2005). Detta kallas enligt Druid Glentow (2006) 

för logografisk läsning. Det är först när eleven börjar skriva själv som fokus läggs på den 

enskilda bokstaven och inte på hela ordbilden (Lundberg & Herrlin, 2005). När 

avkodningsfärdigheten blir bättre blir avkodningen mer automatiserad. Eleven lär sig då 

att avläsa ord enbart med hjälp utav sambandet mellan ljud och bokstav. Då kan eleven 

läsa påhittade ord eller så kallade ”nonsensord” (Lundberg, 2006).  

 

Ordavkodning är ett stort steg på väg in i läsningen och grundar sig på att eleven har 

utvecklat sin fonologiska medvetenhet (Lundberg & Herrlin, 2005). Fonologisk 

medvetenhet innebär att eleven förstår att varje bokstav motsvarar ett ljud i det svenska 

språket och kan se sambandet mellan ljud och bokstav (Wengelin & Nilholm, 2013; 

Goswami, 2000; Druid Glentow, 2006). Genom att eleven förstår detta och utvecklar sin 

fonologiska medvetenhet förstår eleven också att det går att bygga ord utav bokstäverna 

(Lundberg & Herrlin, 2005). Det står även i Kursplanen för svenska att eleven ska förstå 

sambandet mellan ljud och bokstav (Skolverket, 2011b). Den fonologiska medvetenheten 

och ordavkodningen har en ömsesidig påverkan på varandra. Genom att träna på 

3. Bakgrund 
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ordavkodning utvecklar eleven samtidigt sin fonologiska medvetenhet, och tvärtom 

(Lundberg & Herrlin, 2005).  

 

För att kunna läsa behöver eleven förstå det den läser samt kunna ordavkoda. En elev som 

förstår när någon annan läser det skrivna ordet för eleven, men som inte kan avkoda det 

skrivna ordet själv är inte på väg att bli en god läsare (Wengelin & Nilholm, 2013). Eleven 

behöver behärska både avkodning och läsförståelse för att utvecklas och behärska 

läsningen (Druid Glentow, 2006). Ordavkodningen stärks utav att eleven har utvecklat sin 

läsförståelse. Genom att förstå innehållet i ett stycke eller en mening ökar chansen att 

eleven förstår ett för eleven utmanande ord, eftersom eleven får hjälp utav sammanhanget 

(Lundberg & Herrlin, 2005). Läsförståelse innebär att eleven tolkar innebörden av texten 

och orden (Nationalencyklopedin, 2016a). Detta måste eleven behärska eftersom det står i 

Kursplanen för svenska att eleven ska lära sig förstå och tolka en text (Skolverket, 2011b).  

 

Att förstå en text betyder inte att eleven enbart kan läsa det skrivna ordet och förstå vad 

det betyder. Eleven behöver dessutom förstå innebörden i hela texten även sådant som inte 

skrivs ut, alltså läsa mellan raderna (Wenglin & Nilholm, 2013). Det innebär att eleven 

kan läsa bortom den givna informationen. Eleven behöver förstå att det finns ett budskap 

med texten och att texten vill förmedla något. Detta kan eleven förstå redan innan den har 

lärt sig avkoda och läsa. För att utveckla sin läsförståelse behöver eleven kunna läsa 

samtidigt som den skapar förståelse utifrån egna erfarenheter och förväntningar (Lundberg 

& Herrlin, 2005). En bristande läsförståelse kan leda till svårigheter i andra ämnen än 

svenska (Druid Glentow, 2006).  
 

3.2. Läsutveckling 

Fonologisk medvetenhet är en av de viktigaste förmågorna i läsutvecklingen (Goswami, 

2000). I Kursplanen för svenska står det att eleven ska kunna alfabetet och att de ska känna 

igen och kunna bokstäverna (Skolverket, 2011b). För att lära sig läsa behöver eleven förstå 

att det skrivna tecknet, alltså bokstäver och ord, representerar språket. Eleven måste även 

förstå att det talade ordet kan delas upp i segment1 och skrivas ner med hjälp utav bokstäver 

(Lundberg, 2006). När eleven har utvecklat sin fonologiska medvetenhet samt lärt sig att 

behärska ordavkodningen behöver eleven få flyt i läsningen. Att ha flyt i läsningen hjälper 

                                                           
1 språkljud 
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eleven med ordavkodningen, samtidigt som ordavkodningen hjälper eleven att få flyt i 

läsningen. Att ha flyt i läsningen innebär att eleven har rätt satsmelodi när den läser högt 

och att eleven kan läsa en sammanhängande text snabbt och felfritt (Lundberg & Herrlin, 

2005). Eleven behöver därför veta hur ord sätts ihop till satser, vilket kallas syntaktisk 

medvetenhet. Eleven behöver också veta vad orden betyder, vilket kallas semantisk 

medvetenhet (Krantz, 2011). Eleven måste förstå vad ord betyder när de kombineras på 

olika sätt i meningar. Det räcker inte att enbart förstå vad det enskilda ordet betyder 

eftersom homonymer betyder olika beroende på hur de kombineras. Homonymer är som 

uttalas likadant men har olika betydelse, exempelvis fil och hov (Wengelin & Nilholm, 

2013).  

 

När eleven behärskar läsningen vet den i vilken riktning den ska läsa och låter alla ljud 

hänga ihop för att skapa flyt i läsningen (Druid Glentow, 2006). Om eleven inte har flyt i 

läsningen får den ofta svårigheter med att förstå innehållet i texten. Hur bra flyt eleven har 

i läsningen beror på hur pass väl eleven känner igen orden i texten sedan tidigare. För att 

utveckla sin läsförståelse behöver eleven ha flyt i läsningen eftersom eleven då inte 

behöver koncentrera sig på att försöka förstå vilket ord det är som är skrivet. Eleven kan 

istället fokusera på textens innehåll och betydelse (Lundberg & Herrlin, 2005). Meningen 

med att utveckla sin läsförmåga är att eleven ska få ett utvecklat och effektivt läsande. Det 

betyder att eleven kan läsa längre textstycken utan att behöva stanna upp för att ljuda ord 

(Liberg, 2006). En elev som läser flytande kan känna igen ord och förstå vad den läser 

samtidigt. Om eleven inte kan läsa flytande, fokuserar den på ordavkodningen istället och 

kan därför inte ta till sig innehållet i texten. För att utvecklas och bli en god läsare är det 

viktigt att ha ett läsintresse. Det är även viktigt att ha en positiv inställning till läsning för 

att läsupplevelsen ska bli lustfylld. Om eleven anser att läsning är roligt ökar chansen att 

den läser utanför skolan. Detta är viktigt för att utveckla elevens läsfärdighet (Lundberg & 

Herrlin, 2005). Vidare står det i Kursplanen för svenska att undervisningen ska syfta till 

att stimulera elevens intresse för att läsa (Skolverket, 2011b). En elev som är positivt 

inställd till läsning blir ofta en bättre läsare (Krantz, 2011).  

 

En god läsare kan strategiskt välja ett lämpligt sätt att läsa på för att bäst förstå texten 

(Lundberg & Herrlin, 2005). Det står i Kursplanen för svenska att eleven ska få lära sig 

olika lässtrategier för att kunna välja en passande strategi för att tolka och förstå olika texter 

(Skolverket, 2011b). Lässtrategier innefattar de mentala aktiviteterna som eleven väljer för 
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att tillägna sig en text (Westlund, 2009). Meningen är att när eleven blir äldre ska den 

kunna läsa mer flexibelt och målstyrt. Det betyder att eleven utan att behöva tänka efter 

väljer lässtrategi efter texttyp (Lundberg & Herrlin, 2005). Att kunna välja lässtrategi efter 

texttyp menar Liberg (2006) är det som skiljer en utvecklad läsare från en mindre utvecklad 

läsare. En utvecklad läsare kan läsa en text på olika sätt och med olika grad av djup. För 

att vara en god och utvecklad läsare behöver eleven behärska alla dessa aspekter, den 

fonologiska medvetenheten, ordavkodningen, flyt i läsningen, läsförståelsen och 

läsintresset (Lundberg & Herrlin, 2005). Den gode läsaren är strategisk, vilket innebär att 

den vet när den inte förstår och vad den ska göra då. Eleven använder strategin som ett 

hjälpmedel och kan effektivt välja en strategi som passar texten. En elev med lässvårigheter 

väljer istället att använda sig utav undvikarstrategier. Det innebär exempelvis att eleven 

gissar, hoppar över delar i texten eller ber någon läsa för den för att sedan memorera texten 

(Westlund, 2009). I den här studien kommer begreppet lässtrategier utgå från Westlunds 

(2009) definition. Framgångsrika lässtrategier innebär alltså att eleven väljer en strategi 

som passar texten och mindre framgångsrika strategier är undvikarstrategier.  

3.3. Lässvårigheter 

Lässvårigheter medför ofta inlärningsproblem i flera ämnen och beror på att eleven har 

problem med att tolka och förstå texters budskap. Därför kan eleven få problem med andra 

skolämnen än svenska. Lässvårigheterna kan bero på sociala och pedagogiska faktorer 

(Nationalencyklopedin, 2016b). Till exempel om eleven endast kommer i kontakt med 

texter som inte tilltalar eleven och endast får frågor där eleven inte behöver läsa mellan 

raderna, kan det leda till att eleven saknar motivation till att läsa texter. Det här kan få till 

följd att eleven inte lär sig läsa på en djupare nivå. Eleven blir då på grund av pedagogiska 

faktorer ingen god läsare och får svårigheter med att läsa och förstå texter (Liberg, 2006). 

 

För att eleven ska kunna läsa och förstå vad den läser behöver den förstå sambandet mellan 

ljud och bokstav. Detta eftersom eleven måste kunna ett ords alla delar för att kunna läsa 

det (Frost, 2002). En elev som har ett bra ordförråd och ett intresse för svenskämnet men 

har svårigheter med till exempel en långsam läsning och felläsningar har specifika 

lässvårigheter. Lässvårigheter kan även vara att eleven har svårt att hinna med i skolan, har 

en hackig läsning, gissar på ord, kastar om bokstäver, läser fel på frekventa småord, tar 

bort eller lägger till bokstäver i ord eller är osäker på sambandet mellan ljud och bokstav. 

Lässvårigheter kan också innebära att eleven kan avkoda ord men brister i någon annan 
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del av läsutvecklingen som till exempel läsförståelsen (Druid Glentow, 2006). 

Lässvårigheter kan även bero på att eleven inte upptäcker den alfabetiska principen, alltså 

ordavkodning (Myrberg, 2007). 
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I den här delen presenteras tillvägagångssättet för att hitta de vetenskapliga publikationer 

som har använts i den här litteraturstudien.  De olika söktjänster och sökord som har 

använts, kriterier för inklusion, några exempel på urval samt materialanalys presenteras 

också. De texter som används i resultatet redovisas också. 

4.1. Informationssökning 

För att hitta publikationer har olika söktjänster använts. En söktjänst är Swepub, där det 

går att hitta svensk vetenskaplig forskning av olika publikationstyper. En annan söktjänst 

är Education Resources Information Center (ERIC) som är en söktjänst med fokus på 

pedagogik. Det är en söktjänst som inte innefattar böcker utan fokuserar mer på 

tidskriftsartiklar som till exempel forskningsrapporter och konferensbidrag. Även 

sökmotorn Google Scholar har använts. Den här sökmotorn samlar in olika data och får 

därför fram fler träffar som dock kan vara mindre relevanta. Katalogen PRIMO talar om 

vart till exempel böcker finns. Den här katalogen har använts för att hitta relevanta böcker. 

Vi har även sökt i söktjänsten PsycINFO som är en söktjänst som publicerar forskning 

kring psykologi och lite pedagogik. Här fann vi dock inte något som vi tyckte var 

användbart.  

 

Genom PRIMO och Google Scholar fann vi tidigare uppsatser och examensarbeten kring 

lässvårigheter. Dessa användes för att göra kedjesökningar, vilket innebär att vi genom en 

referenslista söker vidare på de referenserna. Genom kedjesökningar framkom det även 

vilka forskare som har fördjupat sig inom lässvårigheter och det gick därigenom söka 

vidare efter deras publikationer.  

  

4. Metod 
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Här presenteras de sökord har använts: 

”Reading 
strategies for 
struggling readers” 

”Preschool” 
and 
”Struggle 
read*” 

Lässvårighet* “Struggling 
readers in 
elementary 
school”  

”Struggl* 
read*” 

Pirls reading 
  

Lundberg “Ingvar 
Lundberg” 

“Caroline Liberg” Liberg 

Frost  Motivation 
and read* 

OECD PIRLS Läsutveckling 

"phonological 
awareness" and 
blachman  

"the role of 
text in 
classroom 
learning" 

”struggling 
readers” and 
phonetics 

”struggling 
readers” 

Poor readers 

Tabell 1- Sökord 

4.2. Kriterier för inklusion  

För att avgöra vilka publikationer som var användbara och relevanta var det viktigt att ha 

olika kriterier då vissa sökord ibland gav väldigt många träffar. Det viktigaste kriteriet var 

att publikationen skulle vara vetenskaplig. Det var ävem väldigt viktigt att publikationerna 

berörde ämnet lässvårigheter. De skulle även beröra rätt ålder, det vill säga de yngre 

åldrarna och i vissa fall förskolan. Ett annat kriterium var att de skulle besvara 

litteraturstudiens frågeställningar. De skulle alltså beröra antingen vad lässvårigheter är 

och vad det leder till eller metoder för att åtgärda lässvårigheter. Vi ville även ha nyare 

forskning eftersom det kändes mer relevant för oss då forskningen ständigt förändras och 

går framåt. Nya studier som berör skolan genomförs konsekvent och vi ville därför ta del 

av den nyare forskningen. 

4.3. Exempel på urval 

Slutgiltig text: Lässvårigheter, språklig förmåga och skolresultat i tidiga skolår: en 

undersökning av 44 elever i årskurs 2 till 3 av Maria Levlin. 

Databas: Swepub 

Sökord: Lässvårighet* 

Antal träffar: 31 

Urval: Vi valde att avgränsa oss till endast doktorsavhandlingar då dessa är vetenskapliga, 

vilket gav oss sex träffar. Vi ville även att doktorsavhandlingarna skulle vara från tidigast 
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år 2000. Detta gav oss fyra träffar. Av dessa fyra var det endast en som besvarade någon 

utav våra frågeställningar och syfte.  

 

Slutgiltig text: Characteristic and varieties of poor readers av Ulrika Wolff. 

Databas: Swepub 

Sökord: Poor readers 

Antal träffar: 29 

Urval: Även här avgränsade vi oss till enbart doktorsavhandlingar då dessa är 

vetenskapliga. Det gav oss åtta träffar. Avhandlingarna skulle vara från år 2000, vilket gav 

oss sex träffar. Sedan skulle doktorsavhandlingarna beröra de yngre åldrarna och då fick 

vi fem träffar. Avhandlingarna skulle inte handla om dyslexi eftersom vårt syfte inte berör 

det utan enbart lässvårigheter. Då fick vi fyra träffar. Sedan var det bara en avhandling 

utav de fyra som kunde besvara våra frågeställningar.  

 

Slutgiltig text: Targeted Reading Intervention: A Coaching Model to Help Classroom 

Teachers with Struggling Readers av Lynne Vernon-Feagans, Kirsten Kainz, Steve 

Amendum, Marnie Ginsberg, Tim Wood och Amanda Bock. 

Databas: ERIC 

Sökord: ”struggling readers” 

Antal träffar: 597 

Urval: Först valde vi att avgränsa oss till enbart academic journals och peer reviewed, för 

att de säkert skulle vara vetenskapliga. Detta gav oss 441 träffar. Vi valde sedan att bara få 

upp texter med fulltext. Det gav oss 262 träffar. Det var för många träffar och därför gjorde 

vi en ny sökning. 

Nytt sökord: ”struggling readers” and phonetics 

Antal träffar: 10 

Urval: Genom att inte ta med texter som handlade om dyslexi, som inte besvarade våra 

frågeställningar och som inte handlade om äldre elever fick vi en text som vi valde att 

arbeta med. 
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Tabell 2 – Författare i de olika delarna 

4.4. Materialanalys 

De aspekter som fokus har legat på när texterna analyserades var litteraturstudiens 

frågeställningar. Texterna kategoriserades genom att leta efter sådant som beskrev 

lässvårigheter och vad det leder till eller metoder för att åtgärda lässvårigheter. 

Anledningen till att vi valde att kategorisera texterna på det sättet var för att det skulle bli 

enklare och tydligare när resultatet redovisades. Genom att utgå från frågeställningarna 

gick det att ta ut det som var relevant för litteraturstudien och anteckna detta på ett separat 

papper. Denna process vid granskning av texter framför Bryman (2008). Sedan granskades 

även vilka studier författarna hade gjort och vilka metoder de hade använt sig utav för att 

få fram sina resultat. Fokus vid granskningen av texterna låg på vad huvudpunkten i 

texterna var, till exempel om det viktigaste i texten var att motivation är den bästa åtgärden 

för att motverka lässvårigheter.  

 

Efter att texterna hade analyserats och kategoriserats ställdes texterna mot varandra för att 

hitta likheter och skillnader. Olika aspekter där författarna tyckte lika framkom, bland 

annat läsutveckling som till exempel innefattar avkodning, fonologisk medvetenhet, 

 
   Kapitel 

                                              Författare 

 

5.1. 

 

5.1.1 

 

5.1.2 

 

5.1.3 

 

5.2 

 

5.2.1 

 

5.2.2 

Frykholm, C-U. (2007) X X X X X X X 

Kamil, M., Intrator, S. & Kim, H. (2000)       X 

Levlin, M. (2014) X       

Liberg, C. (2006)  X   X X  

Liberg, C. (2007) X  X X X  X 

Melekoğlu, M. & Wilkerson, K. (2013)  X  X  X X 

Morgan, P. & Fuchs, D. (2007)  X    X  

Myrbeg, M. (2007) X X X X X   

Rasinski, T., Rupley, W., Pagie, D & 
Nichols, W. (2016) 

X X   X X  

Vernon-Feagans, L., Kainz, K., Amendum, 
S., Ginsberg, M., Wood, T. & Bock, A. 
(2012) 

X    X   

Wolff, U. (2005) X  X     
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läsförståelse och flyt i läsningen. Sedan var motivation, sociala faktorer och digital teknik 

är andra gemensamma aspekter hos författarna. 

 

Författare Titel År Publikationstyp 

Clas-Uno Frykholm Pedagogiska konsekvenser 2007 Bokkapitel i 
antologi 

Michael Kamil, Sam 
Intrator & Helen Kim 

The effects of other 
technologies on literacy 
and literacy learning 

2000 Kapitel i Handbook 

Maria Levlin Lässvårigheter, språklig 
förmåga och skolresultat i 
tidiga skolår: en 
undersökning av 44 elever 
i årskurs 2 till 3 

2014 Doktorsavhandling 

Caroline Liberg Hur barn lär sig läsa och 
skriva 

2006 Doktorsavhandling 

Caroline Liberg Läsande, skrivande och 
samtalande 

2007 Bokkapitel i 
antologi 

Macid  Melekoğlu & 
Kimber Wilkerson 

Motivation to Read: How 
Does It Change for 
Struggling Readers with 
and without Disabilities? 

2013 Tidskrift 

Paul Morgan & Douglas 
Fuchs 

Is There a Bidirectional 
Relationship between 
Children's Reading Skills 
and Reading Motivation? 

2007 Tidskrift 

Mats Myrberg Läs- och skrivsvårigheter 2007 Bokkapitel i 
antologi 

Timothy Rasinski, 
William Rupley, David 
Pagie & William Nichols 
 

Alternative Text Types to 
Improve Reading Fluency 
for Competent to 
Struggling Readers 
 

2016 Tidskrift 

Lynne Vernon-Feagans, 
Kirsten Kainz, Steve 
Amendum, Marnie 
Ginsberg, Tim Wood & 
Amanda Bock. 
  

Targeted Reading 
Intervention: A Coaching 
Model to Help Classroom 
Teachers with Struggling 
Readers 

2012 Tidskrift 

Ulrika Wolff 
 

Characteristic and varieties 
of poor readers 

2005 Doktorsavhandling 

Tabell 3- Översikt analyserad litteratur   
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I denna del besvaras litteraturstudiens frågeställningar. Resultatet består utav insamlad data 

och grundar sig på kvantitativ och kvalitativ vetenskaplig forskning. Denna del belyser vad 

lässvårigheter beror på enligt aktuell forskning och vad det leder till för elever samt olika 

metoder för att åtgärda lässvårigheter. 

5.1. Faktorer som kan leda till lässvårigheter 

Läsutvecklingen börjar redan i förskolan och i förskoleklass (Frykholm, 2007). Myrberg 

(2007) menar att en elev som har kommit långt i sin läsutveckling redan kan den alfabetiska 

koden som det svenska skriftspråket bygger på, det vill säga avkodning. Detta leder till att 

ordförrådet ökar i snabb takt och eleven börjar läsa olika skrivna meddelanden. Vidare 

menar författaren att läsningen blir mer flytande och mindre energi behöver läggas på 

avkodningen och då kan eleven fokusera på läsförståelsen istället. De elever som har 

utvecklat sin läsförmåga kommer att träna mycket på sin läsning, medan de som inte har 

utvecklat sin läsförmåga lika mycket kommer att träna mindre på läsningen eftersom det 

tar för mycket kraft. Det leder till att de elever som har lässvårigheter inte tränar upp sin 

läsförmåga. 

Enligt Levlin (2014) finns det tre olika kategorier av lässvårigheter, specifika 

avkodningssvårigheter, specifika förståelsesvårigheter och blandade lässvårigheter. 

Specifika avkodningssvårigheter innebär att eleven förstår en text när någon annan läser 

den, men inte när den själv läser texten då den har en svag avkodningsförmåga. Att ha 

blandade lässvårigheter innebär att eleven har både svag avkodning och svårigheter med 

att förstå en text när någon annan läser den högt för eleven. Specifika förståelsesvårigheter 

innebär att eleven har en god avkodningsförmåga men förstår inte när någon annan läser 

en text högt för den. Denna svårighet är i förhållande till de andra två kategorierna relativt 

ovanlig. Enligt Wolff (2005) kallas detta även för allmänna svårigheter. Blandade 

svårigheter eller allmänna svårigheter leder till att eleven får problem både med 

avkodningen och läsförståelsen, då eleven ofta har brister inom den fonologiska 

medvetenheten (Levlin, 2014; Wolff, 2005).  

Rasinski, Rupley, Pagie och Nichols (2016) anser att en bristande satsmelodi kan bidra till 

en sämre läsförståelse hos eleven. Vidare menar Vernon-Feagans et al. (2012) och Myrberg 

5. Resultat 
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(2007) menar att bristande fonologisk medvetenhet är en av de största orsakerna till att 

elever får lässvårigheter. Enligt Rasinski et al. (2016) är förmågorna flyt i läsningen och 

fonologisk medvetenhet två faktorer i läsutvecklingen som är avgörande för om eleven 

kommer få lässvårigheter. Elever som är fonologiskt medvetna har en god förutsättning att 

förstå hur skrivna tecken läses. Svaga läsare har nästan alltid problem med den fonologiska 

medvetenheten. Därför är fonologisk medvetenhet en förutsättning för att bli en god läsare. 

Att eleven kan ljuda bokstäver är grunden för en fonologisk medvetenhet och brister inom 

detta är ett starkt tecken på att eleven har lässvårigheter (Liberg, 2007). Även svårigheter 

med avkodningen kan leda till lässvårigheter (Vernon-Feagans et al., 2012). Därför menar 

Rasinski et al. (2016) att avkodningen behövs för att eleven ska utveckla sin läsförståelse. 

Utan avkodning och fonologisk medvetenhet uppstår lässvårigheter hos eleven. Enligt 

Frykholm (2007) är det mer meningsfullt att träna på språkljud, skrivtecken och avkodning 

ihop än att träna på dem var för sig.  

Avkodning är ofta ett problem för svaga läsare (Myrberg, 2007). Om en elev saknar 

avkodningsfärdigheten saknas även flytet i läsningen, vilket leder till att eleven får svårt 

att förstå vad den läser (Rasinski et al., 2016). Även Levlin (2014) menar att svårigheter i 

avkodning leder till svårigheter med läsförståelsen. En elev med svag språklig kompetens2 

får automatiskt en svag läsförståelse, då läsförståelsen inte kan vara bättre än elevens 

språkliga kompetens. Vidare leder läsförståelsesvårigheter till att eleven inte klarar de 

nationella proven i svenska (Levlin, 2014).  

Elever i förskolan med bristande fonologisk medvetenhet riskerar att få svårigheter med 

läsinlärningen när de börjar i grundskolan (Myrberg, 2007). Myrberg (2007) beskriver 

läsförmågan hos en elev med lässvårigheter som en nedåtgående spiral. Om eleven saknar 

en förmåga i början utav läsutvecklingen är risken stor att nästa steg i läsutvecklingen 

påverkas negativt. Det leder till att hela den fortsatta utvecklingen av läsförmågan blir 

negativ, exempelvis ordförrådet hos eleven, en bristande avkodning verkar negativt på 

ordförrådet. Ett dåligt ordförråd sätter i sin tur gränser för läsförståelsen och läshastigheten 

hos eleven, vilket leder till en fortsatt svag ordförrådstillväxt.  

5.1.1. Motivation och lässvårigheter 

Liberg (2006) anser att effektivt läsande skapas när eleven genom inre drivkraft vill läsa. 

Texter som inte knyter an till eleven är inte relevanta för eleven. Det leder till att 

                                                           
2 Kunskap om språket 
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svårigheter kan uppstå hos eleven eftersom texten inte väcker någon läslust och därför inte 

motiverar eleven till att förstå vad den läser. Morgan och Fuchs (2007) pekar på vikten av 

sambandet mellan motivation och läsfärdigheter, då en bristande motivation kan leda till 

lässvårigheter. Även Melekoğlu och Wilkerson (2013) anser att motivation är viktig för att 

motverka lässvårigheter, då en elev som inte kan läsa och förstå vad den läser snabbt tappar 

intresset att läsa. Eleven får ofta svårt att hitta mening med läsandet då den inte förstår 

innehållet. Vidare menar Frykholm (2007) att skolans viktigaste uppgift därför är att väcka 

och behålla elevens lust att lära. Eleven behöver känna att det är spännande och givande 

att lära sig läsa. 

När en elev har svårigheter med läsandet minskar ofta motivationen, då läsningen blir 

tråkig och glädjen för läsning försvinner (Rasinski et al., 2016). En elev med lässvårigheter 

gynnas av frekvent läsande men om motivationen saknas slutar ofta eleven att läsa. Detta 

beror på att eleven inte känner sig kompetent. När eleven tappar motivationen och slutar 

lästräna blir ofta lässvårigheterna bestående. Detta leder till att eleven känner sig dålig på 

att läsa och därmed blir ännu mer omotiverade och det uppstår en ond cirkel (Morgan & 

Fuchs, 2007). När eleven inte klarar av läsningen leder det till att eleven känner sig sämre 

än sina klasskamrater och läsningen blir en traumatisk upplevelse. Reaktionen hos eleven 

blir då att utveckla olika strategier för att kompensera för lässvårigheterna. Eleven kan till 

exempel dra nytta utav bilder, sammanhang och vara aktiv i samtal. Eleven ger då ett 

intryck utav att klara sig bra och det kan därför bli svårt för lärarna att upptäcka elevens 

svårigheter. Dock ökar textmängden i de olika skolämnena ju äldre eleven blir och då blir 

elevens situation allt mer ohållbar. Svårigheterna hos eleven upptäcks då väldigt sent, 

vilket gör det svårare att åtgärda problemen. Eleven med lässvårigheter behöver alltså 

tidigt stöd i sin läsutveckling för att inte hamna för långt efter de övriga klasskamraterna, 

då lässvårigheter ger problem i alla skolämnen (Myrberg, 2007). Vidare pekar Melekoğlu 

och Wilkerson (2013) på vikten av att motivera elever med lässvårigheter då en bristande 

motivation kan leda till minskat ordförråd, svårigheter med läsförståelsen samt svårigheter 

med att utveckla lässtrategier.  

5.1.2. Sociala faktorer 

Sociala faktorer kan också påverka läsförmågan. En elev med svenska som andraspråk 

löper större risk att få lässvårigheter än elever med svenska som förstaspråk. En elev som 

läser ett litet antal böcker hemma löper också större risk att få lässvårigheter. Detta behöver 

dock inte bero på att eleven har en bristande avkodning. Det är större chans att det beror 
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på att eleven med annat modersmål än svenska och eleven med dålig tillgång till böcker 

hemma, har ett bristande ordförråd och därför inte förstår vad den läser (Wolff, 2005; 

Frykholm, 2007). Vidare menar Liberg (2007) och Frykholm (2007) att föräldrarnas egna 

läsvanor är en viktig faktor för att eleven ska få en god läsförmåga. Detta menar Myrberg 

(2007) beror på att föräldrarnas läsvanor har en påverkan på elevens läsförmåga då det är 

viktigt att ge eleven en positiv bild av läsning. Författaren menar att det går att se ett 

samband mellan lässvårigheter hos eleven och tidigare lässvårigheter i familjen. Detta 

eftersom språklig interaktion mellan eleven och föräldrarna har en central roll. Att familjen 

saknar språknärvaro som tillgång till böcker, tidningar, papper och pennor kan också leda 

till att eleven får lässvårigheter. Hemma går det även att lyssna på musik och sånger för att 

öva på språket.  

Det är viktigt att föräldrarna pratar om läsupplevelser samt läser ihop med sina barn. Detta 

underlättar elevens läsutveckling i tidiga skolår och längre upp i åldrarna (Frykholm, 

2007). Liberg (2007) menar att grunden för elevens läsvana byggs upp redan innan eleven 

börjar i skolan och att det är därför miljön hemma har stor betydelse. Lässvårigheter kan 

som Frykholm (2007) och Myrberg (2007) nämnt även bero på föräldrarnas attityder till 

läsning, men också på föräldrarnas förmåga att ge eleven stöd i den språkliga utvecklingen. 

Det är därför viktigt att skolan uppmärksammar elever med lässvårigheter och ger dem 

stöd i deras utveckling då inte alla föräldrar har möjlighet att göra det.  

5.1.3. Miljö 

Frykholm (2007) anser att elever som har lässvårigheter kan känna sig främmande i 

skolans värld då de kan känna att de inte kan lika mycket som sina klasskamrater. Det leder 

till försämrat självförtroende och sämre inlärning. Därför har miljön i skolan en påverkan 

på elever med lässvårigheter, då goda arbetsmiljöer är viktiga för att eleverna ska få en 

framgångsrik läsutveckling (Frykholm, 2007; Myrberg, 2007). Klasstorlek, arbetsmiljö, 

skolans insatser och kvalitet i förskolan spelar en stor roll för elever med lässvårigheter. 

Lärarkompetens är dock den faktor som spelar störst roll när det gäller läsförmågan hos 

elever enligt Myrberg (2007).  Det är också viktigt att läraren skapar goda och 

förtroendefulla relationer till alla sina elever för att de ska få en lyckosam 

inlärningsprocess. Ansvaret för elevernas läsutveckling ligger på alla lärare som eleverna 

möter under sin skolgång eftersom läsutvecklingen sker under hela skoltiden (Frykholm, 

2007). 
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Miljön i klassrummet kan också påverka en elev med lässvårigheter. Det är till exempel 

viktigt att inte ha en tävlingsinriktad miljö utan att läraren fokuserar på varje elev för sig. 

Eftersom en tävlingsinriktad miljö kan bli stressande för elever med lässvårigheter när de 

inte klarar av en uppgift på samma sätt som sina klasskamrater (Melekoğlu & Wilkerson, 

2013). Det är därför viktigt att skapa en miljö där alla elever känner sig välkomna och lika 

mycket värda. Läraren måste alltså möta alla elever likvärdigt (Frykholm, 2007). Genom 

att fokusera på de olika individerna kan varje elev få njuta av sin framgång, vilket skapar 

motivation hos eleven (Melekoğlu & Wilkerson, 2013). Vidare menar Liberg (2007) att 

det är viktigt att integrera alla ämnen för att utveckla elevens språk. Det är alltså inte endast 

i svenskämnet som fokus ska ligga på språket. 

5. 2. Förebygga lässvårigheter 

Frykholm (2007) anser att det är bra att förebygga lässvårigheter genom tidiga insatser. 

Viktigast är att utveckla elevernas fonologiska medvetenhet redan i förskolan då Vernon-

Feagans et al. (2012), Myrberg (2007, Rasinski et al. (2016) och Liberg (2007) anser att 

bristande fonologisk medvetenhet är den största orsaken till lässvårigheter. Vernon-

Feagans et al. (2012) menar att tidiga insatser för elever med lässvårigheter har visat sig 

vara bra för deras fortsatta läsutveckling. Det är viktigt att lägga mycket fokus på övningar 

i fonologisk medvetenhet under första skolåret. Detta för att många elever med risk för att 

få lässvårigheter ofta har problem med den fonologiska medvetenheten.  

Rasinski et al. (2016) menar att för att motverka lässvårigheter hos elever bör först 

avkodning läras ut och sedan bör fokus läggas på flytet i läsningen. För att lära ut flyt i 

läsningen är en bra metod att läraren läser högt tillsammans med eleven och stötta eleven 

när den läser högt för läraren och klassen (Rasinski et al., 2016). Att läsa ihop med alla 

elever i en klass kan också väcka ett läsintresse hos eleven för resten av livet. I interaktion 

med en läskunnig person som till exempel läraren, får eleven lära sig de grundläggande 

principerna och det svenska alfabetet (Liberg, 2006). Att planera in dagliga lässtunder är 

också något som kan väcka ett läsintresse hos eleven. När eleven ska välja en bok att läsa 

själv är det viktigt att boken fångar elevens intresse. Eleven kan ta sig igenom en lite 

svårare bok om den är intressant men eleven tappar lätt intresset och slutar läsa en bok som 

inte tilltalar den även om boken är lättläst (Frykholm, 2007). Det är viktigt att som lärare 

ge varje elev målinriktat stöd genom att se vilken lässtrategi eleven använder. Läraren ska 

uppmärksamma den elev som valt en mindre framgångsrik strategi exempelvis en 
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undvikarstrategi och lära den mer framgångsrika strategier. Därför måste bedömning utav 

elevens läsutveckling vara något som sker kontinuerligt (Myrberg, 2007). Bedömningar av 

läsutvecklingen sker genom systematiska observationer (Frykholm, 2007). Vidare menar 

Liberg (2006) att det är bra att börja skolåret med att göra en diagnos för att ta reda på 

elevernas förkunskaper. Genom diagnosen kan läraren upptäcka de elever som har 

svårigheter och därefter individanpassa undervisningen genom att ge dessa elever enskilda 

instruktioner (Vernon-Feagans et al., 2012). Det är även viktigt att dessa instruktioner är 

tydliga och konkreta då det underlättar för elever med lässvårigheter (Rasinski et al., 2016).  

5.2.1. Motivation för att motverka lässvårigheter 

Elever som är motiverade att läsa gör det ofta och blir därför bättre på det då läsförmåga 

och motivation påverkar varandra. Motiverade elever läser tre gånger så mycket som 

omotiverade elever (Morgan & Fuchs, 2007). Läsutvecklingens framsteg beror på hur 

mycket texter eleverna läser. Desto mer eleverna läser, ju fler framsteg gör dem (Rasinski 

et al., 2016). Liberg (2006) anser att något som motiverar elever till att arbeta med språket 

är en önskan om att vara meningsskapande deltagare i ett socialt sammanhang. Det är 

därför viktigt att läraren fokuserar på hur viktigt det är med läsning i livet. Om eleverna 

redan i tidig ålder förstår värdet av läsning ökar motivationen att läsa senare i livet också 

(Melekoğlu & Wilkerson, 2013). Att skapa motivation till att läsa hos elever är viktigt då 

konsekvent läsande bidrar till att eleverna känner igen ord, ökar sitt ordförråd, får en bättre 

läsförståelse samt får flyt i läsningen (Morgan & Fuchs, 2007). Att ha tillgång till 

spännande och meningsfulla texter i klassrummet kan skapa ett intresse för att läsa hos 

elever, vilket ökar motivationen hos dem (Frykholm, 2007). 

5.2.2. Digital teknik 

Melekoğlu och Wilkerson (2013) anser att det är bra att använda sig utav 

teknologibaserade läsinstruktioner för att skapa motivation då det även underlättar för 

läraren. Användning utav datorer skapar motivation och gör skolarbetet roligt för eleven. 

Att få använda teknologi ger positiva effekter hos elever i riskzonen för att få 

lässvårigheter, då det väcker deras inre motivation (Kamil, Intrator & Kim, 2000). 

Resultatet av att använda teknologi i skolan är att eleverna när de blir äldre kan använda 

teknologi som en motivationsfaktor (Melekoğlu & Wilkerson, 2013). Även Frykholm 

(2007) anser att användning utav datorer i den grundläggande läsinlärningen är givande 

för eleverna. Datorer erbjuder olika pedagogiska möjligheter för elever med lässvårigheter. 

Exempel på teknologi som går att använda av alla elever är enligt Liberg (2007) talsyntes. 
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Det innebär att eleverna får en text uppläst för sig. De kan även skriva en text själv på 

datorn och få den uppläst för sig. Detta kan göra att lågmotiverade läsare får en mer positiv 

inställning till läsning. Vidare menar Melekoğlu och Wilkerson (2013) att läraren ska 

använda olika metoder för att öka läsmotivationen hos eleverna i klassrummet. Detta 

eftersom elever med lässvårigheter behöver en ökad motivation för att utvecklas och bli 

goda läsare. Omotiverade elever är ofta ovilliga att förbättra sin läsning genom att läsa 

självständigt och behöver därför extra motivation. 
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I den här delen diskuteras valet av metod och hur vi har gått tillväga när vi har sökt efter 

vetenskapliga texter. Vi kommer även diskutera vårt resultat i relation till våra 

frågeställningar och syfte samt våra källor. Det presenteras positiva och negativa aspekter 

av litteraturstudien och vad som kunde ha gjorts bättre. 

6.1. Metoddiskussion 

I den här litteraturstudien har det använts olika publikationstyper när resultatet har skrivits. 

Vi har dock enbart använt vetenskapliga tidskrifter, doktorsavhandlingar och böcker, vilket 

kan vara en svaghet i studien. För att få en bättre variation hade det även kunnat användas 

till exempel konferensbidrag och forskningsrapporter. Anledningen till att dessa inte har 

använts är att vi inte har hittat några som har varit relevanta för litteraturstudien. En annan 

svaghet har varit att vi har hittat många bra andrahandskällor som inte har gått att använda 

då andrahandskällor inte är pålitliga som förstahandskällor. Vi har haft stora svårigheter 

med att hitta den ursprungliga källan, alltså förstahandskällan och därför har vi istället varit 

tvungna att hitta en helt ny källa. Detta ledde till att vi gick miste om några källor som var 

bra och relevanta.  

 

Litteraturstudien har utgått från en undersökning av PIRLS från 2011 (Mullis, Martin, Foy 

& Drucker, 2011). PIRLS gör undersökningar i årskurs fyra. Denna studie belyser 

lässvårigheter i årskurs F-3 men vi har valt att ha med PIRLS trots att de utgår från årskurs 

fyra. Detta eftersom årskurs fyra bara ligger ett år över årskurs tre. Undersökningen av 

PIRLS känns därför relevant för studien. Under sökprocessen framkom flera texter som 

berörde lässvårigheter i kombination med andra svårigheter. Dessa svårigheter kunde 

exempelvis vara ADHD, dyslexi och annat modersmål. Vi valde att inte fokusera på dessa 

aspekter då det skulle göra studien för stor. Vissa aspekter nämns lite kort för att framföra 

att det faktiskt finns flera saker som påverkar läsförmågan. Fokus har dock legat på 

lässvårigheter utan någon annan svårighet. De texter som berörde detta fick vi därför välja 

bort, även om de var vetenskapliga. Sedan fann vi även texter som enbart berörde 

lässvårigheter men som inte var vetenskapliga. Dessa fick vi då avstå från att ha med även 

om de verkade vara relevanta för vår litteraturstudie. Vi utgick hela tiden ifrån våra 

6. Diskussion 
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kriterier för inklusion när vi letade efter vetenskaplig forskning. De texter som inte svarade 

på våra frågor fick vi därför välja bort.  

 

När vi har varit ute i verksamheten har vi sett att elever med lässvårigheter ofta har saknat 

motivation. Vi har även sett ett tydligt samband mellan brister i den fonologiska 

medvetenheten och lässvårigheter. I sökningarna efter vetenskapliga texter har därför våra 

egna erfarenheter påverkat vad som letats efter. Till exempel har det letats efter texter som 

berör lässvårigheter och motivation. Vi har även utgått från att det faktiskt finns ett 

samband mellan motivation och lässvårigheter. Att ha förutfattade meningar kan vara 

negativt då vi blir låsta och då kan vi missa något. Det kan finnas författare som menar att 

det till exempel inte finns något samband mellan motivation och lässvårigheter men dessa 

aspekter har vi inte letat efter. Samtidigt kan det vara positivt då vi vetat vad vi ska söka 

på och leta efter. 

 

Vi valde att utgå från våra frågeställningar när vi sökte efter texter samt när vi analyserade 

texterna. Detta har påverkat vår arbetsgång positivt då vi har haft en tydlig utgångspunkt. 

Vi har även vetat vad vi letat efter hela tiden och därför kunnat analysera texterna på ett 

smidigt sätt. Sättet vi gjorde vår materialanalys på anser vi var väldigt bra. Genom att 

kategorisera texterna utifrån frågeställningarna behövde vi inte gå tillbaka och läsa om 

texterna varje gång vi skulle arbeta med resultatet. Vi fick även en tydlig överblick över 

våra analyserade texter. Detta gav oss möjlighet att jämföra de olika texterna med varandra 

och ta ut likheter och olikheter.  

 

Något som skulle kunnat förbättras var våra egna kunskaper kring de olika söktjänsterna. 

Vi hade flera svårigheter med söktjänsten PsycINFO och valde därför att inte använda oss 

av den. Även ERIC var en söktjänst där vi fick anstränga oss mycket för att hitta bra och 

användbara texter. Vi borde därför ha försökt förstå och lära oss mer om hur de olika 

söktjänsterna fungerar och hur vi på bästa sätt hittar användbara texter.   

 

6.2. Resultatdiskussion 

Den forskning som har analyserats i denna litteraturstudie har i stort sett kommit fram till 

samma resultat kring lässvårigheter. Författarna har dock undersökt olika aspekter utav 
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lässvårigheter och de författare som har undersökt samma aspekt har ofta fått fram liknande 

resultat.  

 

Syftet med litteraturstudien var bland annat att ta reda på vad forskning sa om 

lässvårigheter i de yngre åldrarna. I bakgrunden framkom det att Goswami (2000) ansåg 

att den största orsaken till lässvårigheter är brister i den fonologiska medvetenheten. I 

resultatet framkom det att Vernon-Feagans et al. (2012), Myrberg (2007, Rasinski et al. 

(2016), Levlin (2014), Wolff (2005) och Liberg (2007) instämmer med Goswamis (2000) 

teori om att brister i den fonologiska medvetenheten är den största bidragande faktorn till 

lässvårigheter. Vi ställer oss frågande till varför den forskning som vi har arbetat med 

beskriver bristande fonologisk medvetenhet som den största bidragande faktorn till 

lässvårigheter, utan att ta upp någon alternativ metod att lära sig läsa på. Det går till 

exempel lära sig genom helordsläsning. Eftersom det är tydligt att brister i den fonologiska 

medvetenheten bidrar till lässvårigheter anser vi att det är viktigt att belysa andra metoder 

för läsinlärning. Författarna tar ofta upp olika metoder för att förebygga brister i den 

fonologiska medvetenheten med hjälp av till exempel tidiga insatser. De tar dock inte upp 

alternativa inlärningsmetoder för att undvika att eleven får lässvårigheter på grund av 

bristande fonologisk medvetenhet. I Kursplanen för svenska (Skolverket, 2011b) står det 

att eleven ska kunna sambandet mellan ljud och bokstav, alltså fonologisk medvetenhet. 

Det står dock inte att eleven måste lära sig att läsa med hjälp utav den metoden. Varför tar 

då inte forskarna upp att det finns fler sätt att lära sig läsa på? Det vore därför intressant att 

göra vidare forskning kring olika inlärningsmetoder som inte inkluderar fonologisk 

medvetenhet. 

 

För att motverka lässvårigheter framkom det att det är viktigt med motivation hos eleven 

då det finns ett tydligt samband mellan lässvårigheter och motivation. Detta samband pekar 

Liberg (2006), Morgan och Fuchs (2007), Melekoğlu och Wilkerson (2013), Frykholm 

(2007) och Rasinski et al. (2016) på. Författarna tar dock inte upp hur motivation skapas 

hos eleven. Litteraturstudien fokuserar främst på digital teknik som ett verktyg för att skapa 

motivation hos eleven. Melekoğlu och Wilkerson (2013), Kamil et al. 2000 och Frykholm 

(2007) är författare som belyser vikten av digital teknik för att motivera eleven. Vi har 

dock under tidigare VFU:er sett att skolorna inte har tillgång till de resurser som krävs för 

att kunna arbeta med digital teknik. Resurser som exempelvis datorer och Ipads. Det står i 

Kursplanen för svenska (Skolverket, 2011b) att eleven ska kunna skriva på datorer. Alltså 
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behöver skolorna mer resurser och pengar för att kunna införskaffa de verktyg som behövs. 

Vi har även sett att vissa skolor har tillgång till ett fåtal datorer men inte kunnat använda 

dem på grund av tidsbrist och lärarbrist. Då flera författare belyser vikten av digital teknik 

samt att Kursplanen i svenska (Skolverket, 2011b) skriver att eleven ska skriva på datorer, 

undrar vi varför skolorna ofta väljer att inte fokusera på detta. Den slutsats vi kan dra är att 

skolorna har bristande ekonomi och därför inte kan ta till de resurser som krävs för ett 

arbete med digital teknik.  

  

Liberg (2007), Myrberg (2007) och Frykholm (2007) beskrev att föräldrarnas inställning 

till läsning har en stor påverkan på eleven. Om föräldrarna är negativt inställda till läsning 

ökar risken för att eleven får lässvårigheter. Detta hör förmodligen ihop med att motivation 

spelar en väldigt stor roll när det gäller risken att få lässvårigheter. En negativt inställd 

förälder skapar ett negativt inställt barn. Som lärare är det alltså viktigt att involvera och 

engagera föräldrarna. Detta är dock väldigt svårt då läraren inte kan påverka föräldrarnas 

läsintresse. Vi anser att det är viktigt att visa föräldrarna hur mycket de påverkar sina barn 

redan när eleven börjar i skolan. Föräldrarna blir då medvetna om deras påverkan på eleven 

och kan därför anstränga sig trots eget bristande läsintresse. Vi vet dock sedan tidigare 

erfarenheter att föräldrar är olika engagerade och att vissa föräldrar inte kommer att vara 

villiga att arbeta med läsning ihop med eleven. Det som vi lärare kan göra är därför att 

informera föräldrarna och ge dem tips på hur de kan arbeta ihop med sina barn. Författarna 

belyser tydligt vikten av engagerade föräldrar, men de beskriver inte på vilket sätt de ska 

engageras. Det vore därför intressant att forska vidare kring hur lärare kan engagera och 

involvera föräldrar i läsningen.  

 

Frykholm (2007) anser att skolans viktigaste uppgift är att väcka och behålla elevens lust 

att lära. Författaren ger dock inga konkreta exempel på hur skolan ska väcka elevens lust 

att lära. Detta är något som vi har märkt hos flera författare. Det är många som skriver vad 

som bör och ska göras utan att exemplifiera det. Myrberg (2007), Lundberg och Herrlin 

(2005) och Westlund (2009) skriver om lässtrategier och att eleven ska lära sig 

framgångsrika strategier. Även i Kursplanen för svenska (Skolverket, 2011b) står det att 

eleven ska lära sig lässtrategier för att förstå och tolka texter. Dock beskriver varken 

författarna eller Kursplanen vad exakt lässtrategier innebär. Det blir därför väldigt otydligt 

vad det är eleven ska lära sig och läraren får göra en egen tolkning. Vi valde att utgå från 

Westlunds (2009) beskrivning då det var den tydligaste beskrivningen vi kunde finna. 
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Författaren beskrev både framgångsrika lässtrategier och mindre framgångsrika strategier. 

Framgångsrika strategier innebär att eleven väljer strategi efter text, medan mindre 

framgångsrika strategier är undvikarstrategier. 

 

De slutsatser vi kan dra utifrån studien är att trots att bristande fonologisk medvetenhet är 

den största bidragande faktorn till lässvårigheter, beskriver författarna inga alternativa 

metoder att lära sig läsa på. Det är därför av stor betydelse att det genomförs forskning 

kring alternativa läsinlärningsmetoder i framtiden. Författarna belyser även vad läraren bör 

och ska göra utan att beskriva hur läraren ska gå tillväga. Myrberg (2007) beskriver 

exempelvis vikten av lärarkompetens, men tar inte upp vad som menas med det. Liberg 

(2007), Myrberg (2007) och Frykholm (2007) tar upp vikten av engagerade föräldrar utan 

att ge några exempel på hur läraren kan engagera föräldrarna. Vi har alltså sett flera 

otydligheter hos författarna. En annan slutsats är att motivation är en viktig faktor för att 

eleven ska bli en god läsare. För att skapa motivation menar flera författare att digital 

teknik är ett användbart verktyg. Dock har skolorna inte tillräckligt med resurser för att 

kunna använda detta i praktiken. I framtiden är det därför viktigt att skolorna försöker 

prioritera den digitala tekniken för att skapa ett läsintresse hos alla elever.  
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Översikt över analyserad litteratur 
 
Författare 
Titel 
Tidsskrift 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Syfte Design 
Urval 
Datainsamling 
 
 

Resultat 

Frykholm, C-O. 

Pedagogiska 
konsekvenser 

I Caroline Liberg 
(red.), Att läsa och 
skriva – forskning och 
beprövad erfarenhet 

Sverige  

2007 

 

Syftet med detta 
kapitel är att några 
pedagogiska 
konsekvenser 
diskuteras av det som 
hittills hittats om 
barns språk och 
språkutveckling.  

Bokkapitel som berör de 
pedagogiska konsekvenser  

Det är viktigt att tidigt förbereda och underlätta läsinlärningen. 
Läsutvecklingsarbetet börjar redan i förskolan och förskoleklass. Elever som 
inte har lässvårigheter kan ibland känna sig främmande i skolans värld. De 
kan känna att deras språk inte duger i skolan. Detta leder till sämre 
självförtroende och sämre inlärning. Det kan bli en negativ spiral. Viktig 
uppgift för läraren att inte den negativa spiralen inträffar. En förutsättning för 
att lyckas med det är att möta alla elever likvärdigt, att skapa en atmosfär där 
alla känner sig välkomna och lika mycket värda. 

Kamil, M., Intrator, S. 
& Kim, H. 

The effects of other 
technologies on 
literacy and literacy 
learning. 

Se om dator är ett 
verktyg för att lära ut 
läsning samt kolla på 
sambandet mellan 
teknologi och språk. 

  

Studien ska kolla på de data 
och forskning som redan 
finns. Författarna använder sig 
främst utav forskning som 
gjorts utav Intrator S. och 
Kamil, M. Den forskningen är 

Studier som visar på effekter utav teknologi och literacy är inte helt klara. Det 
går dock att använda sig utav sex olika saker eftersom studierna visar så pass 
starka resultat:  

- Hypermedia 

- Skrivning och förståelse 

Bilaga 
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I Michael Kamil, Peter 
Mosenthal, David 
Pearson och Rebecca 
Barr. Handbook of 
reading researsch- 
Volume III 

USA 

2000 

en blandning utav kvantitativa 
och kvalitativa studier.  

- Multimedia 

- Arbete med speciella riskzonselever 

- Motivation 

- Samarbete 

 

Levlin, M 

Lässvårigheter, 
språklig förmåga och 
skolresultat i tidiga 
skolår: en 
undersökning av 44 
elever i årskurs 2 till 3 

Sverige 

2014 

Syftet med denna 
avhandling och studie 
är att undersöka hur 
lässvårigheter i tidiga 
skolåren relaterar till 
språkförståelsen, och 
även hur 
lässvårigheter och 
variationer i 
språkförståelsen 
påverkar 
skolresultaten i de 
nationella proven.  

 

 

Avhandling, undersökning av 
44 elever i årskurserna 2 och 
3.  

Kvalitativ 

Läsförståelsesvårigheter kan bero på svårigheter med avkodning, hörförståelse 
eller en kombination av dem. Det finns tre kategorier av lässvårigheter, 
specifika avkodningssvårigheter, specifika förståelsesvårigheter och blandade 
lässvårigheter. 

Specifika förståelsesvårigheter är ovanliga.  
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Liberg, C. 

Hur barn läst sig läsa 
och skriva 

Sverige 

2006 

Den här boken ger en 
översikt över läs- och 
skrivutvecklingen 
från tidiga förskoleår 
till de första skolåren.  

 

Boken tar upp hur förmågan 
att läsa och skriva utvecklas i 
samvaron mellan barn och 
vuxna. Den tar även upp hur 
läsandet, skrivandet och 
samtalet påverkar varandra.  

Det effektiva läsandet och skrivandet växer fram i situationer där eleven 
genom inre drivkraft vill läsa och skriva. De texter som används inom 
undervisningen väcker sällan elevens läslust och därmed hans förståelse för 
vad han ska läsa. Om texten inte knyter an till elevens värld och därmed inte 
betyder något för honom kan svårigheter uppstå.  Det är viktigt att lära 
tillsammans med andra samt undvika den traditionella undervisningen.  

Liberg, C.  

Läsande, skrivande och 
samtalande 

I Caroline Liberg 
(red.), Att läsa och 
skriva – forskning och 
beprövad erfarenhet 

Sverige  

2007 

Syftet med detta 
kapitel är att beskriva 
vad det innebär att 
lära sig läsa och 
skriva och även hur 
samtalet om det man 
läser och skriver kan 
vara viktigt i elevens 
läsutveckling.  

Bokkapitel som berör läs- och 
skrivprocessen.  

Barn som är fonologiskt medvetna har en god förutsättning för att förstå hur 
man läser skrivtecken. Mycket av grunden för läsvana för framtiden byggs 
upp redan innan eleven börjar skolan. Därför kan social och kulturell 
bakgrund ha stor betydelse. Föräldrarnas egna läsvanor inom textvärlden är 
också en viktig faktor i elevens utveckling av en god läsförmåga. Svaga läsare 
har nästan alltid problem med den fonologiska medvetenheten.  
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Melekoglu,Macid 
A.;Wilkerson, Kimber 
L. 

Motivation to Read: 
How Does It Change 
for Struggling Readers 
with and without 
Disabilities? 

International Journal of 
Instruction ,6, (1) 
(s.77-88)  

2013 

United States 

Att se hur motivation 
påverkar läsförmågan 
hos elever med 
lässvårigheter.  

Två grundskolor och ett 
gymnasium.  

Under 18 veckor fick eleverna 
lära sig lässtrategier för att 
sedan se om deras motivation 
ökade.  

 

Studien visade att lässtrategierna inte ökade motivationen hos eleverna. Det är 
därför viktigt att fokusera på motivation varje dag då motivation är en viktig 
bidragande roll för att bli bättre på att läsa.  
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Morgan, P. & Fuchs, 
D. 

Is There a Bidirectional 
Relationship between 
Children's Reading 
Skills and Reading 
Motivation? 

Exceptional Children, 
73,(2) (s.165-184) 

England 

2007 

Besvara följande 
frågeställningar:  

- Hur starkt i relation 
står barns läsförmåga 
till deras 
läsmotivation? 

- Hur starkt gör ( a) 
tidiga  skillnader i 
deras läsförmåga att 
det går att förutse 
senare skillnader i 
deras motivation och 
(b) gör tidiga 
skillnader i barns 
motivation att det går 
att förutse senare 
skillnader i deras 
läsförmåga? 

- Har effekterna av 
potentiella 
förvirrande faktorer 
isolerats i analyser av 
läsförmågans relation 
till motivationen?  

 

Granska 15 studier för att 
upptäcka samband mellan 
motivation och läsförmåga.  

Hur starkt hänger motivation 
och läsfärdigheter ihop?  

Hur mycket påverkar 
motivationen och läsningen 
varandra?  

 

Mycket pekar på att motivation och läsförmåga påverkar varandra, även om 
vissa pekar på att de inte gör det.  

Det framkom även att motivation och läsförmåga kan fortsätta påverka varandra 
ju äldre eleven blir.  
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Myrberg, M. 

Läs- och 
skrivsvårigheter  

I Caroline Liberg 
(red.), Att läsa och 
skriva – forskning och 
beprövad erfarenhet 

Sverige 

2007 

I det här kapitlet 
behandlas området 
läs- och 
skrivsvårigheter samt 
dyslexi.  

Författaren tar även 
upp svenska och 
internationella 
förhållanden samt hur 
det ser ut för elever 
med 
invandrarbakgrundm 

Detta är ett bokkapitel i en 
antologi som fokuserar på läs- 
och skrivsvårigheter hos barn.  

Författaren pekar på vikten av att tidigt uppmärksamma elever med behov av 
stöd. Han betonar även vikten utav aktiva insatser. Han tar också upp att 
sociala faktorer påverkar elever med läs- och skrivsvårigheter. Han betonar 
även att det lätt uppstår en nedåtgående spiral för elever med lässvårigheter. 

Rasinski, Timothy V.; 
Rupley, William H.; 
Pagie, David D.; 
Nichols, William Dee 

Alternative Text Types 
to Improve Reading 
Fluency for Competent 
to Struggling Readers 

International Journal of 
Instruction, 9, (1) (163-
178). 

2016 

Syftet med artikeln är 
att visa några 
undervisningsförslag 
och några startegier 
som hjälper elever att 
förbättra flytet i sin 
läsning.  

Artikeln är baserad på 
forskning och teoretisk 
litteratur.  

Litteraturstudie 

 

Artikeln handlar om undervisningsförslag och olika strategier.   

Det resultat som finns i artikeln är tillexempel att ord måste automatiseras 
(avkodas) och att flytet i läsningen har stor betydelse.  
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Vernon-Feagans, 
Lynne; Kainz, Kirsten; 
Amendum, Steve; 
Ginsberg, Marnie; 
Wood, Tim; Bock, 
Amanda 

Targeted Reading 
Intervention: A 
Coaching Model to 
Help Classroom 
Teachers with 
Struggling Readers 

Learning Disability 
Quarterly, 35 (2) (s. 
102-114)  

United States 

2013 

Syftet med studien är 
att se om 
klassrumslärarnas 
effektivitet kring 
olika insatser hjälper 
elever med 
lässvårigheter i 
förskolan och årkurs 
1.   

Studien är en undersökning 
gjord i tre experimentella och 
tre kontrollskolor.  

34 klassrum och 276 barn, 
varav 5 stycken barn i varje 
experimentell och kontroll 
skola som slumpvis blev 
utvalda att delta.  

 

Kvantitativ 

Elever med lässvårigheter kan ha nytta av individualiserad undervisning av 
klassläraren i samråd med en specialpedagog. Barn med en viss bakgrund kan 
ha hjälp av TRI (Undervisnngsmodell som fokuserar på fonologiska 
färdigheter). Dock får inte de barn som kommer från låginkomstfamiljer 
någon större nytta/ hjälp av TRI.  

Wolff, U.  

Characteristic and 
varieties of poor 
readers 

Sverige 

2005 

Syftet med 
avhandlingen är fyra 
olika studier som 
avhandlingen är 
uppbyggd på. Den 
första studien handlar 
om olika profiler av 
läsresultat hos elever 
på 9 år. De tre andra 
studierna handlar om 

Avhandling 

 

Kvalitativ 

 

 

Det finns olika aspekter av lässvårigheter, bristande avkodning, bristande 
förståelse och bristande avkodning och förståelse.  
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dyslexi och berör det 
ur olika aspekter.  
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