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Abstract 

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vad det finns för 

bakomliggande faktorer för elever med lässvårigheter. Dessutom kommer 

studien att undersöka ett läromedel som används av mer än hälften av Sveriges 

elever. Detta görs för att undersöka om elever med lässvårigheter gynnas av 

läromedlet. Teorin som använts i studien är det sociokulturella perspektivet 

som inriktar sig på elevers utveckling, lärande och språk och fokus kommer 

ligga på lässvårigheter. Metoder som kommer att användas i studien är 

insamlingsmetod och analysmetod. Litteratur kommer samlas in och därefter 

analyseras genom innehållsanalysen, där data samlas in och kategoriseras i 

väsentliga kategorier för studien. Studiens resultat visar bredden av 

bakomliggande faktorer för lässvårigheter, även om inte alla belyses i den här 

studien, men även hur faktorerna går ihop med varandra. Flertal elever med 

studiens bakomliggande faktorer kan gynnas, men en avgörande roll är hur 

skicklig läraren är i arbetet med läromedlet och eleverna och det är 

betydelsefullt att finna den bakomliggande faktorn för elevens lässvårighet 

innan arbetet med läromedlet och upplägget används.  
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1 Inledning 

Lässvårigheter hos svenska elever ökar trots att en av skolans viktigaste 

uppgifter är att se till att alla elever lär sig läsa, förstå och använda texter. 

Enligt läroplanen från Skolverket har läsförståelse blivit ett kunskapskrav för 

elever i slutet av årskurs 1, där eleverna ska kunna ”läsa meningar i enkla, 

bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och 

helordsläsning på ett delvis fungerande sätt” (Skolverket, 2011 rev. 2019). För 

att kunna ge möjlighet till elever med lässvårigheter att nå det här 

kunskapskravet behövs ytterligare stöd för eleverna. Flertalet av punkterna 

under syfte, centralt innehåll och kunskapskrav under ämnet svenska i 

läroplanen kopplas till läsning och därför är det viktigt att hjälpa elever i tid 

som har svårigheter att läsa. 

 

Skolverket har sammanfattat en avhandling på sin hemsida som är gjord av 

universitetslektorn Maria Levlin från Umeå universitet som heter 

Lässvårigheter, språklig förmåga och skolresultat i tidiga skolår och där 

understryks vikten av att kartlägga elever med lässvårigheter tidigt och sätta 

in stödinsatser. Det är dessutom av stor vikt att sätta in rätt insats för den 

aktuella problematiken, eftersom lässvårigheter kan bero på olika faktorer. Det 

här bör göras i skolorna för att eleverna ska få möjlighet att kunna läsa och 

förstå texter, men dessutom för att eleverna ska kunna nå kunskapskraven i 

skolan. Det betonas dessutom i avhandlingen att beslut om stöd till elever med 

och i lässvårigheter kan vara problematiskt eftersom en del elever som behöver 

stöd inte får det och en del får felaktigt stöd (Skolverket, 2019). 

 

Utifrån egna erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning har jag sett att 

det finns fler underliggande faktorer som kan ligga till grund för elevers 

lässvårigheter. Därför vill jag genom min litteraturstudie undersöka vad det 
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finns för andra exempel på faktorer som orsakar lässvårigheter och hur 

pedagoger kan arbeta med elever med lässvårigheter. Jag kommer även att 

använda mig av ett aktuellt läromedel från ABC-klubben som används på 

flertal skolor idag och undersöka vilka elever med lässvårigheter som kan 

gynnas av detta läromedel. ABC-klubben utgår från en vetenskaplig grund där 

professor Ingvar Lundberg och lärarutbildaren Barbro Westlund är författare 

och utgår från sin forskning kring vilka kognitiva, sociala och språkliga 

förutsättningar som behövs för eleverna för att de ska få en god läsutveckling 

och även läsförståelsestrategier. ABC-klubbens arbetsböcker och 

lärarhandledningar är gjorda av pedagoger med lång yrkeserfarenhet som är 

verksamma ute i skolorna. De här böckerna har även prövats innan de gavs ut 

av lärare runt om i Sverige. För att skapa inspiration och motivation för 

eleverna att läsa har författaren Mats Wänblad valts ut att skriva läseböckerna 

för ABC-klubben. Mats Wänblad har lång erfarenhet av vad elever gillar och 

har skrivit många lättlästa böcker för barn. Läseböckerna är anpassade i tre 

nivåer för att fånga in bredden av elever, men handlingen är densamma vilken 

nivå eleven än har. Utifrån min färdiga studie hoppas jag kunna få en bredare 

kunskap och fler verktyg för att kunna möta elever med lässvårigheter i 

läraryrket.  

2 Syfte 

Syftet med den här litteraturstudien är att identifiera exempel på 

bakomliggande faktorer för elever med lässvårigheter. Syftet är dessutom att 

genom ett specifikt läromedel undersöka hur det kan hjälpa elever med 

lässvårigheter och om det är till hjälp för andra elever. Detta syfte har 

utmynnat i två forskningsfrågor: 

2.1 Frågeställningar 

De två forskningsfrågorna som jag vill besvara är: 
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 Vad finns det enligt forskningen för exempel på bakomliggande 

faktorer för elever med lässvårigheter och hur kan skolans pedagoger 

arbeta med dessa elever? 

 Vilka elever med dessa lässvårigheter kan gynnas av att använda ABC-

klubbens läromedel och upplägg? 

3 Teoretisk utgångspunkt 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkt vilket är det 

sociokulturella perspektivet. 

 

Studien utgår från Lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv då syftet och 

forskningsfrågorna grundas på elevers utveckling, lärande och språk inom 

lässvårigheter. Det sociokulturella perspektivet lägger tyngden på att lärandet 

sker i det sociala samspelet, men dessutom ska pedagoger utgå från varje elevs 

utvecklingszon. Lärarens roll blir att skapa framåtsyftande undervisning och 

samtidigt ge ett tydligt stöd till eleverna i deras utveckling (Eriksson, Grönvall 

& Johansson, 2013:39). 

 

Begreppet närmaste proximala utvecklingszon handlar om människors lärande 

och utveckling, som är en pågående process. Enligt Vygotskij är det att när 

kunskap skapas och människan får en färdighet som hon är redo att bemästra 

något nytt. Exempelvis kan en elev som lärt sig och behärskar addition mellan 

1–10 utmanas i sin proximala utvecklingszon genom tillämpning av befintliga 

strategier och lära sig principerna för addition mellan 11–20. Genom detta 

utmanas och stimuleras eleven till att i små steg avancera i sin utveckling 

(Säljö, 2014:305).  

 

Det sociokulturella perspektivet belyser vikten av arbete med elevens lärande 

genom samspel med andra elever, men samtidigt utveckla eleven inom sin 
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individuella utvecklingszon. Exempelvis kan en svagare elev få stöd av en 

erfaren elev och blir som ett stöd för den svaga eleven. Genom detta kan den 

svaga eleven utvecklas inom sin utvecklingszon genom så kallad scaffolding. 

Den mer kunniga eleven ska inte lösa ett problem, bara vara ett stöd och dela 

med sig av den kunskapen som hon eller han besitter (Säljö, 2014:305–306). 

4 Forskningsbakgrund 

I detta kapitel presenteras olika exempel på bakomliggande faktorer för 

lässvårigheter från tidigare forskning. De bakomliggande faktorerna är 

indelade i olika kategorier med olika forskares teorier. Dessutom presenteras 

tidigare forskning av läromedlet från ABC-klubben och information gällande 

deras upplägg från lärarhandledningen och muntlig informatör. 

4.1 Fonologiska problem 

Den fonologiska medvetenheten handlar om språkets ljudmässiga uppbyggnad 

och är en avgörande faktor vid läsinlärningen (Lundberg & Sterner, 2016:26). 

Fonologisk medvetenhet handlar om förståelsen av att ord består av ljud och 

vilken ordningsföljd ljuden kommer i. Dessutom måste eleven förstå att 

grafem motsvarar ett fonem, det vill säga en bokstav motsvarar ett språkljud 

(Carlström, 2010:102). Det är en förutsättning att ha en fonologisk 

medvetenhet för att kunna läsa (Eriksson, Grönvall & Johansson, 2013:78 och 

Herrlin & Frank, 2016:41). Fonologisk oförmåga kan leda till svårigheter med 

automatiseringen av ordavkodning och därmed uppstår svårigheter med att 

läsa. (Lundberg & Sterner, 2006:19, 26). Den fonologiska medvetenheten 

påverkar inlärningen av ord, den grammatiska utvecklingen och 

ordavkodningen enligt flertal studier. Därmed utgör den fonologiska 

medvetenheten en betydelsefull faktor i läsinlärningen (Levlin, 2014:8). 

Barnen har rätt till stimulans, få stöd och bli utmanade redan tidigt i 

förskoleklass i avsikt att finna vägen in i läsutvecklingen (Herrlin & Frank. 
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2016:47). Om den fonologiska medvetenheten har uppnåtts bör eleven 

exempelvis kunna identifiera vilket ljud som kommer först eller sist i ett ord 

och vilka ord som börjar på samma ljud (Levlin, 2014:7–8).  

 

Sammanfattningsvis är fonologisk medvetenhet ett begrepp som kan användas 

vid träningsinsatser av pedagoger för att förbättra läsinlärningen för eleverna 

men dessutom förutsäga hur elevernas läsutveckling kommer bli. En elev med 

fonologisk medvetenhet har bättre förståelse för samspelet mellan språkljud 

och bokstäver och kan dessutom höra och se skillnader och likheter mellan tal- 

och skriftspråk. Fonologisk medvetenhet har stort inflytande på 

läsundervisningen för att det har visat tydliga och positiva effekter på barns 

läsutveckling (Olofsson, 2009:30). 

4.2 Svårigheter med ordavkodning  

Ordavkodning innebär att inte behöva ljuda sig igenom ord utan det ska gå 

med automatik och att det skrivande ordet känns igen av läsaren (Lundberg & 

Sterner, 2006:27). Detta är dessutom en av två huvudkomponenter som ingår 

i läsprocessen och anses som steg två i barns läs- och skrivutveckling och 

kallas även ”kodknäckarfasen”. Det är i denna fas som eleverna lär sig avkoda 

och sätta ihop bokstäverna till ord, både när de läser och skriver (Brogren & 

Isaksson, 2015:12). Avkodning innebär identifiering av ett ords generella 

betydelse och att veta hur ordet uttalas och kunskap om hur ordet uttalas samt 

om ordets grammatiska egenskaper. Avkodningen leder till igenkännande av 

ett ord och avkodning kan endast ske genom läsning. Kan inte ordet avkodas, 

kan man inte heller läsa (Elbro, 2004:26,28). Ett problem med att inte kunna 

koda av orden genom automatisering är svårigheten att fokusera på innehållet 

och då infinner sig inte läsförståelsen (Brogren & Isaksson, 2015:12).  
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4.3 Arbetsminnet 

Våra minnen delas in i tre faser: information tas in, vi förvarar informationen 

och därefter plockas information fram. Det finns två minnen som används mest 

när det diskuteras om minnen. Det första är korttidsminnet, eller arbetsminnet, 

som det oftast kallas inom läsforskningen, och som lagras i några sekunder i 

hjärnan. Det andra är långtidsminnet där information kan lagras från minuter 

upp till flera år (Jacobsson, 2010:161). Skillnaden mellan korttidsminnet och 

arbetsminnet är att korttidsminnet är en del av arbetsminnet och där lagras 

exempelvis ett telefonnummer som ska kommas ihåg, men ingen mer uppgift 

behöver memoreras. I arbetsminnet sker först lagring, därefter bearbetning och 

till sist uppmärksamhet till informationen som ges till en person, och 

arbetsminnet har begränsad kapacitet för de här tre sakerna. Dessutom ska 

arbetsminnet även samarbeta med långtidsminnet för att ta fram lagrat minne 

(Dahlin, 2009:34).  

 

När information och instruktioner ges memoreras det i arbetsminnet för att 

sedan tas fram när ett arbete ska sättas igång. Att hålla kvar informationen i 

huvudet kan vara svårt för elever med lässvårigheter och särskilt om 

informationen inte presenteras i ordningen som det ska ske (Andersson, 

Belfrage, Sjölund, 2006:24). Arbetsminnet kan liknas med en ”tankeverkstad” 

som ska lagra information en kort stund och bearbeta den här informationen, 

men dessutom ska den kontrollera uppmärksamhetsförmågan. Det här kan 

påverka elevernas skolprestation och det är av stor vikt att skolan inte 

överbelastar elevernas arbetsminne. Eftersom läsningen ska fungera bra, bör 

arbetsminnet vara bra. Ett ord ska hållas i arbetsminnet i några sekunder, men 

för en elev med lässvårigheter krävs ett möte av samma ord cirka 40 gånger 

för att det ska komma in i arbetsminnet och sedan vidare till långtidsminnet. 

Arbetsminnet kan påverka flytet på läsningen eftersom ord dessutom ska 

hämtas från långtidsminnet (Lundberg & Sterner, 2006:32). Arbetsminnet 

påverkar dessutom läsförståelsen då det kan vara svårt att komma ihåg vad 
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som hänt i texten när eleven kommer till slutet om eleven har lägre kapacitet i 

arbetsminnet (Andersson, Belfrage & Sjölund, 2006:9) Minneskapaciteten i 

arbetsminnet är olika hos människor och därför kan det för elever med sämre 

kapacitet vara svårare att lagra bokstäver för att senare läsa ett helt ord eller 

kunna återberätta vad eleven nyss läst eller hört. Kapaciteten i arbetsminnet 

ökar med ålder för elever som är 7–13 år och normalläsare, men för en elev 

med lässvårigheter görs inte detta (Dahlin, 2009:44).  

 

Motion sägs även gynna arbetsminnet medan negativ stress ger ogynnsam 

effekt på arbetsminnet (Brogren & Isaksson, 2015:140–141). När kroppen får 

en stressreaktion förbereder den sig för att fly eller fäkta och genom olika 

processer i hjärna slutar det med att kortisol sprids i hjärnan. Kortisolet sätter 

sig på receptorerna i amygdala och hippocampus, som är två olika delar i 

hjärnan, och det här påverkar minnet då adrenalinet inte kan passera från 

blodet upp till hjärnan (Klingberg, 2011:127–128). Flera studier visar att 

motion ger bättre syreupptagningsförmåga och det leder till mer syresatt blod 

upp till hjärnan. Effekterna av detta blir inte bara att reaktionssnabbhet ökar 

utan har även visat sig ha positiv inverkan på minnet för att dessa förändringar 

har en direkt effekt på nervcellerna i hjärnan (Klingberg, 2011: 160–161).  

4.4 Hjärnans påverkan vid lässvårigheter 

Vi föds med en hjärna som är programmerad till att utvecklas med kunskaper 

och färdigheter. Kunskaper utvecklas genom upplevelser och det vi tar in 

genom läsning till exempel, medan färdigheter är något vi måste nöta in i 

hjärnans system. Avkodning av en text är en färdighet som behöver nötas in i 

systemet och därför krävs mycket träning av avkodning för att öva upp den 

färdigheten. Stress är en yttre faktor som kan påverka koncentrationen vid 

inlärningsprocessen av färdigheter och detta kan leda till att hjärnan fokuserar 

helt på faror och risker och stänger av den delen av hjärnan som arbetar med 

sinnena, som kallas amygdala, och fokus på effektiv inlärning stängs av. En 
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annan faktor som kan påverka inlärningen är utmaningen som eleverna får i 

undervisningen. Å ena sidan, får eleven alltför få utmaningar blir eleven 

uttråkad, men å andra sidan, får eleven för svår utmaning kan det leda till stress 

som kan leda till att eleven ger upp (Ingvar, 2018:11–12). 

 

I nya amerikanska studier gjorda 2017 har det visat sig att när människan läser 

finns det ett vägskäl som delar ortografiska- och fonologiska intryck via 

synbarken. Synbarken är en del av hjärnbarken (Uddén, 2018:230,232). I ett 

amerikanskt experiment som gjordes 2017 har slutsatsen visat att människan 

läser snabbare genom att ljuda, det vill säga genom den fonologiska vägen, än 

den ortografiska vägen som innebär att koppla helordsbilder till innebörden. 

Dessutom visade resultatet att personerna som testades fick bättre läsförståelse 

genom den fonologiska vägen. Alltså visade det sig att den ortografiska vägen 

inte är lika effektiv vid inlärning som den fonologiska och fler resultat inom 

hjärnforskningsstudier visar på detta. (Uddén, 2018:238–239, 244–245). 

4.5 Koncentrationssvårigheter 

Koncentrationsförmågan för elever med lässvårigheter kan påverka dem när 

de känner sig pressade i skolan. Koncentrationsförmågan kan påverkas om 

uppgifterna för eleverna är för svåra och blir då sekundära, det vill säga att 

denna stress skapar koncentrationssvårigheter. När primära 

koncentrationssvårigheter uppstår handlar det om när eleven har svårt att 

hantera sina impulser och läsningen påverkas negativt då eleven har svårt med 

fokuseringen på texten (Carlström, 2010:118). Koncentrationsförmågan kan 

dessutom påverkas av faktorer som svagt arbetsminne, dyslexi och ADHD för 

att nämna några (Jacobsson, 2010:168). Elever som har svårt att koncentrera 

sig när de läser förlorar ofta uppmärksamheten på textens innehåll och det här 

leder till minskad motivation för läsningen (Carlström, 2010:107). 

Koncentration och motivation hör ihop och om en elev inte känner sig 
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motiverad till att läsa har eleven också svårt att koncentrera sig (Jakobsson & 

Nilsson, 2011:287). 

4.6 Motivation och självbild 

Forskning har visat att elever som har lässvårigheter kan få en negativ självbild 

och därigenom ökar risken för att deras motivation påverkas, då motivation 

och självbild hänger samman (Swalander, 2009:183). Eftersom elever ska bli 

goda läsare krävs det olika förmågor men även viljan att läsa. Har inte elever 

någon motivation kommer inte engagemanget för läsningen att infinna sig. 

Därför är det betydelsefullt att elever får möta texter som är motiverande för 

dem, eftersom engagemanget ökar läsförståelsen. Det finns två former av 

motivation, dels en inre där eleverna blir motiverade för att nå ett mål, dels en 

yttre motivation, när eleverna motiveras för att möjligen få någon yttre 

belöning. Motivationen verkar minska för varje steg eleverna tar i skolan. 

(Swalander, 2009:189–191, Westlund, 2009:28). 

 

När eleverna utvecklar sina läsförmågor bildar de sig en uppfattning om sin 

självbild och detta har påverkan på deras fortsatta motivation. Det är av stor 

vikt för lärare och föräldrar att känna till elevernas självbild för att stötta dem 

med effektiva strategier för att undvika onda cirklar gällande elevernas 

motivation. Självbilden är inget som är medfött utan det är något som blir inlärt 

via erfarenheter och upplevelse, både negativa och positiva (Taube, 2009:66). 

Som redan nämnts kan svårigheter med läsningen leda till stress för eleverna 

på grund av att läsförståelsen inte infinner sig. Det här kan påverka självbilden 

och därmed motivationen för skolarbetet. Eftersom misslyckanden kan vara 

mödosammare än själva uppgiften, undviker en del elever att arbeta för att 

undvika dessa misslyckanden och de blir passiva i skolarbetet (Taube, 

2009:71–72). Det är inte bara barnens sociala interaktion och kognitiva 

utveckling som påverkar utvecklingen av läsförståelsen utan även 

motivationens drivkraft har en stor betydelse. Olika motivationsteorier lyfter 
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hur stor roll individuella mål, värderingar och självuppfattningar har på elevers 

läsframgångar (Westlund, 2009:24–26).  

4.7 Dyslexi och ADHD 

I denna studie kommer inte dyslexi (4.7.1) och ADHD (4.7.2) att få stort 

utrymme eftersom dessa två områden är stora att hantera och fokus kommer 

att riktas på andra lässvårigheter. Däremot kommer det i detta kapitel att 

beskrivas vad de två diagnoserna innebär.  

4.7.1 Dyslexi 

Dyslexi är ett ord som är sammansatt och betyder svårigheter med ord 

(Gustafsson, 2009:8). Dyslexi har haft många definitioner under flera år, men 

en definition på dyslexi formulerades 2002 av: ”Dyslexi är en specifik 

inlärningssvårighet som har neurologiska orsaker. Dyslexi kännetecknas av 

svårigheter med korrekt och/eller flytande ordigenkänning och av dålig 

stavning och avkodningsförmåga” (Dyslexiföreningen, 2019). En person ärver 

inte dyslexi, däremot kan en person ärva gener som bidrar till eller sårbarheten 

ökar för dyslexi (Lundberg & Sterner, 2006:61).  Några vanliga kännetecken 

på att barn har dyslexi är att de har svårt uppfatta ljuden i ett talat ord, vilka 

ljuden är och i vilken ordning ljuden kommer i, de har svårt att läsa skrivna 

ord automatiskt, de läser oftast bokstav för bokstav istället. Dessutom har de 

svårt att komma på ”rätt” ord och har oftast mindre ordförråd och de brukar ha 

svårt med stavningen (Andersson, Belfrage & Sjölund, 2006:14). 

 

4.7.2 ADHD 

ADHD är en symtomdiagnos som fokuserar på tre större områden; 

uppmärksamhetsproblem, överaktivitet och bristande impulskontroll. För att 

få diagnosen ADHD krävs omfattande svårigheter inom de tre nämnda 

områdena och symtomen för ADHD ska även uppvisats under en längre tid. 

Barn med ADHD blir ibland uppstressade av nya intryck och de känner inte 
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alltid igen intryck som de upplevt innan, utan allt är ständigt nytt för dem. 

Detta kan var arbetsamt att bearbeta för barnen då de översvämmas av nya 

intryck, både inifrån och utifrån. Elever med ADHD kan ha svårt att förstå 

instruktioner i skolan, då de måste hålla kvar uppmärksamheten och lagra flera 

instruktioner till arbetsminnet och detta påverkar självfallet starkt skolämnena 

(Jakobsson & Nilsson, 2011:172, 174).   

4.8 ABC-klubbens upplägg 

Läromedlet utgår från Ingvar Lundbergs fyra grundpelare för att bli en bra 

läsare: fonologisk medvetenhet, bokstavskunskap, ordförråd och intresse 

(Elmberg Jonsson & Håkansson, 2019:30).  Enligt bokförlaget Natur & Kultur 

som ligger bakom ABC-klubben lär sig mer än hälften av Sveriges elever läsa 

med hjälp av läromedlet (Postrup, 2019). 

 

I ett examensarbete som två lärarstudenter från Malmö universitet gjort 

beskriver de att ABC-klubben tar avstamp i pedagogik som inriktar sig på 

avkodning där ljud lärs in enligt strukturen och i väl beprövad ordning. I 

lärarhandledningen tas Vygotskijs sociokulturella perspektiv upp och 

läromedlet tillgodoser individualisering men utgår dessutom från 

gemenskapen i klassrummet. Läromedlet har olika svårighetsgrader på 

böckerna men utgår från samma handling (Elmberg Jonsson & Håkansson, 

2019:29). Läromedlet arbetas parallellt med läseböcker och arbetsböcker. 

Läseböckerna är uppdelade i tre nivåer: A, B och C där A är första steget. 

Läraren har högläsning från C-boken och eleverna får böcker utifrån den nivån 

som eleven ligger på enligt läraren (Lundberg, 2011).  

 

I ett annat examensarbete som utformats av två lärarstudenter från 

Linnéuniversitetet lyfter de att det i A-boken används korta ord och få 

meningar och att orden är enkla att avkoda. Bokstäverna som används i A-

boken är de som eleverna bör lära sig först. A-boken är alltså till för 
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avkodningsträning. Elmberg Jonsson & Håkansson menar att det finns en 

tydlig progression i A-boken. Mellan A- och B-boken byts inte innehållet ut, 

skillnaden är bara att där finns fler ord och en djupare förståelse för texten. 

Läromedlet ger eleverna en chans att utveckla sitt ordförråd med mer text. B-

boken tränar på läsflytet och där har eleverna kommit förbi avkodningsfasen. 

C-boken ger eleverna ytterligare chans att utöka ordförrådet med fler och 

svårare ord. Den innehåller dessutom färre bilder och mer text och framförallt 

framtagen för högläsning, men även för de eleverna med hög läsförmåga. Det 

finns tre bokserier i ABC-klubben, en för varje årskurs. I första bokserien, som 

heter Den magiska kulan, är det störst skillnad mellan de tre olika nivåerna, 

medan de andra två som heter Diamantjakten och Nyckeln till skatten minskar 

skillnaderna på nivåerna (Lindström & Olsson, 2015:22–23).  

 

A-boken är skriven i presens för att eleverna som läser i den boken lättare ska 

kunna koppla texterna till sig själva. B- och C-böckerna är skrivna i preteritum, 

det vill säga dåtid, för att utmana eleverna och skapa motivation. Böckerna 

använder sig mycket av känsloord. Enligt Lundberg syftar det till att eleverna 

ska kunna skapa lust och få motivation att läsa genom att leva sig in i texten 

mer med de känslor som beskrivs i läseböckerna (Lundberg, 2011).  

 

Utöver läseböckerna finns det 16 memory- och dominokort som eleverna kan 

arbeta med individuellt. Det finns dessutom fyra ljudbingo och korsordsspel 

som kan användas i mindre grupper med 2–4 elever. Därutöver finns det 50 

kopieringsunderlag till den första boken, Den magiska kulan, som en 

förstärkning och extra övningar till arbetsboken. Dessa övningar är kopplade 

till de första bokstäverna som presenteras för eleverna, O M A S R L E N. 

Natur & Kultur har även skapat appar och gratis webbövningar för att eleverna 

ska uppmuntras att stanna upp efter de fyra första bokstäverna och därmed 

försöka få med många elever ”på tåget” innan man går vidare med de övriga 

bokstäverna (Postrup, 2019).  
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5 Metod 

Den övergripande metoden för den här studien är en litteraturstudie. Inom 

litteraturstudien kommer två metoder att användas, den ena är 

insamlingsmetoden där material till forskningsbakgrund och den teoretiska 

utgångspunkten samlas in utifrån texter från facklitteratur, artiklar och 

avhandlingar inom lässvårigheter och utifrån nyckelorden i studien. Den andra 

metoden är analysmetoden där studien kommer att använda sig av 

innehållsanalysen. Via innehållsanalysen granskas materialet som samlats in 

och kopplas till studiens syfte och forskningsfrågor. Därefter kommer 

materialet att brytas ner till relevanta kategorier för att få svar på studiens 

forskningsfrågor och kunna återkopplas till studiens syfte (Denscombe, 

2018:402).  

5.1 Urval 

Litteratursökningen i studien har främst utgått från nyckelordet lässvårigheter, 

men dessutom har de övriga nyckelorden inom studien använts vid sökning av 

litteratur. De sökorden är: fonologisk medvetenhet, ordavkodning, 

arbetsminne, dyslexi, koncentrationssvårigheter, motivation, självbild. De 

flesta av de föregående sökorden framkom vid sökningen av lässvårigheter.  

Nyckelord används i sökningen för att få fram själva kärnan i studien 

(Denscombe, 2018:478). Generellt består studiens insamlingslitteratur av 

böcker och studien utgår främst från svensk forskning. Anledningen till det är 

att forskaren vill arbeta med närhetsprincipen där forskningen utgår från elever 

i Sverige och det kan bli irrelevant att koppla för mycket utländsk forskning 

till ett svenskt läromedel som är en del av studiens syfte.  

5.2 Datainsamling 

Studien använder sig av innehållsanalysen som nämnts i ovanstående text, där 

forskaren först granskat litteraturens innehåll kopplat till studiens syfte och 

forskningsfrågor och gör en översikt. En annan del av forskningsprocessen är 
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att söka upp andra arbeten och utforska vad som redan finns inom området och 

utifrån syfte och forskningsfrågor. Därefter har innehållet brutits ner till olika 

relevanta kategorier för att får en bra struktur och för att lättare kunna 

återkoppla tillbaka till studiens syfte och frågor. 

5.3 Avgränsning av urval 

Studien har avgränsat sig kring urvalet av lässvårigheter. Dyslexi är symtom 

på svår lässvårighet, men eftersom dyslexi är ett stort område begränsades 

området till att endast förklara vad begreppet innebär. Likaså är en av de 

bakomliggande faktorerna i studien koncentrationssvårigheter som är starkt 

kopplat till ADHD. ADHD är också ett stort område att lyfta, och därför 

begränsades också detta till en kort förklaring av begreppet och innebörden.  

6 Analys/Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av studien utifrån forskningsfrågorna. I det 

första avsnittet presenteras bakomliggande faktorer för lässvårigheter och hur 

pedagoger kan stötta dessa elever. De är kategoriserade utifrån studiens 

forskningsbakgrund (6.1). Därefter presenteras resultatet gällande vilka elever 

som gynnas av ABC-klubbens läromedel och upplägg (6.2).  

6.1 Bakomliggande faktorer för lässvårigheter 

6.1.1 Fonologiska problem 

Enligt studiens resultat är det av stor vikt att pedagoger som håller i 

språkutvecklingen i förskola och skola har kunskap om fonologisk 

medvetenhet och samt hur olika övningar kan träna barns medvetenhet och 

stegvis stimulera barns läsinlärning (Eriksson, Grönvall & Johansson. 

2013:87). För att kunna möta varje elev individuellt som det sociokulturella 

perspektivet lyfter, är den här kunskapen av ännu större betydelse när lärare 

möter elever med lässvårigheter. Elever med lässvårigheter behöver arbeta en 



 

15(28) 
 

hel del med bokstavs-ljud-relationer för att öka deras fonologiska medvetenhet 

(Lundberg & Sterner, 2006:84). Det är betydelsefullt att låta elever i tidig ålder 

testa nonsensord för att se om de har förmågan att koppla fonem och grafem 

(Levlin, 2014:14–15). Att fonologisk medvetenhet är en viktig byggsten i 

läsutvecklingen lyfter Lundberg & Herrlin genom de fem dimensioner där 

fonologisk medvetenhet är en av byggstenarna till god läsutveckling (Herrlin 

& Frank, 2016:43, Lundberg & Herrlin, 2014:10). Sammanfattningsvis visar 

resultatet vikten av att arbeta med den fonologiska medvetenheten med elever 

med lässvårigheter och det är en viktig byggsten för att hjälpa dem vidare i sin 

läsutveckling.  

6.1.2 Svårigheter med ordavkodning 

När den fonologiska medvetenheten har infunnit sig hos elever brukar nästa 

steg vara avkodning av ord. Det här kan enligt studien vara svårt för en del 

elever och därför svårt att komma vidare i läsutvecklingen. Lundberg & 

Herrlin lyfter dessutom att även om barnet har knäckt koden är det långt kvar 

till att ordavkodningen automatiseras och blir felfri. Automatiseringen 

kommer gradvis och är en del av läsprocessen (Lundberg & Herrlin, 2014:15). 

Elbro poängterar att det bara finns en väg för att automatisera ordavkodningen, 

och det är träning. Ett arbetssätt för elever som är långsamma med 

automatiseringen är upprepad läsning, där eleven får läsa samma text flera 

gånger för att arbeta med avkodning. Har eleven inte fått flyt med avkodningen 

efter tre-fyra gånger bör texten bytas ut till någon lättare. Generellt blir eleven 

bättre läsare av detta arbetssätt (Elbro, 2004:135–137). Det är av stor vikt att 

elever automatiserar ordavkodning för att kunna utvecklas i sin proximala 

utvecklingszon. 

6.1.3 Arbetsminne 

Det är svårt att ha kunskap om elevernas arbetsminne, och därför är det av stor 

vikt att pedagoger har kunskap om hur arbetsminnet fungerar för att kunna 

underlätta för elever med bristande förmåga (Dahlin, 2009:32). Beträffande 



 

16(28) 
 

korttidsminnet kan elever med lässvårigheter ha svårt att lagra olika språkljud 

och det kan uppstå problem när eleven ska minnas ljuden i rätt ordning och 

sedan göra syntes av ljuden. Detta kan i sin tur göra att det tar längre tid för 

eleven att skapa ett större ordförråd. Angående långtidsminnet kan det ta 

längre tid för en elev med lässvårigheter att ta fram lagrad information som de 

fått tidigare. Oftast ges instruktioner med längre meningar till eleverna i en 

genomgång, och detta kan bli svårt för dem att komma ihåg när de sen ska 

börja arbeta. Ikoniskt minne är det minne som sparar information i endast 0,25 

sekunder. Ikoniskt minne används till exempel om vi ska läsa en bokstav och 

sedan gå vidare till nästa för att kunna utläsa ett ord. Ett flertal undersökningar 

har visat att elever med lässvårigheter har för långt ikoniskt minne och därför 

blandas en del bokstäver ihop för att de stannar kvar i det ikoniska minnet för 

länge. Detta är ett vanligt läsfel hos dyslektiker (Carlström, 2010:117). 

Resultat av studien visar att pedagoger underlättar för eleverna i skolan med 

sämre arbetsminneskapacitet genom att ge tydliga, korta och avgränsande 

instruktioner. De här instruktionerna kan ges skriftligt för att underlätta 

ytterligare för eleverna. Bildstöd och lappar för att påminna eleverna kan även 

vara till hjälp för dem (Brogren & Isaksson, 2015:140–141). Eleverna kan då 

utvecklas i sin proximala utvecklingszon eftersom lärandet sker i samspel med 

en vuxen som ger en tydlig stöttning (Eriksson, Grönwall & Johansson, 

2013:39). 

6.1.4 Hjärnans påverkan vid lässvårigheter 

Uddén poängterar att vad som är lättläst för en elev behöver inte vara det för 

en annan elev då problemet för en elev med lässvårigheter kan sitta på olika 

ställen i hjärnan. Problematiken kan sitta i synbarken, innan vägskälet (som är 

förklarat i forskningsbakgrunden), eller i senare delen där läs- och 

språkvägarna befinner sig (Uddén, 2018:248). Svårigheten kan vara att veta 

var problematiken sitter i hjärnan hos en elev med lässvårigheter. Men studien 

visar att elever som får stimulans och stöd från vuxenvärlden och får en viss 
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utmaning, det vill säga att eleven befinner sig i sin proximala utvecklingszon 

och kan bli gynnande av detta eftersom det då skapas en gynnsam miljö för 

elevens hjärna och lärande (Ingvar, 2018:11–12). Westlund poängterar vikten 

av att pedagoger bestämmer den proximala utvecklingszonen för sina elever 

för att de ska få rätt utmaning i skolan och få utvecklas på sin nivå (Westlund, 

2009: 21). Eftersom det bara finns två olika typer av lättläst i Sverige, en som 

är inriktad på läsare med funktionella utmaningar och en som är inriktad på de 

som har ett utvecklat språk och lär sig svenska, behövs kanske fler varianter 

för att hitta rätt utmaning för alla elever med lässvårigheter (Uddén, 2018:249). 

Lättläst i den ovanstående texten avser de böcker där det står ”lättläst” på 

framsidan av böckerna. 

6.1.5 Koncentrationssvårigheter 

Studien har visat att det gynnar inlärningen för barn med särskilda behov att 

arbeta i mindre grupper. Det blir en lugnare och tryggare miljö för eleverna 

och de kan känna det befriande att inte vara ensamma i sin situation 

(Andersson, Belfrage och & Sjölund, 2006:58–59). Genom att skapa en 

lugnare miljö för elever med koncentrationssvårigheter kan stressnivån 

sänkas och det kan gynna dessa elever. Detta kan i sin tur leda till ökad 

motivation hos eleverna. 

6.1.6 Motivation och självbild 

Resultatet av studien visar vikten av att lärare hjälper eleverna att lära sig att 

läsa, men även att utveckla och bibehålla intresset och motivationen för 

läslusten. När eleverna upplever sin egen förmåga av att klara en uppgift 

ökar självförtroendet och eleverna vågar testa mer utmanande uppgifter. Det 

är en av faktorerna för att öka elevernas motivation i skolan. Andra faktorer 

för att öka motivationen inom läsning kan vara valmöjligheter för eleverna, 

tiden som läggs på att samtala kring en bok som eleverna har läst, vilka 

texter som eleverna erbjuds och användandet av belöningar och sporrar. Det 

som erbjuds för eleverna bör vara brett för att väcka engagemanget och nå 



 

18(28) 
 

alla elever genom att exempelvis erbjuda eleverna att läsa skönlitteratur, 

faktaböcker, lyrik, serie- och dagstidningar (Ivarsson, 2016:90).  

 

Effektiv undervisning och aktivt lärande har en positiv inverkan på 

motivationen och ökar motivationen är det lättare att övervinna 

lässvårigheter och elevernas frustration, om motivationen är orsaksfaktorn 

(Westlund, 2009:24–26). Westlund belyser att elevens motivation, 

självkänsla och lärarens feedback till eleven har en stor roll för att eleven ska 

utvecklas inom elevens utvecklingszon. Eleven bör veta vad hon eller han 

kan, syftet med uppgiften och vad målet är för att kunna gå vidare i sin 

utveckling. Läraren bör ge feedback på uppgiften eleven gjort istället för att 

fokusera på hur eleven är som person. Men här kan dessutom läraren ge 

feedback gällande tankemönster och motivationsnivå som eleven har för sitt 

skolarbete (Westlund, 2009:31). 

6.2 ABC-klubben – gynnas alla? 

Utifrån ABC-klubbens läromedel och upplägg, kopplat till de olika 

lässvårigheterna som tagits upp i studien, kan elever med fonologisk 

medvetenhet gynnas av memory, domino, ljudbingo och korsord, dessutom 

kan de få hjälp via appar och webbövningar för att utveckla den fonologiska 

medvetenheten. Däremot är det är svårt för elever som inte nått den 

fonologiska medvetenheten att följa med i böckerna. Men som nämnts i 

studien kan fonologisk medvetenhet och ordavkodning tränas parallellt och 

därmed kan den första nivåboken av Den magiska kulan kan vara en bra start 

för de här eleverna. Elever som har problem med ordavkodning kan gynnas av 

både böckerna och materialet bredvid, men även här bör den första nivån 

erbjudas. 

 

Gällande arbetsminnet, hjärnans påverkan vid lässvårigheter och 

koncentrationssvårigheter kan elever gynnas av detta läromedel om det 
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anpassas till elevens utvecklingszon. Och det kan behövas stöd vid sidan om, 

beroende på vilken problematik eleverna har. Nackdelen kan vara att de här 

eleverna behöver vara i en egen grupp för att följa med i texten. Detta kan vara 

svårt att få till, men kan även innebära ett problem för gemenskapen i klassen 

eftersom inlärningen ska individualiseras enligt läromedlets utformning 

(Lundberg, 2011:8). Men det är svårt att generalisera om alla elever gynnas 

utifrån dessa tre kategorier av läromedlet då problemen i fråga är breda och 

individuella. 

 

Eftersom resultatet visar att elever med låg motivation och dålig självbild bör 

få ett brett erbjudande av varierande litteratur för att engagemang ska väckas 

hos dem, kan det vara svårt att gynna de här eleverna om de inte anser att ABC-

klubbens läromedel är intressant. ABC-klubben har riktat in sig på känslor som 

skapas i berättelserna och vid läsningen för att få eleverna intresserade. ”Den 

magiska kulan inrymmer mycket av spänning, mystik, humor och glädje att de 

flesta barn blir entusiastiska.” (Lundberg, 2011:13). Men eftersom alla är olika 

kan detta läromedel gynna elever som tycker om spänning, mystik, humor och 

glädje, men även förlora de elever som tycker böckerna är tråkiga och hellre 

vill läsa annan litteratur. Vygotskij lyfter däremot att motivationen ökar när 

arbetssättet bygger på kommunikation för att eleverna blir involverade och 

intresserade och risken att eleverna förlorar sitt självförtroende minskar (Bjar 

& Frylmark, 2009:89). Läromedlet kan genom Vygotskijs tankar kring 

kommunikation och gemenskap öka elevernas motivation även om innehållet 

inte omedelbart väcker elevernas intresse.   

 

Sammanfattningsvis är det svårt att svara på om alla elever med studiens 

bakomliggande lässvårigheter gynnas av ABC-klubbens läromedel och 

upplägg. Alla elever måste öva efter sina förutsättningar, men ändå ska det 

finnas en gemensam bas enligt Lundberg (Lundberg, 2011:9). Men som det 

sociokulturella perspektivet belyser, bara för att läseböckerna är 
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nivåanpassade inom detta läromedel skapar inte det automatiskt en 

läsgemenskap. Lundberg lyfter även han att nivågraderade texter inte alltid är 

en garanti för att läsinlärningen blir lättare, men att berättelsen har en tydlig 

struktur är viktigt för att motivera läsaren att vilja fortsätta läsa boken 

(Lundberg, 2010:119). För att motverka lässvårigheter bör pedagoger hitta den 

rätta vägen för den enskilda individen och den proximala utvecklingszonen för 

varje elev, även om vägen kan vara mödosam att finna (Liberg, 2006:187). Att 

som pedagog arbeta med den fonologiska medvetenheten och ordavkodning 

utifrån ABC-klubbens upplägg, ge stöd och stimulans i olika former till elever 

med dåligt arbetsminne, arbeta i mindre grupper, ge feedback till eleverna för 

att öka motivationen och deras självbild är ett bra arbetssätt för att gynna elever 

med lässvårigheter. En skicklig lärare som har goda kunskaper om ABC-

klubbens läromedel kan gynna många av eleverna, men kanske inte nå alla 

ändå. Avgörande för elevens lärande och utveckling är läraren, som spelar en 

väsentlig roll, och det fordrar skicklighet i att använda läromedlet och dra nytta 

av läromedlets utformning för att resultatet ska bli lyckat (Lindström & 

Olsson, 2015:26).  

7 Diskussion och slutsatser 

7.1 Metoddiskussion 

Studiens övergripande metod, som är litteraturstudie, är en bra ingång till 

befintlig forskning och texterna som analyseras är gjorda av forskare som har 

trovärdighet och gedigen kunskap inom området. Nämnas bör att 

examensarbetarna i den här studien inte är gjorda av etablerade forskare utan 

studenter inom lärarutbildningen. Hade en empirisk metod använts ute i 

skolorna inom studiens område är det inte säkert att kunskapen om det som 

händer inne i hjärnan upptäckts och hade den empiriska metoden använts 

genom intervjuer med forskare hade nog tidsramen varit ett hinder. Men 
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genom att göra en litteraturstudie har jag en bra grund och mer fakta för att 

kunna gå ut i skolorna och göra en fortsatt empirisk studie.  

 

Valen av nyckelorden hjälpte mig att ringa in min studie, både för tidsramen 

och storleken av arbetet. Om jag hade valt att ta med dyslexi och ADHD i 

syftet och forskningsfrågorna hade arbetet blivit för stort.  

 

Jag valde att begränsa mycket av datainsamlingen till svensk forskning för att 

det blir mer väsentligt och trovärdigt när fakta ska kopplas ihop med ett 

svenskt läromedel. Jag sökte även på aktuell litteratur inom hjärnforskningen, 

för att inom hjärnforskningen går utvecklingen snabbt framåt och jag ville inte 

ha inaktuella studier. Jag valde innehållsanalys där insamlat material ska 

kategoriseras, men jag upptäckte när material samlades in att det ibland blev 

svårt att kategorisera fakta då de gick in i varandra som gemensamma 

lässvårigheter. 

7.2 Resultatdiskussion 

Resultatet av studien kopplat till forskningsfrågorna visade sig vara svårare att 

svara på än vad jag förutsatte. Det är svårt att ge ett tydligt svar och svaret blir 

trots allt kontextuellt eftersom människor är olika och alla metoder inte ger 

samma utfall. Däremot har jag fått betydligt mer kunskap om bakomliggande 

faktorer som kommer att hjälpa mig i min yrkesroll som lärare. Det är inte 

alltid det är det synliga som är det bakomliggande problemet. Det sker 

betydligt mer inom oss som är av stor vikt att känna till. Arbetsminnet kan vara 

överbelastat, koncentrationsförmågan kan vara väldigt låg och eller 

motivationen på lägsta nivå. Bara för att motivationen är hög en dag kan saker 

inträffa till nästa dag som gör att motivationen är nere på botten. Det är viktigt 

att vi som pedagoger tar hänsyn till detta och försöker hitta faktorn innan vi 

går vidare med elevens lärande.  

 



 

22(28) 
 

Som nämndes i resultatet är det av stor vikt att läraren har skickligheten att 

använda läromedlet och det är inte alltid utformningen av läromedlet är 

avgörande. ABC-klubben har en bra och bred grund för att gynna elever med 

lässvårigheter, men pedagogens kunskap om den bakomliggande faktorn har 

en mer avgörande roll än själva läromedlet. Om denna kunskap inte finns hos 

pedagogen blir det inte rättvist för eleven med lässvårigheter då fel väg kan tas 

och som nämndes i inledningen kan eleverna få felaktigt stöd av pedagogen.   

7.3 Slutsats 

En slutsats av denna litteraturstudie, kopplad till syfte och forskningsfrågorna, 

är att det finns betydligt fler faktorer för lässvårigheter än vad som belyses i 

skolorna. I skolan finns det oftast två synsätt på lässvårigheter; man utgår ifrån 

att det antingen är dyslexi eller att ”eleven kommer nog att lära sig att läsa 

inom snar framtid”. Istället bör de bakomliggande faktorerna ligga i fokus när 

en elev har lässvårigheter innan bedömningen av exempelvis vilka böcker 

eleven ska läsa eller vilken nivå eleven befinner sig på. Det är väldigt lätt att 

eleven med lässvårigheter hamnar i ett fack där eleven inte utvecklas i sin 

proximala utvecklingszon utan blir kvar i lässvårigheter. Jag hoppas med 

denna studie att jag och andra kan bredda sin syn på bakomliggande faktorer 

för lässvårigheter och se varje elev som en individ och att alla är olika. För att 

alla elever ska utvecklas inom sin utvecklingszon och kunna få möjlighet att 

nå sina mål i skolan kan denna studie ge lite mer kunskap för att kunna hjälpa 

elever med lässvårigheter. Självklart finns det fler faktorer för lässvårigheter 

än vad som tagits upp i studien och det är viktigt att ta hjälp av elevhälsoteam 

på skolor för att eleverna ska få det stöd de behöver. Valet av studie gjordes 

på grund av att jag ville få mer kunskap innan jag själv blir lärare och hur jag 

ska kunna ge stöd och hjälp till de elever med lässvårigheter som kan vara 

otydliga att se. 
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7.4 Fortsatt forskning 

Som nämndes i metoddiskussionen kommer jag att göra en empirisk studie 

efter detta och kommer att utgå från den här litteraturstudien när den ska 

utföras. Jag kommer att undersöka hur det ser ut i skolorna gällande 

lässvårigheter och vad pedagoger och hälsoteam gör för eleverna. Den 

empiriska studien kommer exempelvis lyfta frågor som: Vad gör pedagoger 

när de upptäcker att en elev har lässvårigheter? Hur arbetar de med elever med 

lässvårigheter med de bakomliggande faktorer som ingår i denna studie? Har 

de kunskap om dessa faktorer? Sammanfattningsvis kommer jag att forska 

vidare inom studiens område för att undersöka hur skolverksamheter arbetar 

med elever som har lässvårigheter och frågorna i den empiriska studien 

kommer att grundas utifrån den här litteraturstudien. 
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