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Syftet med studien har varit att undersöka lästräningsmaterialet BRAVKODs 

möjligheter i arbetet med elever i lässvårigheter. Vi ville dels ta reda på hur 

arbetet fungerar för elever i år 3 och 4 och dels ta reda på hur eleverna 

uppfattar arbetet med metoden. Som utgångspunkt valdes en kvantitativ 

ansats i form av en interventionsstudie som genomfördes med 10 elever från 

två olika skolor. Vi har även genomfört en mindre enkätundersökning med de 

deltagande eleverna för att ta reda på deras uppfattning om arbetet med 

BRAVKOD. 

 

BRAVKOD syftar till att överinlära och automatisera bokstäver, stavelser 

och hela ord för att lyfta läsningen till en nivå där läsprocessen hinns med 

och en förståelse kan uppnås. Det resultat vi fått fram i vår studie tyder på att 

elever i avkodningssvårigheter skulle kunna gynnas av att träna sina 

avkodningssvårigheter med hjälp av lästräningsmaterialet BRAVKOD. I 

enkätundersökningen framkom att eleverna har en relativt god insikt i sitt 

eget lärande. Den visar också att de flesta eleverna har en positiv inställning 

till att arbeta med BRAVKOD. 
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1.  INLEDNING 
 

Att vara läskunnig är att bära en nyckel som ger tillträde till kunskap 

(Stanovich 2000). God läsförmåga har avgörande betydelse för elevernas 

möjlighet till fortsatt utbildning som i sin tur skapar möjligheter att välja yrke 

och att aktivt kunna bidra som samhällsmedborgare. En stor uppgift för oss 

som arbetar i skolan är att stödja eleverna i deras resa genom läsutvecklingen 

för att göra resan så positiv som möjligt och undvika att allt för många hinder 

uppstår (Taube 2007). Att tidigt identifiera dessa hinder och hjälpa eleverna 

förbi dem kan ha avgörande betydelse för elevernas motivation och 

självförtroende. 

 

Med hjälp av läsning ges eleverna förmågan att utveckla kunskap inte bara 

inom ämnet svenska utan inom skolans alla olika ämnen. I bästa fall ger 

läsning även tillgång till personlig utveckling. Läskompetens är inte enbart 

avgörande för enskilda elever utan även av stor vikt för vårt lands sociala 

samt ekonomiska utveckling. Utifrån dagens teknik- och 

informationssamhälle kommer läsförmågan att fortsätta få en ökad betydelse 

(Gustafsson & Rosén 2005). Förmågan att kunna läsa har varit central under 

mycket lång tid, medan meningen med läsning och att kunna läsa har skiftat 

med tiden. Dagens läsförmåga handlar mycket om att förstå vad du läser för 

att kunna ta till dig information, kunskap och färdigheter både i och utanför 

skolan. Att kunna läsa och förstå det man läser anses vara en mänsklig 

rättighet (Rosén & Gustafsson 2006). 

 

Att en intensiv och gärna tidig insats för elever i lässvårigheter är av stor vikt 

är något vi lärt under vår utbildning till speciallärare med inriktning mot läs 

och skriv. Vi har även fått ta del av olika metoder för att möta elever i läs- 

och skrivsvårigheter, där ibland nämndes avkodningsmaterialet BRAVKOD. 

Detta medförde en nyfikenhet på vad materialet har att erbjuda och hur det 

skulle kunna fungera i ett kommande arbete med elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Flera av de metoder vi har fått presenterade för oss är 

metoder som har visat sig fungera bra i lång praktisk erfarenhet men få av 

dem har utsatts för en vetenskaplig evaluering (Høien & Lundberg 1999).  

Vikten av att förhålla sig till samt kritiskt granska de olika metoder vi möter i 

vårt arbete är ytterligare en viktig kunskap vi fått med oss genom vår 

utbildning. Som pedagog kan man lätt bli ivrig och entusiasmerad över ett 

nytt material. Detta kan i sin tur smitta av sig eftersom elever kanske får extra 

uppmärksamhet och omsorg i samband med användandet av det nya 

materialet eller metodiken, den så kallade “Hawthorne-effekten” (Diaper 

1990; Høien & Lundberg 1999). Det gör utvärdering och kritisk granskning 

av material i den egna verksamheten svårare.  
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Att lära sig läsa kan för många elever vara en större uppgift än vad de hade 

föreställt sig.  Det är en stor och komplex uppgift som kräver flera timmars 

träning i veckan under flera år, något många elever inte är vana vid när de 

skall lära sig någon ny företeelse. Detta medför en risk att elever blir 

uttröttade och ger upp tidigt och får då inte den träning de behöver för att gå 

framåt i sin läsutveckling (Elbro 2004). Utifrån vad framtiden har att erbjuda 

genom en ökad mängd information via text vore det att göra eleverna en 

otjänst att försöka inbilla dem att läsfärdighet inte spelar någon roll. Likaså 

att läsfärdigheten skulle bli mindre viktig i framtiden. Det är något alla kan se 

och framförallt eleverna har stor medvetenhet om detta. För de elever i 

lässvårigheter blir skolan en tuff erfarenhet som lätt ger deras självtillit en 

allvarlig törn. Vilket gör vår kommande roll som speciallärare otroligt viktig. 

Att vi har kunskap om läsning och läsutveckling samt vad som gynnar en god 

läsförmåga men också vad som kan utgöra hinder i läsutvecklingen. 

 

2.  SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING 
 

2.1 Syfte 
 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur lästräningsmaterialet 

BRAVKOD kan fungera i arbetet med elever i lässvårigheter. 

 

2.2 Problemformulering 
 

 Hur fungerar BRAVKOD för elever i lässvårigheter i år 3-4? 

 Hur uppfattar eleverna arbetet med metoden? 

 

3.  TEORIBAKGRUND 
 

I vår teoribakgrund börjar vi med att ta upp tidigare forskning kring 

BRAVKODs arbetssätt. Vi beskriver även lästräningsmaterialet BRAVKOD 

samt testen LäsKedjor och H4/H5. Efter det berör vi olika lästeorier, där 

ibland the simple view of reading, läsutvecklingsstadier, avkodning, läsflyt 

och läsförståelse. Vi lyfter även några olika påverkansfaktorer vad gäller läs- 

och skrivsvårigheter, för att sedan gå över till och nämna några pedagogiska 

teorier. 
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3.1  Tidigare forskning  
 

BRAVKOD är ett relativt nytt arbetsmaterial vilket gör det svårt att hitta 

tidigare forskning med anknytning till materialet. Arbetssättet och hur man 

använder materialet är liknande arbetssättet i Rydaholmsmetoden som också 

är ett material för att träna ordavkodning (Pettersson) samt äldre tiders 

läslistor. Inom Rydaholmsmetoden finns det mer tidigare forskning, Jonas 

Jansson (2005) har sammanställt en utvärderingsrapport om ett läsprojekt 

med Rydaholmsmetoden där Ljungby kommun, Värnamo kommun och 

Växjö universitet har samarbetat. Resultatet visar att både försöksgrupp och 

kontrollgrupp hade utvecklat sin avkodningsförmåga, men försöksgruppen 

utvecklades i snabbare takt. Vid matchning av hemspråk visades skillnaden i 

grupperna tydligare. Dock påpekas att det finns stora variationer inom 

grupperna.  

 

Bland tidigare examensarbeten finns det ett arbete av Helén Egerhag och 

Evalotta Svärd (2011) om Rydaholmsmetoden i årskurs 7. Deras resultat 

visade att flertalet elever ökade testresultaten vad gäller avkodning. Under 

deras intervjuer framkom en positiv inställning till arbetet med metoden, 

bortsett från några elever som upplevde exkludering. Marianne Ljunggren 

(2010) har jämfört Rydaholmsmetoden med ett dataprogram som tränar 

läsning. Elever som tränat Rydaholmsmetoden visade bättre resultat i alla 

högläsningstest utom ett. Elever som tränat datorprogrammet Hitta ord hade 

bättre resultat i nonsensordtestet samt de båda tystläsningstesten. Hennes 

resultat visade alltså att de båda interventionsgrupperna hade förbättrat 

resultaten på flera test jämfört med gruppen som fick traditionell 

specialundervisning. Jan Gustafsson (2009) har i sin D-uppsats undersökt hur 

pedagoger tycker det är att arbeta med Rydaholmsmetoden. Genom intervjuer 

har han kommit fram till att både elever och pedagoger tycker att 

Rydaholmsmetoden är en enkel lästräningsmetod samt att många upplever att de 

blir hjälpta av denna metod.  

 

3.2 BRAVKOD och tester 

 
3.2.1 Lästräningsmaterialet BRAVKOD  

 

Pedagogen Bodil Jönssons (2010) erfarenhet av många års arbete med 

lästräning på lågstadiet har lett till att hon med hjälp av specialläraren Ronny 

Karlsson utarbetat lästräningsmaterialet BRAVKOD, som står för en 

förkortning av bra avkodning. Syftet med BRAVKOD är att överinlära samt 

automatisera avkodning av bokstäver, stavelser och hela ord. För att kunna 
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träna avkodning utan att behöva lägga energi på att inte förstå vad man läser 

har läsningens innehåll tagits bort. Det innebär att träning med BRAVKOD 

sker med hjälp av ord- och bokstavslistor. BRAVKOD innehåller enstaviga 

ord, nonord, tvåstaviga ord, frekventa småord, enkel- och dubbelteckning, 

konsonantanhopningar, vokalförbindelse, stam + ändelse, förstavelse + stam, 

ljudstridig stavning samt sammansatta ord. Genom att på detta sätt träna 

läsningens grundfunktioner kan läsningen automatiseras till en nivå där 

läsprocessen hinns med och en förståelse kan uppnås (Jönsson 2010).  

 

Lästräningen sker enbart i skolan och bygger på en-till-en undervisning under 

en kortare intensiv träningsperiod, men fordrar ett målmedvetet och 

strukturerat arbetssätt av pedagogen. Fokus läggs på pedagogen och 

interaktionen mellan elev och pedagog. Träningen sker vid 2-3 tillfällen i 

veckan, gärna med någon dags mellanrum. Eleven lämnar klassrummet ca 20 

minuter per träningstillfälle. Inledningsvis testas eleven med 

ordavkodningstesten H4 eller H5 för att kunna följa elevens framsteg i 

lästräningen. Varje tillfälle inleds med ett par minuters hjärngympa för att gå 

över till enbokstavslista, tvåbokstavslista, basövningar, svårare övningar för 

att sedan avsluta med tvåbokstavslista och enbokstavslista. Det är av vikt att 

eleven känner att den går ifrån arbetspasset med en känsla av framgång. 

Varje vecka utvärderas arbetet som varit genom att läraren skriver någon 

mening om veckans träning samt att eleven beskriver sin upplevelse om 

träningen som också förs ner på papper. 

 

H4 eller H5 görs sedan minst 3 gånger per termin för att se elevens framsteg 

och om eleven har nått gränsvärdet för sin årskurs. När väl eleven har nått 

gränsvärdet så avslutas träningen. Eleven har nu nått en “hyfsad” nivå i 

ordavkodningen men som förväntas räcka till för att utveckla den fortsatta 

läsningens gynnsamt (Jorm & Share 1983; Share & Stanovich 1995). Elever 

som har avslutat sin träning bör testas minst en gång per termin. Gränsvärdet 

är satt utifrån Lindahls (1954) standardavvikelse på H4/H5. 

 

3.2.2  LäsKedjor 

 

LäsKedjor har utvecklats av Christer Jacobson (2001) och används för att få 

en bild av elevens ordavkodningsförmåga vid tyst läsning. Testmaterialet kan 

genomföras i grupp som screeninginstrument men också för att följa upp 

enskilda elevers utveckling. Testmaterialet är normerat. Standardiseringen 

gjordes 2000 och 2001. Normtabeller finns för pojkar, flickor och totalt. 

LäsKedjor finns i två versioner, dels en för år 2-3 innehållande deltesten 

bokstavs- och ordkedjor, dels en för år 4-9 samt första året i gymnasiet 

innehållande deltesten tecken-, ord- och meningskedjor. Testet går snabbt att 

göra och är lättadministrerat. 
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Deltestet bokstavs-/teckenkedjor går ut på att på tid identifiera och markera 

mellan lika bokstäver i bokstavkedjor eller särskilja och markera grupper av 

gemener, versaler och siffror i teckenkedjor. Deltestet ordkedjor går ut på att 

på tid markera ordgränser i kedjor av tre respektive fyra sammanskrivna ord. 

Deltestet meningskedjor som finns i versionen för de lite äldre eleverna går ut 

på att på tid markera mellanrum mellan fyra sammanskrivna meningar 

(Jacobson 2001). 

 

Syftet med deltestet bokstavs-/teckenkedjor är att få en uppfattning om 

elevens visuo-motoriska snabbhet. Syftet med ordkedjorna är att få en 

uppfattning om förmågan att avkoda ord.  Syftet med meningskedjor är 

förutom att ge en uppfattning om elevens förmåga till ordavkodning även 

försöka fånga elevens semantiska och syntaktiska förmåga vid läsning 

(Jacobson 2001). 

 

Dessa tre delar kan ge en indikation om elever har ordavkodningssvårigheter 

eller problem med läsförståelsen. LäsKedjor för år 2-3 visar enbart på 

ordavkodningssvårigheter (Jacobson 2001).  

 

3.2.3  H4/H5 

 

H4/H5 har utvecklats av Rikard Lindahl (1954) och används för att få en bild 

av elevens ordavkodningsförmåga vid högläsning. Testet genomförs enskilt 

och kan användas både som screening och för att följa upp enskilda elevers 

utveckling. Testen är normerade på 50- och 60-talet. Normtabeller finns för 

pojkar och flickor. I materialet finns också tabeller med värden där man kan 

misstänka att en elev har svårigheter med sin avkodning. H4/H5 går snabbt 

att göra och är relativt lättadministrerat. H4 och H5 bedöms som likvärdiga 

och används omväxlande för att motverka en minneseffekt. 

 

Testen går ut på att under en minut korrekt avkoda och högläsa så många ord 

som möjligt från respektive läslista. Testledaren registrerar fellästa ord och 

om tid finns även vad felläsningen blev. 
 

3.3  Lästeorier 
 

3.3.1  The simple view of reading 

 

Att förstå innehållet av tryckta eller skrivna texter kallas för läsning. En 

krånglig färdighet som ställer stora krav och många timmars övning för att 

utvecklas (Elbro 2004). “If reading (R), decoding (D), and linguistic 

comprehension (L) are each thought of as variables ranging from 0 (nullity) 

to 1 (perfection), then the simple view of reading can be expressed as R = D x 
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L.” (Hoover & Gough 1990 p.132) Detta kallas ”the simple view of reading”. 

Direktöversatt menas att läsning (L) är en produkt av avkodning (A) och 

förståelse (F), L = A x F. Fungerar inte språkförståelsen blir det som att läsa 

en bok på ett okänt språk, om avkodningen inte fungerar möter vi enbart 

underliga krumelurer utan mening. Kontentan blir alltså att om 

språkförståelse eller avkodning saknas blir produkten noll (Elbro 2004).  

 

3.3.2 Läsutvecklingsstadier 

 

Det finns flera olika sätt att se på läsning och dess utveckling. Ett sätt är att se 

på läsning i tre olika stadier logografisk, alfabetisk och ortografisk (Catts & 

Kamhi 2005). I det logografiska stadiet läser barnet ord rent visuellt. Ordet 

kopplas samman med hur det ser ut, vissa särdrag hos det skrivna ordet 

kopplas ihop med det talade ordet. Barnet har ännu ingen kunskap om 

sambandet mellan grafem och fonem och kan således inte utnyttja det för att 

kunna läsa obekanta ord. Alla barn genomgår inte det logografiska stadiet. 

Det finns heller inget klart samband mellan logografisk läsning och senare 

läsförmåga (Catts & Kamhi 2005).  

 

Nästa stadie är det alfabetiska, där barnet upptäcker sambandet mellan 

grafem och fonem (Catts & Kamhi 2005). Att varje ord kan segmenteras i 

fonem, så kallad fonemisk medvetenhet utgör grunden i det alfabetiska 

stadiet. Det är av vikt att barnet förstår att varje fonem är grunden till ett talat 

språk och att barnet kopplar bokstäverna till rätt ljud som motsvaras i det 

talade språket. Barnet har knäckt den alfabetiska koden. Den alfabetiska 

insikten är en engångsföreteelse, har barnet väl kopplat samman fonem och 

grafem och förstått innebörden av det kan den det för livet.  

 

Det sista stadiet är den ortografiska läsningen (Catts & Kamhi 2005). Barnet 

kan nu ta hjälp av bokstavskombinationer och stavningsmönster för att känna 

igen ord visuellt utan att ta vägen förbi den långsammare sammanljudningen. 

Vartefter barnet registrerar fler och fler vanligt återkommande 

stavningsmönster går den automatiska ordigenkänningen snabbare och fler 

bokstavskombinationer och stavningsmönster lagras i långtidsminnet. 

Läsningen är på väg att automatiseras.  

 

Ehri och McCormick (1998) pekar på fem olika utvecklingsstadier inom 

läsutvecklingen: föralfabetisk, partiell alfabetisk, fullständigt alfabetisk, 

befäst alfabetisk och automatiskt alfabetisk. Varje stadie kännetecknas av hur 

barnet förstår och använder det alfabetiska systemet. Det föralfabetiska 

stadiet kännetecknas av att barnet har en mycket liten kunskap om det 

alfabetiska systemet. Det partiellt alfabetiska stadiet brukar infalla innan eller 

i början av skolstarten och kännetecknas av att barnet har en elementär 
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kunskap om det alfabetiska systemet men saknar full kunskap, särskilt 

kunskap om vokalerna. Det fullständigt alfabetiska stadiet kännetecknas av 

att barnet har kunskap om kopplingen mellan fonem och grafem. I det befästa 

alfabetiska stadiet har barnet kunskaper om ofta förekommande 

bokstavsmönster och stavelser och kan använda sig av det i sin läsning. 

Läsningen är säkrare och har mer flyt. Det automatiskt alfabetiska stadiet 

kännetecknas av en säker läsare som har automatiserat sin läsning och 

obehindrat kan växla mellan olika lässtrategier när den träffar på obekanta 

ord.  

 

Det har framförts kritik mot teorier om lässtadier (Catts & Kamhi 2005). Dels 

antyder teorierna att alla ord läses på samma sätt när barnet är i ett stadie. 

Dels att teorierna främst riktar sig mot vad som krävs för att bli en duktig 

läsare snarare än vilka mekanismer som skapar förändringar i läsfärdigheten. 

Ytterligare en kritik är att teorierna har en tendens att grovt förenkla 

läsutvecklingen och dölja individuella skillnader. Catts och Kamhi (2005) tar 

upp att det trots allt är särskilda saker som alla barn måste lära sig för att bli 

duktiga läsare men att barn tar olika vägar mot att bli goda läsare.  

 

3.3.3  Avkodning 

 

Avkodning är en teknisk färdighet som utvecklas i samband med läs- och 

skrivinlärningen. Avkodningen bygger på flera olika komponenter, dels 

enskilda bokstäver, delar av ord och dels igenkännande av välkända ord.  

Avkodning är till stor del en fråga om att skaffa erfarenhet kring vilka 

bokstäver som återfinns i orden och hur de olika bokstavskombinationerna 

låter, det vill säga ordens stavningssätt (Elbro 2004). För att barn skall 

knäcka den alfabetiska koden behöver de upptäcka att talet kan delas upp i 

mindre beståndsdelar (Olofsson 2009). En säker och snabb avkodning har en 

klart avgörande betydelse för att en läsutveckling ska ske. Hos en god läsare 

sker avkodningen automatiskt men automatiserad avkodning är en långvarig 

process och sker genom mycket träning (Elbro 2004). 

 

Som utvecklad läsare läser vi ord på olika vis (Ehri & McCormick 1998). Ett 

sätt är att avkoda bokstäver eller bokstavskombinationer. Ett annat sätt är att 

använda kunskap från redan kända ord när vi ska läsa nya liknande. Ett tredje 

sätt är förutsäga ordet med hjälp av ledtrådar från de första bokstäverna och 

kontexten. Ett fjärde sätt är automatiserad läsning. En avancerad läsare 

använder alla fyra sätten att läsa och växlar omedvetet mellan dem.  
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3.3.4  The self-teaching hypothesis 

 

Grunden i “the self-teaching hypothesis” är att barnens 

sammanljudningsförmåga fungerar likt en självinstruerande mekanism. 

Barnen ljudar sig igenom ord på samma gång som de nöter kopplingen 

mellan bokstäverna och dess ljud. Utifrån sammanljudningen tillägnar sig 

nybörjarläsaren minnesbilder av olika bokstavsmönster. För att den 

självinstruerande mekanismen skall fungera krävs att läsaren känner igen 

bokstäverna, kan koppla dem till deras respektive ljud samt kunna ljuda dem 

samman (Jorm & Share 1983; Share & Stanovich 1995). Till att börja med 

bör nybörjarläsaren, för att hitta rätt uttal, kunna ta hjälp av kontexten. ”I the 

self-teaching hypothesis” är sammanljudningen det fundamentala i 

självinstruerandet. Därigenom får nybörjarläsaren de detaljerade ortografiska 

representationerna som är av största vikt för att nå snabb och säker 

ordigenkänning (Jorm & Share 1983; Share & Stanovich 1995).  Viktigt att 

understryka är att sammanljudning erbjuder en möjlighet men utgör inga 

garantier för självinstruktion. För en lyckad självinstruktion påverkar faktorer 

som mängd, kvalité på det som läses men även förmåga hos läsare både vad 

gäller fokus och minne vad gäller detaljer i bokstavsmönster (Jorm & Share 

1983; Share & Stanovich 1995).  

 

3.3.5  Läsflyt 

 

Läsflyt innebär en automatiserad ordavkodning. Vilket innebär att du 

omedelbart känner igen de flesta orden du läser samt avkodar de okända 

orden med enkelhet (Taube 2007). En näst intill omedveten process som sker 

snabbt och utan ansträngning är automatiserad. Om processen är långsam, 

ansträngande och ställer höga krav på vår uppmärksamhet är den en 

kontrollerad process. När vi skall lära oss nya saker använder vi till en början 

den kontrollerade processen för att sedan efter att ha genomfört det nya 

många gånger övergå till att bli automatiserad. När vi talar om automatisering 

av ord är inte detta ett medvetet val ifrån läsaren utan något som sker när 

läsaren mött ett ord tillräckligt många gånger. Automatiseringen är en 

nödvändighet om de olika delarna i läsprocessen skall rymmas inom våra 

begränsade kapaciteter (Taube 2007). Träning ger ökad förmåga hos läsaren 

att läsa av snabbt och korrekt vilket medför att uppmärksamhetskraven 

minskar.  Vilket i sin tur medför att läsaren kan lägga sin uppmärksamhet på 

att förstå det han läser. En svag läsare försöker kompensera svagheten genom 

att med hjälp av kontexten försöka gissa sig fram och sätta sin tilltro till 

ledtrådarna (Stanovich 2000). Läsflyt är tvunget men absolut inte tillräckligt 

för en god läsförståelse. Förståelsen av en text är det som avgör gränsen för 

läshastigheten. Samtidigt som läshastighetens avgörande faktorer är vad man 

läser samt vad man ska få ut av det man läser (Elbro 2004).   
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(Jacobson 2006) 

3.3.6  Läsförståelse 

 

Att göra en enkel definition av läsförståelse är en svår uppgift utifrån dess 

komplexitet. Det skall vägas in motivation, läsflyt, olika läsfärdigheter samt 

lässtrategier som eleven använder men det är även bitar som självkänsla och 

ansträngning som vägs in. Läsförståelse är en aktiv och målinriktad process 

som styrs av läsningens syfte. Läsaren skall förutom att känna sig bunden till 

innehållet i texten kunna gå utanför textinnehållet och tillföra nya perspektiv 

till texten. Detta kräver därför ett aktivt deltagande från läsaren. Först när 

texten läses och ger en betydelse till läsaren får den ett liv (Westlund 2009). 

Det finns flera olika faktorer som påverkar läsförståelsen. Dels läsarens 

förmåga att komma ihåg information från olika delar i texten, dels syntaktisk 

och semantisk kunskap men även förmågan att skapa inre mentala bilder och 

att göra så kallade inferenser, det vill säga läsa mellan raderna. Likaså samtal 

kring texten och dess innehåll samt vilka strategier som används för att förstå 

det man läser är viktiga faktorer i läsförståelsen (National Institute of Child 

Health and Human Development, NIH 2000). Det är av stor vikt för läraren 

att veta vilka processer som påverkar en god läsförståelse likväl som det är av 

stor vikt för läraren att veta hur man med hjälp av undervisningen påverkar 

en god läsförståelseutveckling (Westlund 2009). 

 

3.3.7 Läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi 

 

För att skapa en bild av olika faktorer som påverkar en individs läs- och 

skrivsvårigheter har vi valt att utgå från Jacobsons (2006) cirkelmodell. 

Påverkansfaktorerna kan kopplas samman på många olika sätt. 
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Den pedagogiska och samhälleliga ramen befinner sig utanför den yttre 

cirkeln och är två faktorer som kan påverka graden av läs- och 

skrivproblematik för en elev.  För nybörjarens läsning är den pedagogiska 

delen viktig utifrån att en bristfällig undervisning kan påverka elevens läs- 

och skrivsvårigheter på ett negativt sätt medan god undervisning redan i ett 

tidigt skede kan verka förebyggande. Ovanför den yttre cirkeln finns faktorer 

som arv och miljö vilka i sin tur påverkar de olika faktorerna som återfinns 

inne i cirkeln. Dessa olika faktorer sammankopplas ofta med läs- och 

skrivsvårigheter. Det kan vara språkliga, emotionella, sociala och medicinska 

faktorer men det kan också vara faktorer som handlar om mognad, då främst 

hos yngre barn, syn- och hörsel, neuropsykiatriska eller begåvningsfaktorer. 

Ytterligare faktorer som kan spela in är för lite lästräning samt fonologiska 

brister (Jacobson 2006).  

 

Mötet med elever som har läs- och skrivsvårigheter i första och andra klass är 

inte helt ovanligt. Några av dessa behöver bara lite extra tid och kommer att 

ta sig över dessa svårigheter utan några direkta insatser från skolan. Därmed 

inte sagt att dessa elever inte skall ha extra stöd och vägledning i sin 

läsutveckling. För andra elever löser sig inte läs- och skrivsvårigheterna lika 

lätt utan dessa riskerar att hamna i bestående läs- och skrivsvårigheter 

(Jacobson & Lundberg 2000).  Många av de elever som är lässvaga har 

dessutom bristande metakognition och är därför inte medvetna om sina 

förmågor och har svårighet att övervaka sin egen läsning (Høien & Lundberg 

1999). 

 

Att definiera ordet dyslexi är det flera forskare (Catts 1989; Stanovich 1996; 

Lyon, Shaywitz & Shaywitz 2003) som försökt sig på och kommit fram till 

att det inte är någon lätt uppgift. Men de senaste 20 årens forskning menar att 

fonologiska brister är den mest centrala faktorn vid en förklaring av dyslexi 

(Høien & Lundberg 1999). Høien och Lundberg (1999) har följande 

förklaring 

 

Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är 

viktiga för att kunna utnyttja skriftens principer vid 

kodning av språket. Störningen ger sig först till känna som 

svårigheter med att uppnå en automatiserad ordavkodning 

vid läsning. Störningen kommer också tydligt fram genom 

dålig rättskrivning. Den dyslektiska störningen går som 

regel igen i familjen, och man kan anta att en genetisk 

disposition ligger till grund. Karakteristiskt för dyslexi är 

också att störningen är ihållande. Även om läsningen efter 

hand kan bli acceptabel, kvarstår oftast 

rättskrivningssvårigheterna. Vid en mer grundlig 

kartläggning av de fonologiska färdigheterna finner man 
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att svagheten på detta område ofta också kvarstår upp i 

vuxen ålder. (Høien & Lundberg 1999, s. 20-21) 
 

Den klart viktigaste faktorn bakom dyslexi är som tidigare nämnts, brister i 

fonologi. De fonologiska problemen visar sig genom svårigheter att dela upp 

ord i fonem, problem att upprepa svåra ord, svårt att läsa nonsensord och 

hålla kvar språkliga representationer i arbetsminnet (Høien & Lundberg 

1999).  Elever med dyslexi har även svårigheter med Rapid Automatized 

Naming (RAN), det vill säga snabb benämning (Compton, Defries & Olson 

2001). De har även brister vad gäller föreställningar om ordens ljudstruktur 

och ett dåligt fonologiskt korttidsminne. Ett dåligt fonologiskt korttidsminne 

kan även påverka elevens läsförståelse på ett negativt sätt (Høien & Lundberg 

1999). Framträdande symtom vid dyslexi är ordavkodningsproblem, vilka 

orsakas av störningar i det fonologiska systemet, samt problem med 

rättstavning. Viktigt att vara uppmärksam på om problemen hos eleven gäller 

ordavkodning, automatiseringen eller svårigheter att minnas ortografiska 

mönster (Høien & Lundberg 1999). Elever med dyslexi har svårigheter med 

utvecklingen av en säker ordavkodning. Høien och Lundberg (1999)  

beskiver det som att cykla i motvind, en mycket tung uppgift som medför att 

eleverna gärna ger upp. Deras insatser att försöka utveckla ordavkodningen 

kräver otroliga kraftansträngningar och ger väldigt lite tillbaka. 
 

3.3.8 Pedagogiska principer 

 

När lärare märker att en elev inte utvecklas i sin läsning och skrivning som 

den borde och att den får kämpa med sin läsning är det lätt att oroas eftersom 

kraven på läs- och skrivförmåga blir högre i varje årskurs. Høien och 

Lundberg (1999) tar upp viktiga allmänna principer för det pedagogiska 

arbetet med dyslektiker. Dessa principer är även viktiga för elever i mer 

allmänna läs- och skrivsvårigheter (Druid Glentow 2006).  

 

Den första principen är att tidigt identifiera läs- och skrivsvårigheter och sätta 

in åtgärder (Høien & Lundberg 1999). Annars kan det göra att skillnaden 

mellan sämre och bättre läsare blir större för varje termin som går, den så 

kallade Matteus-effekten (se avsnitt 3.4.4) (Stanovich 1986). Många av dessa 

elever kan bli hjälpta av en tidig satsning i starten om de inte kommer igång 

med läsinlärningen (Foorman m fl 1997). 

 

Den andra principen, ett fonologiskt grundarbete, är av stor vikt för alla 

elever i läs- och skrivsvårigheter och i ännu högre grad för elever med 

dyslexi (Høien & Lundberg 1999; Ehri m fl 2001). Fonologisk träning 

kopplat till ortografi har visat sig ge ännu större effekt. Träning med 

kopplingen mellan fonem och grafem är således mer effektiv än enbart 

fonologisk träning (Ehri m fl 2001).   
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En tredje princip är direkt undervisning (Høien & Lundberg 1999). Elever i 

läs- och skrivsvårigheter behöver ha mycket direkt vägledning och extra tid 

till inlärning. En väl genomarbetad specialundervisning kan uppfylla detta. 

En-till-en-undervisning eller undervisning i små grupper är mer effektivt än 

undervisning i större grupper (Ehri m fl 2001).  

 

Den fjärde principen som Høien och Lundberg (1999) nämner är 

multisensorisk stimulering. Det innebär att även andra sinneskanaler än de 

auditiva och visuella ska användas i läs- och skrivinlärningen, så som 

kinestetiska och taktila. Multisensorisk stimulering har dock fått kritik för att 

överstimulera elevens sinnen. Vissa elever kan få problem med att motta 

information från flera sinneskanaler samtidigt (Høien & Lundberg 1999).  

 

En femte princip är behärskande, överinlärning och automatisering (Høien & 

Lundberg 1999). Elever med läs- och skrivsvårigheter hinner sällan med den 

överinlärning som sker i klassrummet och de får då svårt att ta sig till nivån 

att behärska. Eftersom avkodningen inte är automatiserad än så tar det 

mycket kraft från tolkningsprocessen. I klassrumsundervisningen kan detta 

vara svårt att hinna med. Forskning (Stallins 1980) visar att mängden tid som 

läggs på övning är avgörande för hur bra eleven ska lyckas, ”time on task”.  

 

En sjätte princip som har betydelse för läsinlärningen är en god 

inlärningsmiljö med rikligt av arbete med fonetisk medvetenhet, stavnings-, 

skriv- och läsaktiviteter (Scalon & Vellutino 1997). 
 

3.4 Pedagogiska teorier 
 

3.4.1 Dewey 

 

Att lära i interaktion eller transformation med sin fysiska och sociala omvärld 

kallar Dewey (2002[1922]) teorin om den lärande människan. Att leva i en 

social miljö innebär att ha aktiviteter som anknyter till andra. Vad någon gör 

eller kan göra beror på vilka förväntningar, krav, samtycke eller 

avståndstagande som finns. Miljön tillhandahåller villkor som antingen 

gynnar eller hindrar, stimulerar eller hämmar. Att lära genom praktiskt arbete 

”learning by doing” (Dewey, J. & Dewey, E. 2010[1915]) innebär att läraren 

fungerar som handledare åt den lärande eleven som är den som skall vara 

verksam i undervisningssituationen. Lärarens uppdrag är även att styra 

elevens studieframgång genom en stimulerande miljö. Ytterligare en viktig 

del är individens delaktighet för att framgång skall kännas som hans/hennes 

framgång liksom motgång skall kännas som hans/hennes motgång. Styrning, 

kontroll eller vägledning kan ses som allmänna funktioner i utbildning där 

vägledning är det begrepp som främst beskriver att vi stödjer individens 

naturliga förmågor bäst genom samarbete (Dewey 1916). 



 

  19 (43) 
 

3.4.2. Vygotskij 

 

Även Vygotskij (1978) ser på lärande ur ett socialt sammanhang och talar om 

att barn har olika inlärningspotential med vilket han menar det ett barn kan 

prestera under ledning av vuxna eller äldre kamrater (Philip & Soltis 2004). 

Vygotskij (1978, 1986) menar att två barn kan befinna sig i samma piagetska 

utvecklingsstadium men ändå ha olika kapacitet att fortsätta utvecklas. Detta 

benämner Vygotskij (1978, 1986) med begreppet proximal utvecklingszon. 

Utifrån detta synsätt kommer vi ifrån tanken på att ett barn fastnar i ett 

intellektuellt tillstånd. Barnen kan alltså utvecklas utifrån deras egna 

förmågor och dess proximala utvecklingszon (Philip & Soltis 2004). För att 

kunna utmana eleverna på rätt nivå krävs av läraren att kunna bestämma den 

individunika proximala utvecklingszonen för sina elever (Westlund 2009). 

Vygotskij räknas till en av grundarna av den konstruktivistiska 

undervisningen. Han har lagt grunden till scaffolding vilket innebär 

stödstruktur i lärandet samt att han anses vara nära knuten till dialogens 

betydelse för kunskapsutveckling. Vygotskijs fokus ligger på relationen 

mellan barn och vuxna (Pressley 2002).  

 

Utgångspunkten i den konstruktivistiska teorin är att individen själv 

konstruerar sin kunskap. Det är elevens egna idéer tillsammans med den yttre 

lärandemiljön som är betydelsefull. Det är lärarens uppgift att utmana eleven 

på rätt nivå, uppmuntra eleven till att reflektera över sina egna 

tankeoperationer samt vägleda eleven till rätta strategier. Eleverna skall även 

engageras till att tillsammans med kamrater och lärare ingå i dialoger 

(Arfwedson 1992).    

 

3.4.3 Punktuellt och relationellt perspektiv 

 

Specialpedagogisk verksamhet kan beskrivas ur två perspektiv, det 

punktuella och det relationella. Sett ur ett punktuellt perspektiv begränsas en 

elevs svårigheter till eleven själv. Eleven har svårigheter. Om vi istället ser 

det ur ett relationellt perspektiv ser vi eleven i mötet med skolan och dess 

pedagogik. Svårigheterna ses i relation till de krav som omgivning och miljö 

ställer. Eleven är i svårigheter (von Wright 2000). Utifrån det punktuella 

synsättet ser läraren sig som vägvisare och handledare. Det är läraren som är 

medelpunkten i undervisningen. Medan läraren utifrån det relationella 

synsättet lyssnar in vem eleven är. Sedan är läraren delaktig i elevens 

förutsättningar, och i den sociala processen framstår sedan meningen med att 

lyckas. Först efteråt får vi i den gemensamma frågan hur det blev reda på om 

vi lyckats. Frågan om vem eleven kan vara tillsammans med frågan om vem 

hon/han är ger utgångspunkten för att kunna utgå från eleven (von Wright 

2000). 
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3.4.4 Matteus-effekt i läsning 

 

Elever som har svårigheter i sin läsning kommer ofta igång senare, läser 

mindre och mer lättlästa böcker (Høien & Lundberg 1999). Dessa elever kan 

lätt hamna i en ond cirkel med svårigheter i övriga ämnen som följd. 

Stanovich (1986) har skrivit om Matteus-effekten i läsning, uppkallad efter 

en strof i Matteusevangeliet
1
. Den innebär att ju mer tid som ägnas åt till 

exempel läsning desto bättre blir förutsättningarna för att utvecklas och 

lyckas. Denna goda spiral växer sedan kraftigt med mer övning och bättre 

läsförmåga. För de elever som har svårigheter i sin läsning riskerar spiralen 

att bli den omvända. En dålig läsförmåga leder till lite läsning och alltför lite 

övande. Detta leder i sin tur till en liten förbättrad eller ingen förbättrad 

läsförmåga. Det har bildats en ond spiral. 

 

Läsning är i väsentliga delar en färdighet. Och för att en 

färdighet ska kunna utvecklas krävs stora doser av övning. 

Man brukar räkna med att man behöver minst 5 000 

timmar av ihärdig övning för att bli bra på något, t ex 

spela klarinett, hoppa höjdhopp, åka slalom, spela schack, 

spela golf eller att läsa. (Lundberg & Herrlin 2005, s. 16) 
 

Detta innebär att varje elev skulle behöva öva läsning minst 90 minuter varje 

veckodag under hela sin skoltid.  

 

3.4.5 Motivation och Pygmalioneffekten 

 

Motivation är ett viktigt begrepp i det pedagogiska arbetet. Extra centralt är 

motivation när vi arbetar med elever i svårigheter (Jenner 2004). Träningen 

ska ses som rolig och stimulerande av eleven. Motivationen är en 

förutsättning för lärande men bär inte ensam fram till lärande. 

Läsprestationen kan indirekt förbättras genom läsaktiviteter om 

läsmotivationen finns (Baker & Wigfield 1999). Motivation är en följd av det 

bemötande man får och de lärdomar man gjort. För att skapa motivation 

gäller en medvetenhet om vad som krävs i ett möte, vilka mål man strävar 

efter, hur vi tolkar varandra samt vilka förväntningar som finns (Jenner 

2004). Ett sätt att öka motivationen kan vara att diskutera och förklara olika 

moment i läs- och skrivträningen (Moreno 2006).  

 

När det gäller att skapa motivation hos eleverna är det av stor vikt vilka 

förväntningar vi som pedagoger har (Rosenthal & Jacobson 1968). 

Förväntningar kan fungera som självuppfyllande profetior och beskrivs då 

med begreppet Pygmalioneffekt, efter pjäsen Pygmalion av Bernard Shaw 

                                                
1 Matt. 25:29 
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(2003). Med Pygmalioneffekten menas att positiva förväntningar leder till 

positiva resultat medan negativa förväntningar leder till negativa resultat.  

När vi möter eleverna skapar vi oss information och bedömer våra elever 

utifrån den informationen vi skaffat oss. Den bedömningen utgör sedan 

grunden för det bemötande och de förväntningar vi har på eleverna. Även det 

sätt eleven uppfattar mötet och dess budskap påverkar, att vi som pedagoger 

är motiverade och engagerade speglar i sin tur av sig på eleverna. Om vi 

tänker på motivation utifrån Pygmalioneffekten, är en viktig förutsättning att 

pedagogerna har en positiv syn på sina elever för att skapa förutsättningar för 

goda resultat. Det är dock ingen självklarhet att pedagogens positiva 

förväntningar ger goda resultat medan det utan pedagogens positiva 

förväntningar nästintill aldrig ger några goda resultat (Jenner 2004). 

 

3.4.6  Inkludering och Exkludering  

 

Inom skolans värld talas det främst om inkludering när det gäller barn i behov 

av särskilt stöd (Nilholm 2006). Begreppet inkludering innebär att skolan, 

utbildningsväsendet och samhället har som krav att anpassa verksamheten på 

ett sådant sätt att alla ges möjligheten att få känna gemenskap och uppleva 

meningsfullhet. Inkluderingsbegreppet kan tolkas på flera olika sätt men dess 

innebörd vad gäller eleverna är att skolan ska förändras för att passa alla 

elever så bra som möjligt (Haug, Egelund & Persson 2006). Eleven ska 

kunna känna sig delaktig och respekterad för den han eller hon är utan att bli 

tvingad att göra om sig efter någon mall (Linikko 2009). 

 

Tidigare har begreppet integrering mest använts med betydelsen att det är 

individen som tas utanför ett sammanhang och placeras in i ett annat 

sammanhang till exempel en särskoleinskriven elev som ska integreras i en 

grundskoleklass. Individen ska sedan anpassas för att passa in i majoritetens 

norm. Förutom att eleven enligt integreringens synsätt ska normaliseras för 

att passa in i grundskolan bör eleven ha en förutbestämd kompetens för att 

kunna normaliseras och passa in i en vanlig klass (Linikko 2009). I och med 

Salamancadeklarationen (UNESCO 1994) kom begreppet inkludering mer att 

ersätta integreringsbegreppet. I den svenska översättningen har dock 

begreppet inclusion översatts med integration (Nilholm 2006). 

 

Exkludering kan ses ur flera kategorier (Linikko 2009). Endast kategorier 

som har koppling till elever och skolan tas upp här. Dessa kategorier kan ses 

som både exkluderande och inkluderande beroende på vilket perspektiv som 

tas. En kategori är exkludering genom segregering eller inkludering genom 

att differentiera. Jämför den tidigare exkluderingen av till exempel personer 

med funktionsnedsättningar. Idag finns liknande lösningar men dessa ses som 

tillfälliga på vägen mot inkludering. Ytterligare en kategori är exkludering 

genom marginalisering eller inkludering genom normalisering. För att träda 
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in i gemenskapen i till exempel en klass krävs att man vill och kan uppnå en 

viss likformighet och att man beter sig som eleverna i övrigt i klassen. 

Den specialpedagogiska kompetensen kan ses ur två perspektiv, kritiskt och 

kompensatoriskt (Nilholm 2006). I det kritiska perspektivet som stämmer 

mest överens med definitionen av inkludering ska den specialpedagogiska 

kompetensen ses som en förmåga att kunna anpassa undervisningen till 

elevers olika förutsättningar så att alla kan känna sig delaktiga i arbetet. 

Medan det kompensatoriska perspektivet mer pekar mot att eleven ska 

förändras för att passa undervisningen.  

 

4.  METOD 
 

4.1 Metodbeskrivning 
 

Syftet med studien är att undersöka lästräningsmaterialet BRAVKODs 

möjligheter i arbetet med elever i läs- och skrivsvårigheter. För att försöka nå 

en så objektiv utgångspunkt som möjligt valde vi en kvantitativ ansats i form 

av en förberedande interventionsstudie där följderna av en insats prövas. 

Studien har inspirerats av en experimentell design men uppfyller inte helt 

dessa krav eftersom vi valde bort kontrollgrupp och valde att jämföra 

skillnaden i resultat i för- och eftertest med det normerade medelvärdet för 

testet och dess genomsnittliga ökning av prestation under ett år. Som för- och 

eftertest valde vi normerade test (Bryman 2011).  

 

Vidare valde vi att göra en mindre enkätundersökning med de deltagande 

eleverna för att försöka få en bild av deras upplevelse när de arbetat med 

materialet BRAVKOD. För att få mer nyanserat material fick eleverna även 

möjlighet att skriva kommentarer till varje fråga. Utifrån det få antal frågor vi 

valt att ställa i vår enkät undviker vi den eventuella enkättröttet som kan 

infinnas om frågorna blir för många och för svåra att förstå. En av 

nackdelarna som nämns i samband med enkäter är avsaknaden av en person 

som kan hjälpa till att svara på funderingar som kommer upp under 

svarsmomentet. Vi valde att dela ut enkäterna till respondenterna för att 

sedan samla in dem vid samma tillfälle, detta för att kunna förklara och svara 

på eventuella frågor (Bryman 2011).   

 

Vår studie är liten både vad gäller antalet elever och tidsaspekten vilket har 

medfört att både den externa validiteten och generaliserbarheten är låg 

(Bryman 2011). Det har vi tagit med i våra beräkningar vid analysen av 

resultaten.    
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4.2 Tillvägagångssätt och etiska överväganden   
 

4.2.1 Urval 

 

Vår undersökningsgrupp bestod av 10 elever fördelade på två skolor. 

Eleverna gick i år 3 och 4. Eftersom studien genomfördes på skolor i vår 

närhet kallas det enligt Bryman (2011) för ett bekvämlighetsurval. Med hjälp 

av resultat från H4 som redan gjorts på skolorna valdes de elever ut som låg 

under gränsvärdet. Eleverna och deras vårdnadshavare fick erbjudandet om 

att vara med i studien.  Efter det gjordes sedan mätningar med H5 och 

LäsKedjor med dessa elever för att göra det slutliga urvalet till studien.  De 

elever som fick under gränsvärdet på H5 och/eller stanine 1-3 på LäsKedjor 

var med som deltagare i studien. Urvalsgrupperna fick olika sammansättning. 

I gruppen med elever i år 3 hade några fått lässtöd av speciallärare. I gruppen 

med elever i år 4 hade det fokuserats på avkodning och intensiv träning för 

att alla skulle få en tillräcklig hastighet i sin avkodning och ett läsflyt för att 

själva komma vidare i sin läsning under fyran. De elever som valdes ut till 

studien hade ännu inte kommit igång ordentligt med sin avkodning. 

 

4.2.2 Genomförande 

 

Studien startade med att eleverna gruppvis gjorde LäsKedjor och sedan H5 

enskilt. Varje elev fick åtta träningstillfällen om vardera 20 minuter fördelat 

på en tvåveckorsperiod att träna med BRAVKOD-materialet tillsammans 

med någon av oss. Alla träningstillfällen lades upp på samma sätt. Tillfället 

började med att eleven fick läsa en enbokstavslista och sedan en 

tvåbokstavslista. Efter det läste eleven så långt den hann i först de gula 

sidorna, med basord och frekventa småord och därefter de gröna sidorna, med 

längre och mer svårlästa ord. När några minuter återstod av 20-

minuterspasset fick eleven läsa en annan tvåbokstavslista och sedan en annan 

enbokstavslista. När de åtta tillfällena var klara fick eleverna gruppvis göra 

LäsKedjor och sedan H5 enskilt. Vid detta tillfälle fick eleverna även fylla i 

enkäten. Enkäten delades ut i pappersform och frågorna förklarades av oss. 

Eleverna fick också möjlighet att fråga om det var något de undrade över 

angående enkäten. 

 

4.2.3 Forskningsetik 

 

Inför vår studie gjordes överväganden i enlighet med Vetenskapsrådets 

(2011) forskningsetiska principer; informationskravet, samtycketkravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Utifrån dessa överväganden 

skickade vi en etikansökan till en representant inom Etikkommittén Sydost, 

vilken blev godkänd.  Deltagarna i interventionsstudien och deras 
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vårdnadshavare tillfrågades om de ville medverka i studien. Detta 

genomfördes muntligt med eleverna och via ett informationsbrev till deras 

vårdnadshavare och dessa gav sitt samtycke. De medverkande i studien 

informerades om att deltagandet i studien var frivilligt, hur studien skulle 

genomföras och att de när som helst kunde avbryta studien.  Liknande 

information gick hem till deras vårdnadshavare. Rektorerna på de 

medverkande skolorna gav sitt godkännande till att studien skulle genomföras 

på respektive skola. 

 

Data har bearbetats i lösenordsskyddade datorer och är enbart tillgängliga för 

projektledarna. Vidare förvaras tester och testresultat i låsta skåp. Vid 

förfrågan från vårdnadshavare har de rätt att ta del av sitt eget barns resultat. 

Alla dokument har behandlats konfidentiellt vilket inneburit att namn på 

skola, personal, elever och föräldrar har avidentifierats. 

 

5. RESULTAT 
 

5.1 Intervention 
 

I tabellen och diagramsammanställningarna har vi tagit bort en elevs resultat 

på grund av att elevens ojämna dagsform påverkade eftertestet. Det är 

osannolikt att en elev går tillbaka i sin läsutveckling under två veckor, mer 

troligt är att eleven antingen står stilla eller går framåt i läsning (Catts & 

Kamhi 2005). Resultatet tyder på att denna elev hade en “dålig dag” och 

resultatet är därför inte rättvisande. Det kan dock tilläggas att denna elev 

ökade med 6 råpoäng på teckenkedjor och 5 råpoäng på meningskedjor. I 

tabell 1 har vi tagit bort resultatet för ytterligare en elev i bokstavskedjor och 

ordkedjor. Vi betraktar resultatet som ett mätfel och det har därför nollställts i 

diagram 1 och 2.  

 

Under den tid som förflöt mellan förtest och eftertest till interventionen 

pågick annan undervisning som kan ha påverkat resultatet. Andra faktorer 

som kan ha påverkat är exempelvis förväntningars betydelse (Jenner 2004). 

Likaså inlärningseffekt av testförfarandet kan ha betydelse för testresultatet, 

eftersom tidsperioden mellan testningarna var kort (Jacobsson 2006). 
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5.1.1 Översikt av testresultat 

 

Här redovisas testresultaten för de 4 elever som deltog från år 3. Det är 

testresultat före och efter intervention samt ökning eller minskning i råpoäng.  

 

H5 Bokstavskedjor Ordkedjor

Före Efter Ökn Före Efter Ökn Före Efter Ökn

Elev 1 64 81 17 23 30 7 5 14 9

Elev 2 67 80 13

Elev 3 60 85 25 34 39 5 14 16 2

Elev 4 74 88 14 27 33 6 14 15 1

Medelv 66,3 83,5 17,3 28 25,5 6 11,3 17,5 4  
 

Tabell 1.  Testresultat i tabellform 

 

Medelökningen på H5 för elever från hösten i år 3 till hösten i år 4 är från 87 

till 100 ord, det vill säga 13 ord på en minut. Ser vi till den genomsnittliga 

ökningen som skett bland eleverna i år 3 har de en ökning med 17 ord på en 

minut.  

 

I LäsKedjor presenteras medelökningen i råpoäng för varje deltest. 

Medelökningen på bokstavskedjor från hösten i år 2 till hösten i år 3 är från 

29 till 34, det vill säga 5 bokstavskedjor. Här har eleverna i år 3 en 

genomsnittlig ökning med 6 bokstavskedjor efter interventionen. I ordkedjor 

är medelökningen från hösten i år 2 till hösten i år 3 från 15 till 20. Den 

genomsnittliga ökningen för eleverna i år 3 var här 4 ordkedjor. 

 

Här redovisas testresultaten för 5 av elever som deltog från år 4. Det är 

testresultat för och efter intervention, ökning eller minskning samt 

medelvärden för dessa råpoäng. 

 

H5 Teckenkedjor Ordkedjor Meningskedjor

Före Efter Ökn Före Efter Ökn Före Efter Ökn Före Efter Ökn

Elev 1 72 74 2 15 20 5 14 13 -1 11 18 7

Elev 2 71 81 10 27 30 3 17 17 0 17 18 1

Elev 3 71 97 26 19 24 5 13 14 1 20 22 2

Elev 4 71 79 8 20 27 7 14 23 9 19 29 10

Elev 5 75 89 14 20 22 2 9 10 1 13 23 10

Medelv 72 84 12 20,2 24,6 4,4 13,4 15,4 2 16 22 6,6  
 

Tabell 2.  Testresultat i tabellform 
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Ökning ordkedjor 

Ökning bokstavs/ 

teckenkedjor 

För år 4 är medelökningen på H5 från hösten i år 4 till hösten i år 5 från 100 

till 106 ord på en minut. Eleverna i år 4 har en genomsnittsökning med 12 

ord. 

 

I LäsKedjor är medelökningen på teckenkedjor från hösten i år 4 till hösten i 

år 5 från 21 till 22. Eleverna i år 4 har här gjort en genomsnittlig ökning på 4 

kedjor. I ordkedjor är medelökningen från hösten i år 4 till hösten i år 5 från 

18 till 21. Genomsnittliga ökningen för eleverna i år 4 i ordkedjor efter 

interventionen var 2. I meningskedjor är medelökningen från hösten i år 4 till 

hösten i år 5 från 24 till 28. Efter interventionen hade eleverna i år 4 ökat med 

7 meningskedjor i snitt. Vi kan också se att de yngre eleverna generellt har 

ökat mer än de äldre eleverna.  

 

5.1.2 Testresultat  

 

Diagram 1 nedan redovisar en bivariat resultatsammanställning av elevernas 

ökning vad gäller ordkedjor och bokstavs/teckenkedjor. Detta görs i form av 

ett punktdiagram för att kunna se om det eventuellt finns några samband dem 

emellan. 
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Diagram 1.  Sammanställning av testresultaten 

 

Det som framkommer i diagram 1 är att eleverna har ökat mer i 

bokstavs/teckenkedjor än i ordkedjor. Detta kan innebära att farten har ökat 

mer än avkodningsskickligheten. Diagrammet visar även att det finns ett litet 

positivt samband mellan ökning av bokstavs/teckenkedjor och ordkedjor.  
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Ökning ordkedjor 

Ökning ordkedjor 

Ökning H5 

Diagram 2 redovisar en bivariat resultatsammanställning av elevernas ökning 

vad gäller ordkedjor och H5. Detta görs i form av ett punktdiagram för att 

kunna se om det eventuellt finns några samband dem emellan. 
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Diagram 2. Sammanställning av testresultaten. 

 

Om vi jämför elevernas resultat med medelökningen i H5 kan vi se att alla 

elever i år 3 har under två veckors intensiv träning ökat med ett års 

medelökning eller mer. I år 4 har 4 elever ökat med mer än medelökningen. 

En elev har inte nått upp till årsmedelökningen. 

 

Tittar vi på elevernas resultat i LäsKedjor för år 3 så har 3 av eleverna ökat 

lika mycket eller mer än medelökningen på bokstavskedjor och 1 elever har 

ökat mer än medelökningen på ordkedjor. I resultaten för år 4 har alla elever 

ökat mer än medelökningen i teckenkedjor. I resultaten för ordkedjor har 1 

elev ökat mer än medelökningen och i meningskedjor har 3 av eleverna ökat 

mer än medelökningen. 

 

Bland eleverna i år 4 är det en elev som inte har ökat på varken H5, 

teckenkedjor eller ordkedjor. Däremot har den eleven ökat med 7 råpoäng i 

meningskedjor, vilket är 3 poäng över medelökningen på ett år. 

 

Tittar vi sammantaget på de 9 elever vars resultat finns med i studien har 8 av 

dem efter två veckors intensiv träning ökat med årsmedelökningen eller mer 

på H5 och/eller ordkedjor. Men observera att resultaten visar stor individuell 

variation.  
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Hög Låg 

Mycket bra Inte alls bra 

5.1.3 Enkätredovisning 

Följande är en redovisning i diagramform av elevernas enkätsvar. Varje fråga 

redovisas var för sig. Efter, i kursiv stil, följer några elevcitat.  

 

Fråga 1. Hur upplever du att det har varit att arbeta med BRAVKOD? 
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I enkäten framgår att alla elever har tyckt att arbetet med BRAVKOD har 

varit bra eller mycket bra. Detta oavsett hur deras ordavkodning har 

utvecklats.  

 

- Det har varet mycket bra. Och de var ockso rolig.  

- Det var kul att läsa i hastighet. 

 

Fråga 2. Hur upplever du din egen insats? 
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Alla elever anser att upplevelsen om den egna insatsen är relativt hög. 
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Inte alls Väldigt mycket 

Inte alls bra Mycket bra 

Fråga 3. Hur upplever du att din egen läsning har påverkats efter 

arbetet med BRAVKOD? 
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När det gäller påverkan på den egna läsningen är det en elev som har hamnat 

mer åt den lägre påverkansgraden vad gäller läsningen. Detta var den elev 

som innan interventionen låg över gränsvärdet i H5 för sin årskurs. Men vi 

kan se att flera elever har en god insikt i sitt eget lärande och hur de 

utvecklas. Flera av elevenkäterna visar överensstämmelse mellan frågan “Hur 

upplever du att din egen läsning har påverkats efter arbetet med 

BRAVKOD?” och ökningen på H5 och/eller ordkedjor. 

 

- Det har väl got bra jag flytter mycket mer i läsningen. 

 

Fråga 4. Hur har du upplevt att gå ifrån klassen för att arbeta med 

BRAVKOD? 
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Upplevelsen att gå ifrån klassrummet har en relativt jämn fördelning mellan 

graderingen 4, 5 och 6. Anledningarna varierar från att det blir tråkigt när 

man hamnar efter till att det är lättare att koncentrera sig när man är ifrån 

klassen. 

 

- Att va i från klassen har varit mycket bra man kan lätare 

konsentrera sig.  

- Det är liksom tråkigt när man ligger efter.  

- Det var inte jobbigt att gå ifrån. 

 

6.  DISKUSSION 
 

6.1  Metoddiskussion 
 

I tankarna från början fanns att göra en interventionsstudie med en 

försöksgrupp och en kontrollgrupp under fem veckor. Eftersom tiden för 

studien blev alltför kort valde vi att minska antalet veckor från fem till två. 

För att väga upp förlusten av veckor genomförde vi åtta övningstillfällen 

under dessa två veckor istället för 2-3 tillfällen per vecka, vilket är 

materialets rekommendation. Även att vi utökade antalet övningstillfällen är 

det alltför kort period, för få övningstillfällen och för få deltagare i studien 

för att kunna dra några generella slutsatser. Vi kan enbart titta på dessa 

elevers resultat och analysera dem. Utifrån den knappa tiden valde vi även 

bort kontrollgruppen och ersatte den med en jämförelse av elevernas resultat i 

för- och eftertest med testernas normerade medelvärde för respektive 

åldersgrupp och dess genomsnittliga ökning av prestation under ett år. 

BRAVKOD bygger på att insatsen sätts in så tidigt som möjligt. Det innebär 

att vi borde ha satt in vår studie i år 1 eller 2. Av praktiska skäl har vi istället 

valt år 3 och 4. Där eleverna borde ha kommit igång med sin läsning.  

 

För att få fram vad eleverna tyckte om BRAVKOD-materialet valde vi att 

göra en enkät. Ett annat alternativ hade varit att intervjua eleverna. Det valde 

vi bort eftersom vi kände att en intervju som genomfördes av samma person 

som genomförde övningarna kunde påverka elevernas svar. Ett byte av 

person till intervjun fanns i tanken. Vi skulle intervjua de elever som den 

andre hade genomfört interventionen med. Detta föll på långa avstånd och 

svårigheter att få ihop det tidsmässigt. 

 

Vi valde att endast ha fyra frågor i vår enkät till eleverna för att undvika att 

en så kallad enkättrötthet skulle kunna inträffa. Vid genomförandet gick vi 

igenom enkäten med eleverna och svarade på eventuella frågor för att 

undvika missförstånd av frågorna. Vi poängterade att man inte behövde 
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skriva namn på enkäten eftersom det var gruppens svar vi var ute efter.  

Flertalet av eleverna namnade ändå sina enkäter. Eftersom det var samma 

person som genomförde enkäten och de tidigare övningstillfällena kan vi inte 

utesluta att eleverna har gett mer positiva svar än om den person som 

genomförde enkäten hade varit en okänd person. 

 

6.2  Resultatdiskussion 
 

Vi föredrar att tala om elever som är i svårigheter, inte elever med 

svårigheter. Att svårigheter ses i relation till de krav som omgivning och 

miljön ställer på eleven. Vilket innebär att vi vill se svårigheter ur ett 

relationellt perspektiv (von Wright 2000). Detta kan tyckas motsägelsefullt 

om vi ser till att vårt forskningsperspektiv är, utifrån metodens arbetssätt, 

snarare punktuellt än relationellt. Detta om vi ser till att metoden BRAVKOD 

inte handlar om att förändra miljön för att på så vis skapa bättre 

förutsättningar för eleven, utan en metod där vi försöker reducera en 

bristfällig ordavkodningsförmåga som en elev har. 

 

BRAVKOD är en lästräningsmetod som innebär att en elev tas ifrån sin 

undervisningsgrupp för att arbeta enskilt. Ett sådant arbetssätt som innebär att 

en elev arbetar ensam med en lärare, skilt från övriga elever skulle många 

kalla för ett exkluderande arbetssätt (Linikko 2009). En-till-en-undervisning 

kan vara exkluderande men behöver inte vara det. Detta är något som enligt 

vår uppfattning styrs av elevernas upplevelse. Om eleven hellre hade varit 

kvar i klassen för att de gjorde något som han/hon upplever som roligare, 

eller rädsla för att missa och komma efter då kan vi se en-till-en-undervisning 

som exkluderande. Detta är avhängt elevens känsla. En av våra deltagande 

elever uttryckte att den upplever att det kan vara tråkigt att gå ifrån 

klassrummet eftersom det kan innebära att missade saker kan behövas ta 

igen. Eleven svarade ändå med en fyra på enkäten vilket kan tolkas som att 

det är mer styrt av vad som har missats än att vara ifrån klassrummet. Här 

måste vi samtidigt ha med i tanken att orsaken till att svaret blev en fyra kan 

vara att det är samma person som genomfört övningarna som enkäten och då 

resulterat i ett positivare svar. Men utifrån elevens kommentar kan arbetet 

med BRAVKOD ses som exkluderande. 

 

Samtidigt kan en-till-en-undervisning bidra till den förebyggande faktor som 

i förlängningen ser till att eleven inte hamnar i situationer senare i livet som 

upplevs exkluderande (Ehri m fl 2001; Linikko 2009). Vi kan i vår studie se 

att de flesta av eleverna inte har upplevt det exkluderande att gå ifrån 

klassrummet för att arbeta med BRAVKOD. 

 

Tittar vi på de principer som Høien och Lundberg (1999) tar upp för 

pedagogiska åtgärder uppfyller BRAVKODs arbetssätt fyra av de sex 
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principerna. BRAVKOD utgår från en tidig identifiering av lässvårigheter. 

BRAVKOD kopplar även träningen till ortografi och trycker på koppling 

fonem grafem. Ytterligare en princip som BRAVKODs arbetssätt beaktar är 

den direkta vägledningen som elever i lässvårigheter behöver eftersom 

metoden bygger på en-till-en undervisning. BRAVKOD kan ge eleverna 

bättre förutsättningar att lyckas. De får mer tid till lästräning och får då 

förhoppningsvis en knuff i rätt riktning. Eleven hamnar i en positiv spiral, 

den så kallade Matteuseffekten (Stanovich 1986). Genom intensiv stöttning i 

läsning undviks den negativa spiral som elever i lässvårigheter lätt hamnar i. 

 

Vygotskij talar om barns olika inlärningspotential. De befinner sig i en så 

kallad proximal utvecklingszon (Vygotskij 1978, 1986; Philip & Soltis 2004). 

Lärarens uppgift är att finna elevernas individuella proximala utvecklingszon 

för att utmana eleverna på rätt nivå (Westlund 2009). Vid avkodningsträning 

med BRAVKOD är det viktigt att träningen i både svårighetsgrad och 

hastighet ligger i överkant av det elever klarar. Meningen är att elevens 

proximala utvecklingszon hela tiden ska utmanas och gränsen förskjutas 

uppåt. Om lästräning med BRAVKOD ges till rätt elever där vi hittat elevens 

proximala utvecklingszon och lyckas utmana eleven på rätt nivå är chanserna 

stora att det blir en positiv spiral. Men är det inte rätt insats för eleven och de 

goda resultaten uteblir kan spiralen istället bli negativ och eleven ser det som 

ett misslyckande. Även detta är viktigt att tänka på för att inte sänka utan 

lyfta eleven. Lästräningsmaterialet BRAVKODs listor är lätta att 

individanpassa, utifrån upplägget på läslistorna, för att utmana eleverna på 

rätt nivå.  

 

I arbetet med elever i svårigheter är motivation extra viktigt (Jenner 2004). 

Motivation är en följd av det bemötande eleven får. Pedagogens 

förväntningar är väldigt viktiga när det gäller att skapa motivation hos våra 

elever. När det gäller arbetet med BRAVKOD är motivationen en väldigt 

viktig faktor. Det är av vikt att vara medveten om vilka signaler vi som 

pedagoger ger de elever vi möter vid introduktionen av materialet. Att utgå 

från de individer eleverna är och ta tillvara på deras personlighet för att nå 

maximal effekt. Har du exempelvis en elev som tycker om tävlingsmoment är 

det ett sätt att lägga fram arbetet på som en motivationshöjande faktor. I vår 

studie märkte vi stor skillnad i hur tävlingsmotiverade eleverna var. För några 

var det väldigt viktigt att läsa snabbare och längre än dagen innan och för 

några spelade det inte så stor roll. De elever som blir inspirerade av att tävla 

mot sig själva är lättare att motivera. Svårigheten är att hitta rätt motivation 

hos de elever som inte blir inspirerade av att tävla med sig själva.  
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När vi jämför elevernas ökning på H5 och ordkedjor med svaren på frågan 

om deras läsning har påverkats av arbetet finner vi att de flesta eleverna har 

en ganska god insikt i sitt lärande och i sin utveckling som läsare. Denna 

insikt är värdefull för oss pedagoger att ta till vara, för att utmana eleverna på 

rätt sätt. Den kan också vara en faktor i motivationen speciellt för de elever 

som inte är så tävlingsinriktade. De elever som har insikt i att de inte har 

utvecklats i sin läsning i samma utsträckning som de andra deltagarna i 

studien eller som klasskompisarna kan lätt tappa motivationen. För dessa 

elever är det än viktigare hur vi bemöter dem och ser dem som individer. Där 

vi tillsammans elev och pedagog ska utveckla läsningen och jobba vidare. 

För att kunna göra det måste vi se eleven i ett relationellt perspektiv (von 

Wright 2000). Det är en människa vi ska möta och utmana i deras lärande, 

inte något vi ska rätta till.  

 

Dewey (2002[1922]) anser att vad någon gör eller kan beror delvis på vilka 

förväntningar som finns. Utifrån Pygmalioneffekten är det viktigt att 

pedagogen har en positiv syn på sina elever. Att pedagogen både är 

motiverad och engagerad krävs för att skapa möjlighet till goda resultat 

(Rosenthal & Jacobson 1968). Detta är en av förutsättningarna i 

arbetsmaterialet, på hemsidan finns det att läsa “Då det är vår absoluta 

övertygelse att framgångarna beror lika mycket på pedagogen som på 

materialet är det därför viktigt att satsa på såväl ett optimalt arbetsmaterial 

som duktiga och välutbildade pedagoger.” (JL Utbildning). Att som pedagog 

ha positiva förväntningar på eleverna ökar förutsättningarna för goda resultat, 

men det är inte alltid det räcker. Även individens delaktighet tillsammans 

med pedagogen som handledare är en viktig del för att skapa framgång 

(Dewey & Dewey 2010[1915]). 

 

Avkodning bygger på många olika komponenter, enskilda bokstäver, delar av 

ord och igenkännandet av välkända ord (Elbro 2004). Automatisering är 

nödvändig för att alla läsprocessens delar skall rymmas inom våra begränsade 

kapaciteter (Taube 2007).  När vi lär nya saker använder vi till en början en 

kontrollerande process för att sedan automatiseras. Automatisering av ord är 

inget medvetet val av läsaren utan sker när läsaren mött ett ord tillräckligt 

många gånger (Taube 2007). För elever i lässvårigheter tar denna process 

längre tid vilket gör att det behöver möta ord, stavelser och 

bokstavskombinationer många fler gånger än någon som har lättare att 

komma framåt i läsningen. I läslistorna i BRAVKOD är det denna extra 

nötning av ord, stavelser och bokstavkombinationer som överinlärs. Elever i 

läs- och skrivsvårigheter behöver direkt undervisning och direkt vägledning 

(Høien & Lundberg 1999). 

 

Elever i läs- och skrivsvårigheter hinner sällan med den överinlärning som 

sker i ett klassrum (Høien & Lundberg 1999). Vi har tidigare tagit upp om att 



 

  34 (43) 
 

BRAVKOD som metod beaktar fyra av de sex principer som Høien & 

Lundberg (1999) tar upp. Deras femte princip är behärskande, överinlärning 

och automatisering vilket lästräning med BRAVKOD ger, tid som dessa 

elever behöver och som kan vara avgörande för hur bra eleven kommer 

lyckas. (Stallins 1980; Høien & Lundberg 1999).  BRAVKOD är ett sätt att 

“hjälpa” elever att komma förbi den långsamma sammanljudningen. Barnen 

registrerar fler vanligt återkommande stavningsmönster och ger på så vis den 

automatiska ordigenkänningen en knuff med fler bokstavskombinationer och 

stavningsmönster som lagras i långtidsminnet. För att kunna arbeta maximalt 

med BRAVKOD behöver barnen befinna sig i det alfabetiska stadiet. De 

behöver ha knäckt den alfabetiska koden (Catts & Kamhi 2005). 

 

I studien kan vi se att 8 av eleverna på två veckor har ökat lika med eller mer 

än årsmedelökningen på H5 och/eller ordkedjor. Studier (Roediger III & 

Karpicke 2006) visar att upprepad testning med kortare intervall ger en viss 

minneseffekt som utnyttjas vid nästa testtillfälle. I studien har en 

minneseffekt av hur testningen går till haft ett större genomslag på bokstavs-

/teckenkedjor än ordkedjor. Eleverna har inte fått någon träning i öga hand 

kordination men viss ökning har ändå skett. Detta tolkar vi som en 

kvarvarande minneseffekt av hur testningen på bokstavs/teckenkedjor går till. 

Vi menar att eleverna kan ha hjälp av en minneseffekt vid test som inte testar 

avkodningen. Vid test som testar avkodningen är vi frågande till om eleven 

kan ta hjälp av en minneseffekt eftersom avkodningen inte är automatiserad 

och kräver en helt annan kapacitet än enbart öga-hand kordination.  

 

Normeringen av H4/H5 gjordes på 50- och 60-talet. Är det stor skillnad på 

elevers ordavkodningsförmåga idag? Och har gränsen för ett läsflyt för att få 

en fungerande läsprocess ändrats under 60 år? Vi tror inte det och därför 

anser vi att H4/H5 är ett väl fungerande avkodningstest även idag. Om vi ser 

till den genomsnittliga ökning som skett bland de deltagande eleverna är den 

största ökningen i mätningen på H5. Vad som då tål att vägas in är likheten 

mellan H4/H5, där du läser så många ord du kan högt från en lista, med 

lästräningsmaterialet BRAVKOD där du under en tidsbegränsning läser ord 

högt från ordlistor. H4/H5 mäter det som BRAVKOD tränar, vilket inte 

LäsKedjor gör. Huruvida det påverkar resultatet är inte något som 

framkommer i vår studie utan bara något vi kan spekulera kring. Ytterligare 

en fråga vi ställer oss är hur mycket tävlingsmomentet påverkar eleverna i 

arbetet både vad gäller BRAVKOD och H5.  

 

Träning ger ökad förmåga hos läsaren att öka läsförmågan, vilket bidrar till 

att de kan lägga mer energi på att förstå vad de läser (Stanovich 2000). För att 

kunna förstå vad du läser måste ett visst flyt i läsningen ha uppnåtts. Med 

BRAVKOD tränas avkodningen för att så småningom kunna lägga fokus på 

läsförståelsen. Det är av vikt att veta vad elevens svårigheter ligger för att 
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kunna sätta in rätt hjälp. Om BRAVKOD används vid annat än svårigheter i 

avkodning är det inte till någon hjälp. Metoden riskerar i så fall att avfärdas. 

Vad gäller BRAVKODs vetenskaplighet har det inte forskats om just den 

metoden, däremot har det tittats vetenskapligt på sättet att arbeta med 

upprepad och intensiv läsning som metod i arbetet med i elever i 

lässvårigheter. I nuläget skulle man kanske kunna säga att metoden lutar sig 

mot beprövad pedagogisk erfarenhet (af Trampe & Andersson 2005). 

 

6.3  Slutsats 
 

6.3.1 Förtjänster 

 

Syftet med studien har varit att undersöka lästräningsmaterialet BRAVKODs 

möjligheter i arbetet med elever i läs- och skrivsvårigheter. De resultat som 

framkommit tyder på att elever med avkodningssvårigheter skulle kunna 

gynnas av att träna sina avkodningssvårigheter med hjälp av BRAVKOD och 

det sätt som metoden erbjuder. Detta är något vi bör vara försiktiga med att 

generalisera utifrån det fåtal elever som studien bygger på. I gruppen är 

variationen stor vilket vi tolkar som att olika elever gynnas olika bra.  

 

Elevernas positiva inställning till materialet skulle kunna ha sin grund i att du 

som elev känner att du klarar uppgiften som BRAVKOD erbjuder samt att 

det är tydligt under hela träningspasset hur arbetet fortgår, om de ökar något 

eller några ord i listorna vid träningstillfället. Eleverna får möjlighet att visa 

upp sin läsning för pedagogen och ges tillfälle till återkoppling direkt. Här är 

förhållandet till pedagogen som genomför träningen ytterligare en faktor som 

spelar roll för vad eleverna tycker om arbetet. Möter de en pedagog som de 

trivs tillsammans med blir arbetet mer positivt än om de möter en pedagog 

som de inte trivs med. Dessutom erbjuder materialet en trygghet för eleverna 

med sin tydliga och återkommande struktur tillsammans med att kravet på att 

förstå vad du läser är borttaget. 

 

6.3.2 Kritiska punkter  

 

Viktigt att tänka på när det gäller de olika faktorer vi lyft som betydande för 

arbetet med BRAVKOD är att våra elever är alla olika individer. Det som 

passar en elev passar inte alla. Trivs du som elev med att arbeta enskilt med 

en pedagog blir metoden en vinst. Men vill du som elev vara tillsammans 

med övriga i klassen blir arbetssättet ett exkluderande arbetssätt. 

 

Likaså om du som elev är tävlingsinriktad och gillar att bli utmanad genom 

tävling då är det en vinst med BRAVKOD medan det kan vara en motgång 

och ha en motivationsdämpad effekt om du inte gillar att tävla. Materialet är 
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uppbyggt på att arbeta under en tidspress vilket även det kan ha en negativ 

effekt för våra elever. Likaså kan den tydligt återkommande strukturen för 

vissa elever uppfattas som enformigt och tjatigt. Återigen viktigt att tänka på 

att materialet inte passar alla våra elever även om de har 

avkodningssvårigheter. 

 

Vad som inte framgår av studien är huruvida elevernas ordavkodning 

kommer fortsätta utvecklas i en gynnsam takt efter intensivträningen. Vi kan 

bara hoppas att en god utveckling fortsätter när eleven har ökat sin 

automatisering i läsningen. Vi behöver även vara medvetna om att 

BRAVKOD-materialet inte tränar läsförståelse utan enbart ordavkodning. 

Däremot kan läsförståelse förbättras genom att mer energi kan läggas på att 

förstå texten istället för att avkoda. 

 

Vi har märkt att flera elever tycker att tvåbokstavslistorna är svårare att läsa 

än korta småord. Metoden bygger på att eleven ska känna att den har lyckats 

när den går från träningen. Vi funderar över om det bästa alternativet alla 

gånger är att avsluta med enbokstavs- och tvåbokstavslistor.  

 

Vi behöver vara medvetna om att i dagens skolor där resurser är en bristvara 

för många är arbetssättet relativt resurskrävande eftersom det förutsätter en-

till-en-undervisning, under flertalet veckor med flera tillfällen per vecka. 

Ytterligare en viktig faktor är att materialet BRAVKOD inte är vetenskapligt 

utvärderat utan lutar sig mot beprövad pedagogisk erfarenhet. 

 

6.4  Förslag till fortsatt forskning 
 

Vi är medvetna om vissa metodiska brister i studien. Vilka är de få antalet 

testtillfällen, eleverna har inte valts ut slumpmässigt från en urvalsgrupp, 

studien innehåller ingen kontrollgrupp och antalet deltagande i studien är 

lågt. Det skulle därför vara intressant att göra en riktig interventionsstudie 

under längre tid och med fler deltagande elever. Det innebär förutom tillägg 

av en kontrollgrupp även en uppföljning av eleverna efter ett år för att följa 

upp interventionen och elevernas eventuella utveckling. Det skulle även vara 

intressant att göra en studie där träning med materialet BRAVKOD, upprepad 

läsning och vanlig läsning i en skönlitterär bok jämförs med varandra. 
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2012-03-18     Bilaga 1 

 

Hej! 

Vi är två lärare som läser vår sista termin till speciallärare läs och skriv på 

Linnéuniversitetet i Växjö. Under april och början av maj månad kommer vi 

att genomföra en studie där vi vill undersöka om det går att öka elevers 

avkodning (utläsning av ord) genom intensiv träning med materialet 

BRAVKOD. En säker avkodning är av stor vikt för att utvecklas som läsare. 

Studien riktar sig till elever som enligt de ordinarie testen som skolan gör 

behöver bli säkrare i sin avkodning för att utvecklas så bra som möjligt som 

läsare. 

 

Nu erbjuder vi ert barn att få vara med och delta i studien. I arbetet med 

BRAVKOD läser eleven ord i en bok med vår vägledning. Arbetet med 

metoden sker inom ramen för ordinarie skoldag och vår önskan är att störa 

ordinarie undervisning så lite som möjligt. Träningen kommer att innebära 20 

minuters träning med någon av oss under 8 tillfällen. Eleverna kommer att få 

göra några lästest före och efter avslutad träning för att vi ska kunna se hur 

avkodningsförmågan har utvecklats. 

 

Ditt barns medverkan i studien är frivillig. Rapporten följer de etiska reglerna 

för vetenskapliga studier. All elevdata kommer behandlas konfidentiellt 

vilket innebär att namn, klass och skola inte kommer framgå i studien eller 

examensarbetet. Man får när som helst avbryta att delta. 

Om ni vill läsa mer om materialet BRAVKOD som vi ska pröva kan ni gå in 

på hemsidan: 

http://www.jlutbildning.se/Boksortiment/bravkod.html 

 

Jessica Philip, mobil: 0736 400 163, jessica.philip@jonkoping.se 

Wiktoria Görling, mobil: 076-8264332, wiktoria.gorling@telia.com 

Handledare Christer Jacobson, Docent, Linnéuniversitetet, Växjö 

Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap 

 

Om ni godkänner att ert barn deltar i detta projekt vänligen skriv under och 

lämna tillbaka svaret senast 30 mars. Undrar ni över något är ni välkomna att 

ringa eller maila till oss. 

 

✄------------------------------------------------------------------------------------------ 

Vi godkänner att vår son/dotter deltar i denna studie. 

 

Elevens namn 

___________________________________________________________ 

Vårdnadshavares namn 

___________________________________________________________ 

http://www.jlutbildning.se/Boksortiment/bravkod.html


 

  43 (43) 
 

 

Bilaga 2 

Upplevelsen av BRAVKOD 

 

Fråga 1 Hur upplever du att det har varit att arbeta med BRAVKOD?  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Inte alls bra       Mycket bra 

 

Fråga 2 Hur upplever du din egen insats?  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Låg       Hög 

 

Fråga 3 Hur upplever du att din egen läsning har påverkats efter arbetet med 

BRAVKOD?  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Inte alls       Väldigt mycket 

 

Fråga 4 Hur har du upplevt att gå ifrån klassen för att arbeta med 

BRAVKOD?  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Inte alls bra       Mycket bra 

 

 

 

Skriv gärna kommentarer efter frågorna.  

 


