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I interventionsstudien var vårt syfte att undersöka om det finns ett samband mellan intensiv 

läsundervisning och ordavkodningen hos elever som har en långsam och osäker läsning. Vi 

genomförde tre läsrelaterade tester på 29 elever i årskurs 2 för att kartlägga deras 

ordavkodningsförmåga. Utifrån resultaten gjorde vi ett urval av fyra elever som vi kallade 

försöksgrupp. Dessa fick en-till-en-undervisning i olika ordavkodningsstrategier under fyra 

veckor vid 16 tillfällen, varje gång i 25-30 minuter. Vår undervisningsmodell inriktade sig 

mot fonologisk, morfologisk, syntaktisk och semantisk lästräning. Innan interventionen 

testade vi försöksgruppens bokstavskunskaper och förmåga att läsa nonsensord. Efter 

interventionen utfördes samma test igen av samtliga 29 elever. De 25 elever som inte deltog i 

interventionen blev jämförelsegrupp och för dessa räknade vi ut ett medelvärde på respektive 

test. Både jämförelse- och försöksgruppen visade bättre resultat på samtliga tre test efter 

interventionen, men eleverna i försöksgruppen förbättrade sina resultat mer än 

jämförelsegruppen. Vårt resultat skulle kunna tolkas som att en intensiv, anpassad en-till-en-

undervisning i olika lässtrategier är effektiv för elevernas ordavkodningsförmåga. För att 

kunna anpassa undervisningen till varje elev behöver pedagogen ha kunskaper om 

ordavkodningsprocessen, lässvårigheter samt olika arbetssätt och metoder.  
 
 

English translation 

In our intervention study our aim was to investigate whether there is a connection between 

intensive reading instruction and word decoding with students who have slow and uncertain 

reading skills. We conducted three reading related tests on 29 students in Grade 2 to identify 

their ability to decode words. From the results we made a choice of four students whom we 

called the experimental group. Before the intervention, we examined these students' letter 

knowledge and ability to decode nonsense word.  Then they received individual instruction in 

various decoding strategies in four weeks at 16 times, each time for 25-30 minutes. Our 

teaching model focused on phonological, morphological, syntactic and semantic exercise. 

After the intervention the 29 students performed the same test again. The 25 students who 

didn´t participate in the intervention was a comparison group and for this group we 

calculated an average value on each test. Both the comparison group and the experimental 

group showed better results on all three tests after the intervention, but the students in the 
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experimental group improved their performance more. Our results could be interpreted as an 

individual, tailored instruction in various reading strategies is effective for students’ ability to 

decode words. To be able to tailor the instruction to each student teacher needs to have 

knowledge of word decoding process, reading disabilities and methods. 
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1. Inledning 

 
Att kunna läsa är betydelsefullt i vårt samhälle. En människas läsförmåga har betydelse för 

den personliga och intellektuella utvecklingen. Läsning ger tillträde till böckernas värld och 

är nyckeln till kunskap om världen. Läsning skapar möjligheter för oss att integrera våra 

kunskaper inom olika ämnen (Arnbak, 2010). En god läsförmåga är helt avgörande för 

elevens fortsatta skolgång och framtida yrkesval (Taube, 2007). 

 

Det finns olika sätt att se på läsning och lästräning. En del förespråkar att läsning är en 

färdighet som tränas genom inlärning av de enskilda bokstävernas namn och ljud, som sedan 

ljudas samman (Elbro, 2004). Denna läsmodell, när man går från delarna till helheten, kallas 

bottom up och undervisningen riktar främst in sig på att eleverna ska få en automatiserad 

ordavkodning.  Ett annat synsätt innebär att läsning är en form av kommunikation som ska 

stödja elevernas läsförståelse. Denna modell, som kallas top-down, innebär att man utgår från 

helheten (texten) och går till delarna (bokstäverna). Här inriktar sig undervisningen på att 

eleverna ska förstå det de läser, man fokuserar inte lika mycket på avkodningen (Glentow, 

2006).  

 

En pedagogik där båda metoderna kombineras och anpassas efter varje elevs behov, kan ge 

eleven förutsättningar att lyckas med sin läsning (Lundberg, 2010). Specialläraren behöver 

ha kunskap om läsning, olika metoder och arbetssätt för att kunna möta den enskilda eleven 

och planera undervisningen utifrån hans/hennes behov. Vid kartläggning av eleven behöver 

specialläraren kunskap om olika tillvägagångssätt, för att få en bra bild av elevens starka och 

svaga sidor (Høien & Lundberg, 2004). 

 

Barn är olika rustade att möta skolans krav vid utvecklandet av god läsförmåga. Skolans 

uppgift är att stödja alla elevers språkutveckling, vilket inte alltid lyckas. Så länge den 

vanliga pedagogiken inte kan hantera barns olikheter behövs det specialpedagogik 

(föreläsning Gadler, 110304). Även om läs- och skrivundervisningen under de första 

skolåren är strukturerad, metodisk, variationsrik och utgår från elevernas olika nivåer och 

erfarenheter, kan några komma att behöva extra stöd av speciallärare. Speciallärarens uppgift 

är att fokusera på elevens individuella behov och välja metoder och arbetsuppgifter därefter 

(Högstedt, 2006). 

 

Att eleverna får en snabb och säker ordavkodningsförmåga grundläggs under de första 

skolåren. För att förebygga läs- och skrivsvårigheter är det betydelsefullt med tidiga insatser 

redan i första och andra klass (Elbro, 2004). Lundberg (2010) och Slavin et al. (2011) menar 

att en-till-en-undervisning som sker mellan en lärare och en elev, skapar effektiv tid vid 

inlärningen och leder till att eleven blir mer engagerad i sina uppgifter. Det är i mötet mellan 

två individer en väg till utveckling kan ske och elever med en långsam läsutveckling behöver 

stöd, uppmuntran, tillit och bekräftelse i sitt arbete. 

 

Självbild och motivation påverkar elevens läsförmåga. Skolan är en viktig del i elevens liv 

och misslyckanden med läs- och skrivinlärningen kan innebära en negativ självbild som 

han/hon bär med sig genom hela livet (Glentow, 2006). Elever med dålig självbild presterar 

lägre än vad de egentligen har förutsättningar för (Reichenberg, 2008). Vi strävar alltid efter 

att behålla vår självaktning. Bilden av den egna läsförmågan påverkar motivation och 

uthållighet vid det fortsatta lärandet. Upprepade misslyckanden kan leda till ett undvikande 

och minskad träning kan leda till sämre läsfärdighet.  



 

8 
 

 

I vårt arbete är vi intresserade av att se på sambandet mellan intensiv läsundervisning och 

elevers ordavkodningsförmåga. Vår studie bygger på en intensiv, anpassad en-till-en-

undervisning inriktad mot fonologisk, morfologisk, syntaktisk och semantisk lästräning. 

Denna inriktning på studien har inspirerats av Gustafson et al. (2011) och Frost et al. (2005). 

Deras studier visar att en läsundervisning som grundar sig på dessa faktorer främjar elevernas 

läsutveckling. 
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2. Teoretisk bakgrund 
 

Det förekommer olika definitioner av läsning och det har utvecklats olika teorier och 

modeller för hur ordigenkänning, automatisering och ordavkodning går till, som vi tar upp i 

vårt arbete. Vidare går vi också in på olika definitioner av och eventuella orsaker till 

lässvårigheter samt hur en läsundervisning kan se ut som främjar elevernas läsutveckling. 

 

 

2.1 Läsning 

I litteraturen möts vi av olika definitioner av läsning. Vad innebär läsning? Vad kan påverka 

läsutvecklingen? 

 

Läsning kan definieras olika eftersom det kan ske på många olika sätt. Det kan exempelvis 

vara att läsa en etikett, en serie, textremsan på ett TV-program eller en annons. I litteraturen 

möts vi av olika definitioner av läsning då det knappast är möjligt med en heltäckande och 

klargörande definition (Lundberg, 2010).  

 

En vanligt förekommande definition i litteraturen är ”the simple view of reading”. Den 

innebär att Läsning = Avkodning x Förståelse, för att läsning ska kunna ske krävs det både 

avkodning och förståelse (Gough & Tunmer, 1986).  

 

Taube (2007) har utgått från ”the simple view of reading” vid definitionen av läsning. Hon 

har sedan utökat den med ytterligare en faktor, motivation och begreppet läsning är utbytt 

mot läsförståelse. Det innebär att läsning med förståelse kräver att läsaren är motiverad, kan 

avkoda orden och förstår dem. Enligt den här definitionen är förutsättningar för god 

läsutveckling: Avkodning x Förståelse av språk x Motivation = Läsförståelse. 

 

Lundberg & Herrlin (2005) har utvecklat ett läsutvecklingsschema vid kartläggning av 

eleverna. Förutom ordavkodning, läsförståelse och läsintresse innefattar läsutvecklings-

schemat dimensionerna fonologisk medvetenhet och läsflyt. Författarna menar att det finns 

ett samspel mellan läsningens olika sidor som påverkar varandra. God fonologisk 

medvetenhet underlättar ordavkodningen och en god ordavkodning främjar både den 

fonologiska medvetenheten och läsflytet. Läsflytet har en positiv inverkan på 

ordavkodningen och läsförståelsen, samtidigt som läsförståelsen kan vara en förutsättning för 

att utveckla ett läsintresse. 

 

För att bli en säker läsare krävs det en snabb och säker ordavkodning. Målet för läsningen är 

att avkodningen ska bli automatiserad. När man ser ett nytt ord ska det ske en visuell 

koppling till det semantiska minnet utan att man behöver ljuda och man förstår ordets 

betydelse direkt (Catts & Kamhi, 2005).  

 

En god avkodningsförmåga betonas i den tidiga läsutvecklingen (Taube, 2007). Om eleven 

inte kan läsa de enskilda orden i texten snabbt och effektivt kan hon/han få problem med att 

förstå innehållet. Alltför många av läsarens kognitiva resurser blir då bundna i 

avkodningsprocessen, vilket försämrar förståelsen av texten och därmed också inlärningen. 

Automatiserad avkodning innebär att eleven kan koncentrera sig mer på förståelsen än på 

tekniken och läsflyt kan utvecklas (Elbro, 2004). Genom automatiserad ordavkodning och 

ökad läserfarenhet kan resultatet bli en ökad läshastighet. Elevernas ordavkodningsförmåga 
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spelar en central roll i läsutvecklingen och i deras läsförståelse (Perfetti, 1992; Samuels, 

1994; Stanovich, 2000). 

 

För att förvärva en snabb, säker och automatiserad ordavkodning behöver barnet utveckla en 

språklig medvetenhet. När läsningen sedan utvecklas vidare går barnet igenom olika 

lässtadier. När ordet är bekant och barnet känner igen det så fastnar det i det ortografiska 

lexikonet. 

 

2.1.1 Språklig medvetenhet 

Språklig medvetenhet innebär medvetenhet om språkets struktur och uppbyggnad, barnet kan 

skifta uppmärksamhet från språkets innehåll till språkets form. Det innebär en förmåga att 

distansera sig till språket och reflektera över det. Den språkliga medvetenheten har betydelse 

för olika delar i vårt skriftspråk och för barnets läsutveckling. Man delar in medvetenheten i 

olika grupper: fonologisk, morfologisk, syntaktisk, semantisk och pragmatisk (Tornéus, 

2000). 

 

Fonologisk medvetenhet innebär en förmåga att urskilja de enskilda språkljuden (fonemen) i 

talat språk. Ehri et al. (2001) har sammanställt en forskning om nyttan av fonologisk 

medvetenhet i läsundervisningen. Studien visar att genom fonologisk träning kan en positiv 

effekt på läsutvecklingen uppnås för alla barn men framförallt för dem som befinner sig i 

riskzonen för att utveckla lässvårigheter.  Bornholmsstudien (Lundberg, Frost & Petersen, 

1988; Lundberg, 2010) visar på liknande resultat, att träning av fonologisk medvetenhet i 

förskoleklass gynnar alla elever men speciellt de med lässvårigheter. Bornholmsstudien har 

sedan upprepats i flera andra länder med i stort sett samma resultat. Följande huvudmoment 

ingår i modellen: 
 

1. Lyssna på ljud – tränar uppmärksamhet och förmåga att följa instruktioner. 

2. Studera hur ord och meningar är uppbyggda. 

3. Lyssna ut första och sista ljudet i ordet. 

4. Arbete med fonemen genom analys och syntes. 

5. Bokstäverna lärs in genom lek och kopplas till tidigare övningar. 

 

Morfologisk medvetenhet innebär insikt om ord och orddelar som underlättar vid 

ordavkodning, läsförståelse samt stavning med exempelvis ändelser. För att få en snabb och 

automatisk ordavkodning är det betydelsefullt att barnet lär sig att utnyttja nya enheter vid 

avkodningen, exempelvis vanliga korta ord, morfem, förstavelser, ändelser, stavelser. 

Medvetenheten om att ord ofta är sammansatta av olika delar och om hur delarna bygger upp 

betydelsen i orden ökar ordförståelsen. Insikten i morfologisk medvetenhet förklarar även 

vårt skriftspråks uppbyggnad och underlättar vid stavning (Elbro, 2004).  

 

När barnet har insikt i språkets regler innebär det en syntaktisk medvetenhet. Genom att 

barnet har en förståelse och kunskap om meningsbyggnad får det en positiv inverkan på 

läsutvecklingen. Schrauben (2010) framhåller prosodins betydelse vid läsutvecklingen. Hon 

menar att läsförståelsen främjas genom att skiljetecken och andra syntaktiska ledtrådar 

utnyttjas i kombination med prosodin. De syntaktiska ledtrådarna stödjer även avkodningen 

då de kan ge vägledning om vilken böjningsform ordet ska ha utifrån sin placering i 

meningen. 
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Frost et al. (2005) lyfter den fonologiska medvetenhetens betydelse i början av läsinlärningen 

men vid den fortsatta läsutvecklingen har den semantiska medvetenheten med ord- och 

begreppsförrådet betydelse, eftersom det är en förutsättning för läsförståelsen. Den 

semantiska medvetenheten utvecklas kontinuerligt och miljön har betydelse. För lässvaga 

barn spelar de semantiska ledtrådarna en viktigare roll än för dem som är duktiga läsare. De 

kontextuella ledtrådarna kan kompensera om barnet har brister i den fonologiska eller 

ortografiska läsningen. 

 

Den pragmatiska medvetenheten har betydelse för hur barnet blir medvetet om hur språket 

används i ett större socialt sammanhang och det påverkar framförallt textförståelsen. Ett barn 

med god pragmatisk förmåga kan exempelvis ta lyssnarens perspektiv, svara på frågor, 

förklara och hålla den röda tråden i ett samtal (Miniscalco, 2009). 

 

2.1.2 Stadier i läsutvecklingen 

Läsning är till viss del kulturellt betingat och det innebär att vi inte helt kan förutsäga ett 

barns läsutveckling eftersom den är beroende av läserfarenheter och av skolans undervisning 

(Høien & Lundberg, 2004). Även om barnet har knäckt läskoden kan det ta lång tid innan 

orden känns igen snabbt, felfritt och automatiskt. En betydelsefull del i läsutvecklingen är när 

barnet kan läsa ord utan något sammanhang, då är barnet på väg mot full automatisering 

(Lundberg & Herrlin, 2005). 

 

Inom läsutvecklingen (Lundberg, 2010) går det att urskilja fyra stadier som har fokus på 

ordavkodningen: pseudoläsning, logografisk-visuell läsning, alfabetisk-fonemisk läsning och 

ortografisk-morfemisk läsning. De olika läsnivåerna överlappar varandra tidsmässigt och det 

innebär att en strategi som är inlärd kvarstår och kan användas om lässituationen kräver det. 

När barnet är i början av sin läsutveckling används kontexten för att understödja 

ordavkodningen och efterhand som det sker framsteg i avkodningsfärdigheten blir barnet 

mindre beroende av att använda kontextuella hållpunkter (Høien & Lundberg, 2004). 

 

Pseudoläsning är det första steget där barnet läser omgivningen och ordet som en helhet 

utifrån sitt sammanhang. Om ordet skrivs i ett annat sammanhang utan sitt typiska utseende 

kan barnet inte läsa det. Logografisk-visuell läsning innebär att barnet känner igen ord som 

en bild utan att känna till den alfabetiska principen. Barnet har lärt sig att visuellt känna igen 

ett begränsat antal ord och oftast har inte ordningsföljden av bokstäverna någon betydelse. 

Vid alfabetisk-fonemisk läsning har barnet knäckt läskoden och kan dela upp orden i olika 

beståndsdelar. Barnet börjar utveckla en fonologisk medvetenhet och inser att det finns ett 

samband mellan språkljuden och bokstäverna, det innebär att läsning sker via avkodning. 

Den fonologiska strategin gör det möjligt att läsa nya främmande ord men den är 

uppmärksamhetskrävande och kan belasta arbetsminnet. Den fonologiska strategin ger stöd 

vid avkodning av nya och okända ord. För att gå vidare i läsutvecklingen måste barnet bli 

uppmärksamt på mönster och strukturer i orden. Vid ortografisk-morfemisk läsning kan 

orden avkodas direkt, omedvetet och automatiskt utan att först behöva göra en fonologisk 

avkodning av bokstavssekvensen (Lundberg, 2010). Anledningen till att vanliga ord känns 

igen snabbare än nya ord är att välkända ord redan finns i läsarens ordförråd som ett 

ortografiskt lexikon (Elbro, 2004). I lexikonet finns alla erfarenheter och kunskaper om orden 

lagrade och en förutsättning för ortografisk-morfemisk läsning är att barnet sett orden flera 

gånger så att de är etablerade i lexikonet. När barnet har kommit till det här stadiet kan 

resurserna utnyttjas till att använda semantiska och syntaktiska ledtrådar för att göra en text 
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meningsfull. Ordavkodningen har blivit automatiserad och sker utan att kräva kognitiva 

resurser (Frost et al., 2005). 

 

Läsutvecklingen ser inte likadan ut för alla barn; en del stannar längre på ett stadium, andra 

hoppar över ett och några blandar de olika stadierna. En läsare som möter ett obekant och 

främmande ord kan gå tillbaka och använda sig av tidigare strategier. Framstegen är störst i 

början och med tiden avtar utvecklingen för att bli en stabil färdighet. Utvecklingen med att 

automatisera läsningen pågår hos de flesta elever ända upp till grundskolans senare år 

(Lundberg, 2010). Vägen till automatisering är att övning ger färdighet. Det krävs minst 5000 

timmars träning innan färdigheten sitter (Lundberg & Herrlin, 2005). 

 

2.1.3 Sight-Word-Reading 

Ehri (2008) delar in läsprocessen i olika faser och inom varje fas finns det ett samband 

mellan det skrivna ordet och dess identitet i minnet. Hon använder sig av begreppet ”sight-

word-reading”. Hon hävdar att orden ska lagras i vårt minne, så kallad ortografisk läsning. 

För att lära sig att läsa helord på det ortografiska stadiet måste man vara säker på de enskilda 

ljuden för att kunna ta omvägen genom ljudning när man möter ett nytt ord. Elever som har 

svårigheter med flyt och hastighet i läsningen stannar ofta vid ljudningen. De har inte lärt sig 

att läsa tillräckligt många hela ord utan läser delar av ord. Ordavkodningsförmågan byggs 

upp över tid och för att uppnå ”sight-word-reading” är det betydelsefullt med undervisning i 

olika strategier, genom att exempelvis dela in längre ord i enheter som morfem, förstavelser, 

ändelser och stavelser. Varje gång läsaren möter ett visst ord, förstärks minnesbilden av 

ordet. Efter hand kan ordet kännas igen snabbt och säkert. Ordavkodningen blir då 

automatisk och kognitiva resurser kan frigöras till förståelseprocessen. 

 

2.1.4 Ordavkodningsprocessen 

Enligt ”the dual-route model” (Morton, 1979; Høien & Lundberg, 2004), även kallad 

tvåvägsmodellen, finns det två strategier in till läsarens lexikon som är långtidsminnet för 

ord, den fonologiska och den visuella. Den fonologiska eller indirekta strategin används vid 

läsning av exempelvis nonsensord, lågfrekventa och främmande ord. Vid den här strategin 

använder läsaren ljudning. Den visuella eller direkta strategin används vid exempelvis 

högfrekventa och bekanta ord då ordavkodning sker genom en direkt koppling till det 

ortografiska lexikonet.  

 

Analogimodellen är en modifierad tvåvägsmodell som tar upp ett tredje sätt att känna igen 

ord, genom jämförelse av bokstavsmönster i obekanta och bekanta ord. Om läsaren känner 

igen ordet gunga så kan detta utnyttjas när ordet sjunga ska läsas. Både ljudstridiga och 

ljudenligt stavade ord sägs kunna kännas igen med hjälp av denna strategi. Den här modellen 

blir mer aktuell senare i läsutvecklingen då det etablerats minnen mellan bokstavssekvenser 

och uttal (Taube, 2007). 

 

En alternativ modell till tvåvägsmodellen och analogimodellen är konnektionsmodellen som 

är en sammankopplad modell för ordigenkänning. Här utgår man ifrån att ordavkodningen 

bygger på processer inom de fonologiska, ortografiska och semantiska kunskaperna som 

förvärvats genom tidigare erfarenheter. Mer övning och erfarenheter ger starkare kopplingar 

(konnektioner) mellan ett speciellt bokstavskluster och dess motsvarande ljud (Høien & 

Lundberg, 2004). Enligt den här modellen når skickliga läsare ordets betydelse genom 

kopplingar mellan fonologiska, ortografiska och semantiska nätverk och inte genom visuella 

minnesbilder av ord (Taube, 2007). 
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Høien och Lundberg (2004) har gjort en ordavkodningsmodell (se figur 1) som delvis har sin 

utgångspunkt i tvåvägsmodellen och konnektionsmodellen. Enligt den här modellen sker det 

ett samspel mellan fonologiska, ortografiska och semantiska processer. I mitten finns en ruta 

som symboliserar lexikonet och processerna som sker här är minnesprocesser. Här finns 

läsarens kunskaper om ord lagrade, exempelvis uttal, betydelse och stavning. Cirklarna 

indikerar olika psykologiska processer som är i funktion vid användande av den ortografiska 

och den fonologiska strategin. De tre första delprocesserna; visuell analys (VA), 

bokstavsigenkänning (BG1) och parsingprocessen (P, förmågan att gruppera bokstäverna) är 

relaterade till både den fonologiska och ortografiska avkodningsstrategin. Semantisk 

aktivering (SA) och artikulationsprocessen (AP) är också relaterade till de båda strategierna 

och det innebär att det sker en koppling till ordets betydelse och uttal. En svaghet i någon av 

de här processerna påverkar både den ortografiska och den fonologiska strategin. Pilarna 

mellan cirklarna visar hur en informationsmängd sänds vidare till bearbetning i nästa steg i 

processeringen.  

 

Känner läsaren igen ordet och det finns i lexikonet används den ortografiska strategin och då 

har ordigenkänning (OG1) och fonologiskt minne (FG 2) kritisk betydelse. Den ortografiska 

strategin innebär alltså att ordet finns i lexikonet och ordavkodningsstrategin sker med flera 

processer samtidigt: ordet fångas upp visuellt, bokstäverna känns igen och grupperas, ordet 

finns i det ortografiska lexikonet och kopplas till det semantiska och fonologiska minnet. 

Upprepade möten med ord och ordsegment gör att det sker en ortografisk representation i 

lexikonet (Høien & Lundberg, 2004).   

 

Om ett ord inte finns i lexikonet måste den indirekta vägen användas. Genom en fonologisk 

omkodning (FO) som lagras i korttidsminnet (KTM) sker en fonologisk syntes (FS). Den 

fonologiska syntesprocessen binder samman segmenten till en ljudmässig enhet som är 

grunden för fonologisk igenkänning (FG 1). Den indirekta vägen är längre och innehåller fler 

delprocesser som innebär att svårigheter lättare kan uppstå vid något delmoment. 

 

 

 



 

14 
 

     

 

Figur 1. Ordavkodningsmodellen enligt Høien och Lundberg (2004, sid. 57). Den direkta 

ortografiska vägen är markerad med tjocka pilar och den fonologiska indirekta vägen är 

markerad med tunna pilar. De streckade linjerna visar feedback från lexikala processer och 

interaktiv påverkan mellan de enskilda processerna. 
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2.1.5 Läsförståelse 

För att få utbyte av läsningen ska man inte bara kunna identifiera de enskilda orden i texten 

utan också förstå dem. Grundläggande färdigheter som avkodning och ordkunskap är 

förutsättningar för att utveckla en god läsförmåga (Arnbak, 2010). I en holländsk studie har 

man funnit ett samband mellan elevers avancerade ordförråd och god läsförståelse. Vermeer, 

Verhoeven och van Leeuwe (2011) menar att om man ägnar uppmärksamhet åt hastigheten 

och automatiseringen i ordavkodningen och den optimala användningen av läsförståelse-

strategier i de lägre skolåren, lägger man grunden till en god läs- och ordförrådsutveckling 

hos eleven.   

 

Läsförståelse kan innebära att läsaren förstår information som står i texten men ett vidgat 

synsätt innebär att det sker ett samspel mellan läsaren och texten (Taube, 2007). För att förstå 

en text ska eleven vara en aktiv läsare som ställer frågor till texten eller försöker använda sig 

av sina tidigare erfarenheter i den nya texten, vilket kallas metakognition. Det innebär att 

eleven har insikt i sin förståelse och kan hitta strategier för att förstå innehållet i olika texter. 

Eleven ska kunna göra inferenser, som innebär att kunna läsa mellan raderna (Reichenberg, 

2008). 

 

2.1.6 Läsflyt  

När ordavkodningen är automatiserad kan eleven koncentrera sig mer på förståelsen än på 

lästekniken och läsflyt utvecklas. Automatisering är inte detsamma som läsflyt utan läsflyt 

hänger samman med läsförståelsen. Läsflytet bildar bron mellan ordavkodningen och 

förståelsen (Lundberg & Herrlin, 2005). 

 

Att kunna läsa med flyt är ett av läsutvecklingens främsta mål. Det innebär att man kan läsa 

en text snabbt, korrekt och med lämplig prosodi. Läsning med prosodi betyder intonation, 

betoning och lagom röststyrka, tydlig läsning, man gör pauser och håller ut lite extra på den 

sista frasen. Empiriska studier har gjorts för att beskriva att prosodin är ett viktigt element för 

att utveckla läsflyt, vilket tidigare forskning inte betonat tillräckligt starkt enligt Schrauben 

(2010).   
 

2.1.7 Motivation 

Motivationen har betydelse vid de flesta aktiviteter och motivation är en följd av de 

erfarenheter man gjort och det bemötande man fått. Ur motivationssynpunkt är det 

betydelsefullt hur eleven ser på sina möjligheter i olika avseenden (Jenner, 2004). Positiva 

förväntningar från exempelvis kamrater, föräldrar, lärare kan ha betydelse för elevens 

motivation (Taube, 2007). Bilden av den egna förmågan att läsa påverkar motivationen och 

det fortsatta lärandet hos varje enskild elev. Forskning har visat på de stora konsekvenser 

som läs- och skrivsvårigheter kan ha på en människas bild och uppfattning om sig själv 

(Swalander, 2009). Att känna att man inte duger kan vara svårt och misslyckas eleven ofta 

med läsningen kan självkänslan påverkas negativt. En förlorad självkänsla kan leda till att 

eleven försöker finna andra strategier för att dölja sina läs- och skrivsvårigheter och 

reaktionen kan bli ett beteende som är utagerande, inåtvänt eller uppgivet (Glentow, 2006).  

 

 

2.2 Lässvårigheter 

En god läsförmåga är betydelsefull för att eleverna ska utvecklas i sitt lärande och få bättre 

möjligheter att välja den utbildning och det yrke de önskar (Taube, 2007). Även om vi i 

skolan strävar efter att alla elever ska få en bra läsutveckling, finns det elever som har 
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svårigheter med att läsa. För att förebygga och planera undervisningen så att den gynnar 

dessa elevers läsutveckling behöver vi kunskap om dessa svårigheter och vilka orsaker som 

kan ligga bakom. 

 

Att definiera lässvårigheter beror på vilket perspektiv man utgår ifrån. Olika yrkesgrupper 

fokuserar på olika aspekter av problemen. En viktig faktor att studera innan man sätter 

diagnosen lässvårigheter på elever, är om undervisningen varit effektiv och anpassad för att 

möta alla elevers läsutveckling. När man har kartlagt vilka elever som har läsproblem 

upptäcker man att dessa inte utgör någon homogen grupp. Inom läsforskningen har man gjort 

olika indelningar av dessa elever beroende på hur deras läsproblem ser ut (Catts & Kamhi, 

2005). Eftersom läsning enligt ”the simple view of reading” (Gough & Tunmer, 1986) är 

Avkodning x Förståelse, kan vi utgå från dessa förmågor när vi definierar olika svårigheter 

med läsning (Catts & Kamhi, 2005). 

 

Det finns elever som har god ordavkodningsförmåga men svårigheter med läsförståelsen. För 

att undersöka dessa elevers läsförmåga kan man testa deras hörförståelse. Termen specific 

comprehension deficit (specifika brister i förståelsen) kan användas för att beskriva dessa 

elevers svårigheter. Förutom läsförståelsen kan man upptäcka problem med semantiska och 

syntaktiska processer, med arbetsminnet och att göra inferenser.  

 

Problem med både ordavkodning och läsförståelse kan vi beskriva som mixed reading 

disabilities (blandade lässvårigheter). Dessa elever har ofta specifika svårigheter med 

språkliga processer, medan de kan prestera normalt på icke-verbala uppgifter.  

 

Det är inte alltid enkelt att sätta skarpa gränser mellan dessa grupper. Många gemensamma 

nämnare finns. Både elever med specifika brister i förståelsen och de med blandade 

lässvårigheter kan ha problem med hörförståelse. I grupperna med elever med blandade 

lässvårigheter och dyslektiker kan man hitta gemensamma problem med ordavkodning och 

andra fonologiska processer. I de båda senast nämnda grupperna kan det också finnas elever 

vars ordavkodningsproblem visar sig genom att de läser långsamt medan andra har mer 

allvarliga fonologiska svårigheter (Catts & Kamhi, 2005). 

 

2.2.1 Dyslexi 

Dyslexi innebär stora svårigheter med ordavkodning och rättskrivning på grund av en svaghet 

i det fonologiska systemet. Det kan finnas bland elever på alla intelligensnivåer liksom hos 

elever med olika handikapp (Høien & Lundberg, 2004). Svårigheterna visar sig genom att 

dessa elever har svårt att lära sig ljudprincipen samt att avkoda nonsensord och nya ord. 

Läsfel som omkastningar, tillägg och förväxlingar av ljud är vanliga (Elbro, 2004). 

Dyslektiker har ofta också problem med närliggande språkljud (Myrberg, 2007). Däremot 

kan elever med dyslexi ha en mycket bra hörförståelse som kompensation för deras sämre 

ordavkodningsförmåga (Catts & Kamhi, 2005).  

 

Flera undersökningar har gjorts för att studera om det finns några speciellt utmärkande drag i 

hjärnan hos dyslektiker. Tack vare nya tekniker har man hittat skillnader mellan dyslektiker 

och normalläsare i både hjärnans uppbyggnad och funktion (Høien & Lundberg, 2004).  

 

Dyslektiker är inte en helt homogen grupp. För att hitta bra undervisningsmetoder och 

anpassa undervisningen till olika elever har forskare försökt dela in dyslektikerna i olika 

undergrupper.  Ett försök till indelning gjordes av Gjessing (1977). Han kallar svårigheter 
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med att skilja liknande språkljud från varandra och att binda samman ljud för auditiv dyslexi. 

Om man däremot har svårt med helordsläsning och blandar ihop och förväxlar formlika ord 

kallas detta för visuell dyslexi. Men ibland kan det vara svårt att avgöra om problemet är 

visuellt eller fonologiskt. Vilken typ av undervisning man har fått eller vilken nivå man har 

kommit till i läsutvecklingen kan också ha betydelse (Høien & Lundberg, 2004). 

 

I en studie av Stanovich et al. (1997) gjorde man en kartläggning av olika fonologiska och 

ortografiska färdigheter hos yngre personer med dyslexi. Resultatet blev att de flesta 

dyslektiker hade fonologiska svagheter men i varierande grad. Som en följd av detta resultat 

kunde man definiera ortografisk dyslexi som en mindre svaghet i det fonologiska systemet. 

Denna kunde minska betydligt med hjälp av effektiv undervisning. Fonologisk dyslexi 

däremot kan innebära större fonologiska svårigheter trots att eleven får en bra undervisning. 

Dyslektikernas största problem gäller ordavkodningen. Men eftersom läsningen går sakta och 

kräver mycket energi, blir även läsförståelsen påverkad. En tänkbar orsak till detta kan vara 

att svårigheterna med avkodning leder till att dyslektikerna undviker läsning och därmed får 

för lite träning i att läsa och förstå texter (Høien & Lundberg, 2004). 

 

2.2.2 Arv och miljö 

För att undersöka sambandet mellan dyslexi och ärftliga faktorer har ett flertal tvillingstudier 

gjorts. Olika resultat från dessa har visat att det finns en stark genetisk påverkan bakom 

dyslexi, genom ett samspel av många gener. I en amerikansk studie av Olson (2006) på 

elever med svag läsförmåga och en IQ på minst 85-90 upptäcktes ett starkt genetiskt 

inflytande på både ordavkodnings- och förståelseprocesser. Framförallt i läs- och 

skrivutvecklingsstadiet är den genetiska påverkan stor inom det fonologiska området 

(Myrberg, 2007). 

 

Men ibland kan det vara vanskligt att bara grunda sig på genetiska faktorer när man förklarar 

orsaker till lässvårigheter. Miljöfaktorer spelar också stor roll, vilket det är viktigt att vara 

uppmärksam på (Catts & Kamhi, 2005). Om man växer upp i en miljö där det förekommer 

läsning och kulturell stimulans kan det inverka positivt på elevens läsutveckling. Effektiv och 

strukturerad undervisning och insatser som stimulerar läsningen har betydelse för att 

motverka det genetiska arvet och ge även dessa elever lika möjligheter att utvecklas (Elbro, 

2004).  

 

I detta sammanhang kan vi också nämna Matteuseffekten, som syftar på ett bibelcitat från 

Matteusevangeliet i Nya Testamentet i Bibeln (Stanovich, 2000): ”Var och en som har han 

skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har”. 

Om vi för över betydelsen av denna effekt till läsning kan det innebära att den som har svårt 

för att läsa läser mer sällan och får därigenom mindre tillfällen till övning. Detta kan bli en 

ond cirkel. Eftersom eleverna läser mindre får de ett sämre ordförråd och blir sämre på att 

förstå och tolka texter (Myrberg, 2007). En allvarlig konsekvens av detta kan bli att deras 

motivation minskar eller att lärarnas förväntningar på dem förändras (Catts & Kamhi, 2005).   

 

2.2.3 Perceptuella svårigheter 

Angående sambandet mellan syndefekter och lässvårigheter har forskningen varierat och det 

finns fortfarande kunskap att hämta inom detta område. I Kronobergsprojektet (Lennerstrand 

& Ygge, 1995) och i Bergen-projektet (Aasved, 1988) drog man slutsatsen att det inte fanns 

några skillnader mellan dyslektiker och normalläsare när det gällde syndefekter (Høien & 

Lundberg, 2004).   
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När vi läser rör sig våra ögon i olika ryck (sackader). Vid varje ryck stannar ögat till och 

fixerar en punkt och det är då vi får information. En svag läsare har fler och längre fixeringar, 

sekvenserna är kortare och regressionerna är fler (Catts & Kamhi, 2005). Detta sätt att röra 

ögonen påminner mycket om en nybörjarläsares. Forskare är i stort sett överens om att det 

inte är ögonrörelserna som är orsaken till dyslexin utan tvärtom. Anledningen till de 

oregelbundna ögonrörelserna kan vara att den som läser har svårt med ordavkodningen 

(Høien & Lundberg, 2004).   

 

2.2.4 Språkliga svårigheter 

Läsning är en språklig aktivitet. Det innebär att läsförmågan grundar sig på fonologiska, 

morfologiska, semantiska, syntaktiska och pragmatiska aspekter av språket. Elever med 

lässvårigheter har ofta problem med att ta till sig ordbetydelser, uttrycka sig varierat samt 

förstå och tolka syntaktiskt komplicerade texter. Det kan däremot vara svårt att veta om dessa 

språkproblem är en orsak till eller konsekvens av läsproblemen (Catts & Kamhi, 2005). 

 

En av de viktigaste faktorerna i läsutvecklingen är fonologisk medvetenhet. Flera studier har 

visat att barn med lässvårigheter har brister i denna. Torgesen (1996) menar att barn med 

dyslexi är sämre i fonologisk medvetenhet än i någon annan enskild språklig förmåga. När 

man vill studera förmågan till fonologisk åtkomst hos barn kan de utföra uppgifter som 

innebär att de snabbt ska benämna bokstavsserier, nummer, välkända bilder eller färger. 

Detta kallas för RAN= rapid naming och förklarar variationer i läsutvecklingen utöver den 

fonologiska medvetenheten. RAN är ett användbart redskap för tidig identifikation av elever 

med lässvårigheter (Catts & Kamhi, 2005). 

 

I en skandinavisk longitudinell studie av Furnes och Samuelsson (2011) har man studerat hur 

fonologisk medvetenhet och RAN påverkar den tidiga utvecklingen i läsning och stavning 

hos elever i förskolan, årskurs 1 och 2 i olika språkliga ortografier. Resultatet visar att 

fonologisk medvetenhet är en viktig faktor i den tidiga läsutvecklingen men RAN har en 

ännu starkare påverkan på ordigenkänning och ordavkodning i alla språk. När det gäller 

stavning fann man att både RAN och fonologisk medvetenhet har betydelse, men i detta fall 

var den fonologiska medvetenheten viktigast. 

 

Elever med lässvårigheter visar ofta problem med verbalt korttidsminne. Det innebär att de 

inte kan komma ihåg mer än ett fåtal ljudsegment i taget. När de ska läsa påverkar det 

förmågan att läsa långa ord. Förmågan att segmentera ord och bokstäver till ljud kallas 

fonologisk omkodning. Svagheter i denna förmåga förekommer ofta hos svaga läsare liksom 

förmågan att göra fonologisk syntes. Ibland kan man också märka en svaghet i förmågan att 

uttala och artikulera ord hos elever med lässvårigheter, trots att de förstår betydelsen av ordet 

(Høien & Lundberg, 2004).  

 

En läsare som förmår rikta sin uppmärksamhet mot ortografiska segment, stavelser i orden, 

får en bättre ordavkodning. Att snabbt processa bokstäverna och bygga upp ortografiska 

minnesbilder av orden är också betydelsefulla faktorer för att få en snabbare och mer flytande 

läsning. Dessa förmågor är ofta begränsade hos barn med lässvårigheter (Høien & Lundberg, 

2004).   Se figur 1, Ordavkodningsprocessen sidan 14. 
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2.3 Läsundervisning 

Hur ser en läsundervisning ut som främjar elevernas läsutveckling? Vilka färdigheter 

behöver tränas för att man ska nå en flytande läsning?  

 

2.3.1 Innehåll och form  
Eftersom läsning enligt ”the simple view of reading” (Gough & Tumner, 1986) är  

Avkodning x Förståelse, behöver vi ha en läsundervisning där båda dessa förmågor tränas. En 

undervisning som innebär att man samtalar om ordens innehåll samtidigt som man tittar på 

deras form gynnar elevernas läsutveckling (Glentow, 2006). 
 

För att läsaren ska kunna använda sina kognitiva resurser till att förstå texter är det en 

förutsättning att han/hon har en automatiserad ordavkodning (Høien & Lundberg, 2004). För 

att underlätta för eleverna att knäcka skriftens kod är det lärarens uppgift att göra dem 

uppmärksamma på den. Detta kan ske genom direkt instruktion i ljudmetoden. När 

ljudmetoden ingår i den första läsundervisningen blir eleverna säkrare på att läsa nya ord på 

egen hand, på att stava och förstå innehållet i texter. Det finns å andra sidan pedagoger som 

föredrar att använda indirekt instruktion, som innebär att eleverna själva styr sin inlärning. 

Lärarens uppgift är här att skapa en miljö där eleverna har rik tillgång på böcker och olika 

läsuppgifter. Om bara dessa möjligheter finns tror de som förespråkar denna metod, att 

eleverna själva kommer att hitta de bästa lässtrategierna (Elbro, 2004). 

 

Motivation påverkar läsningen i hög grad, vilket vi tidigare nämnt (Taube, 2007). Det är 

betydelsefullt att eleverna får möta en inspirerande lärmiljö med tillgång till skönlitteratur 

och faktatexter i olika svårighetsgrader. Enligt Reichenberg (2008) ska eleverna varje dag 

läsa på gränsen till sin förmåga för att utvecklas i sin läsning.  

 

Både fonologiska färdigheter, som inriktar sig på ordens form samt semantiska färdigheter, 

som inriktar sig på ordens innehåll och betydelse, är betydelsefulla för elevers läsning. Detta 

visas i en longitudinell studie där man undersökt hur dessa faktorer förutsäger 

läsutvecklingen för barn mellan 3 – 16 år. Fonologisk medvetenhet är den starkaste faktorn i 

den tidiga läsutvecklingen (Frost et al., 2005). Att vara fonologiskt medveten innebär att man 

kan urskilja de enskilda språkljuden, fonemen, i talat språk. Det första steget är att man kan 

skifta uppmärksamhet från språkets innehåll till dess form (Söderberg Juhlander, 2007). För 

att uppnå en god läsförmåga är det nödvändigt att träna den fonologiska medvetenheten 

systematiskt. Men så snart goda avkodningsstrategier utvecklats, integreras den fonologiska 

medvetenheten med mer förståelseinriktade språkstrategier. I studien märkte man att 

ordförråd, förståelse och meningsbyggnad är viktiga för läsutvecklingen i alla åldrar. Om en 

flytande läsning ska uppnås måste fonologiska och semantiska liksom morfologiska och 

ortografiska färdigheter integreras i läsundervisningen (Frost et al., 2005). 

 

2.3.2 Interventioner för att främja läsutvecklingen 

En av de viktigaste utmaningarna för både forskare och praktiserande lärare är att utveckla, 

sprida och genomföra metoder som kan hjälpa alla elever att förvärva en god läsförmåga 

(Torgesen et al., 2001). För att undersöka vilka förhållanden i lärmiljön som kan göra detta 

möjligt, har ett flertal interventionsstudier genomförts (Torgesen, 2000).  

 

I en amerikansk studie (Torgesen et al., 2001) valde man ut sextio elever med specifika läs-

svårigheter till två olika läsprogram. Eleverna fick undervisning 2 x 50 minuter varje dag i 

åtta veckor. Båda programmen innebar träning i fonemisk medvetenhet och ordavkodning 
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men inriktningen varierade något. I det ena programmet, ADD= Auditory Discrimination in 

Depth, fokuserades på att lära eleverna att höra ljuden i orden samt se och känna var i 

munnen orden bildades. Här tränades läsning på en mer artikulatorisk nivå. I det andra 

programmet, EP= Embedded Phonics, undervisades direkt i avkodningsstrategier och den 

fonemiska medvetenheten stimulerades genom olika skrivnings- och stavningsövningar. I 

detta program ingick också mer övning på att läsa och förstå meningsfulla texter. Resultatet 

av interventionen visade att eleverna i båda grupperna hade gjort stora framsteg. Trots 

programmens olika inriktning var de lika effektiva när det gällde att förbättra elevernas 

läsförmåga. 

 

I en annan interventionsstudie undersöktes effekterna av en läsinsats som integrerade analys 

av vokalmönster med läsning av barnlitteratur för att förbättra ordavkodningsförmågan hos 

fem andraklassare med läsproblem. Interventionen utvecklade elevernas förmåga att avkoda 

en grupp träningsord med tre olika mönster, både när orden presenterades ett och ett och i sitt 

sammanhang. Nya ord och nonsensord använde samma vokalmönster när de presenterades 

och man tog ett vokalmönster i taget. Vid träningen av texter använde läraren olika ”kartor” 

när man samtalade om karaktärer, miljöer, problem och lösningar. Läraren ställde frågor 

både före och efter läsningen som bestod både av inferensuppgifter och att leta rätt på svaren 

direkt i texten. Resultatet blev att eleverna ökade sin förmåga att läsa ord både enskilt och i 

text. Effekterna av studien visar värdet av att integrera avkodnings- och förståelsebaserade 

strategier när man planerar interventioner för elever med lässvårigheter (Cohen & Brady, 

2011). 

 

I en svensk longitudinell studie (Gustafson et al., 2011) undersöktes effekten av tre olika 

slags interventioner för elever med lässvårigheter i klass 2. Interventionerna bestod av 

träningsprogram på dator. Den första interventionen fokuserade på träning av ordavkodning 

och fonologisk förmåga genom bottom up-processer. I program nr 2 fick eleverna öva på 

ord- och meningsnivå genom top down-processer och i den tredje interventionen 

kombinerades båda dessa träningsprogram. Resultatet av studien visar att de elever som får 

en kombinerad träning av top down och bottom up-processer förbättrar sin läsning mer i 

jämförelse med de elever som deltagit i de andra programmen. 

 

Vilka faktorer är det då som kan få en intervention att bli framgångsrik?  

 

Olika interventionsstudier visar att en direkt och explicit undervisning i ljudprincipen 

(fonemisk medvetenhet), ordavkodning och ordigenkänning har goda effekter på elevernas 

resultat. En annan viktig framgångsfaktor är att undervisningen är strukturerad och intensiv 

samt att läraren har god kompetens och är väl förtrogen med olika undervisningsmetoder 

(Torgesen et al., 2001). Förutom detta visar ett flertal studier att kombinerade 

träningsmodeller där undervisningen inriktar sig både på top down och bottom up-processer 

ger goda resultat (Gustafson et al., 2011; Cohen & Brady, 2011). 

 

2.3.3 RTI = Respons to Intervention 

RTI= Svar på insats innebär att man arbetar förebyggande för att minska antalet elever som 

behöver specialundervisning. Dessa RTI-modeller består ofta av insatser i tre steg. Det första 

steget innebär att alla elever får en klassrumsundervisning med kvalitet och effektivitet. I det 

andra steget får de elever, som fortfarande har svårigheter stödundervisning parallellt med 

klassundervisningen. Elever som efter steg 2 kämpar med läsningen får ingå i steg 3, som 
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innebär en intensivare undervisning i mindre grupper, med längre pass och av 

specialutbildade lärare (Denton et al., 2010).  

 

RTI-modellen är ett hjälpmedel för pedagoger att tidigt identifiera elever som riskerar att få 

inlärningssvårigheter (Wixson & Valencia, 2011). IRA (International Reading Association) 

har utformat vägledning för pedagoger i deras arbete med språk- och läsinlärning. Denna 

vägledning sker inom följande områden: undervisning, lärarrespons och anpassning till 

eleven, bedömning, samarbete, ett systematiskt och intensivt tillvägagångssätt samt 

expertkunskap. I mätningarna av elevernas kunskaper ingår både formativ och summativ 

bedömning för att få en allsidig bild av deras styrkor och svagheter. Förutom att bedöma 

elevens prestationer är mätningarna också till för att avgöra om undervisningen varit effektiv. 

För att kunna göra dessa olika bedömningar är det viktigt med sakkunskap. IRA understryker 

att kompetenta klasslärare och speciallärare spelar en stor roll i arbetet med att bedöma 

elevernas språk- och läsförmåga samt att använda resultatet när de planerar undervisningen 

(Wixson & Valencia, 2011). 

 

Vellutino et al. (1996) gjorde en interventionsstudie där elever som var osäkra läsare fick en-

till-en-undervisning 30 minuter om dagen i 15 veckor. Efter perioden kunde de urskilja en 

grupp elever som gjorde framsteg i läsningen och en annan som fortfarande hade svårigheter. 

Av detta kunde de dra slutsatsen att orsaken till problemen hos den första gruppen kunde 

bero på att de inte hade fått en tillräckligt intensiv läsundervisning, medan de andra eleverna 

antagligen hade mer komplicerade läsproblem. Detta visar att en strukturerad och effektiv 

undervisning i förebyggande syfte kan förhindra att många elever får läsproblem. För att vara 

säker på att klassrumsundervisningen gynnar läsutvecklingen bör man enligt RTI-modellen 

kontinuerligt bedöma och utvärdera den. Om det finns elever som trots den anpassade 

läsundervisningen fortfarande är osäkra läsare bör dessa uppmärksammas och kartläggas 

vidare för att upptäcka eventuella specifika lässvårigheter (Catts & Kamhi, 2005).    

 

2.3.4  Upprepad läsning 

En känd och mycket användbar metod för att elever ska få ett bra läsflyt är upprepad läsning 

(Samuels, 1994). Upprepad läsning innebär att läraren väljer ut en text som är anpassad till 

eleven beträffande storlek, innehåll och svårighetsgrad. Sedan läser eleven samma text flera 

gånger för att uppnå flyt och säkerhet i sin läsning. För att göra läsningen roligare kan man 

använda sig av ett schema eller diagram, där eleverna kan se hur många ord de läst rätt och 

eventuellt hur snabbt de läste (Høien & Lundberg, 2004). Texten man väljer ut kan bestå av 

cirka 100 ord på elevens nivå och innan läsningen kan man bestämma vilket mål man vill 

uppnå (Schrauben, 2010). 

 

Om man ska uppnå en flytande läsning så är prosodi ett viktigt kriterium (Schrauben, 2010). 

Automatiseringsteorin (LaBerges & Samuels, 1974) beskriver hur och var informations-

processen i läsning sker. (Visuell information förs över och processas från det visuella, 

fonologiska och episodiska minnet och når slutligen det semantiska, där förståelse uppnås.) 

Författarna menar att dessa processer är beroende av två kriterier: korrekt ordavkodning och 

automatisk ordigenkänning. I sin artikel betonar Schrauben (2010) att prosodi spelar en stor 

roll för att utveckla läsflyt och att den gamla automatiseringsteorin borde ses över och 

kompletteras med detta kriterium. 

 

Andra studier som gjorts om upprepad läsning visar på liknande resultat för prosodins 

påverkan på läsflytet. Herman (1985) gjorde en hypotes att upprepad läsning skulle förbättra 
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läshastigheten och korrektheten i läsningen och att detta även skulle få effekt på nya 

lästexter. Hon märkte att upprepad läsning förbättrade läsflytet och att prosodin hjälpte 

läsarna i denna process. I en annan studie där Kuhn (2005) jämförde upprepad och icke 

upprepad läsning undersöktes relationen mellan prosodi och automatisk, korrekt 

ordavkodning. Hon fann att både upprepad och övergripande läsning gjorde att prosodi och 

ordigenkänning förbättrades. 

 

2.3.5 Läsprogram 

Under de senaste 25 åren har många effektiva läsprogram utvecklats för att möta behoven 

hos dem som kämpar med sin läsning. Slavin et al. (2011) beskriver i en forskningsartikel 

resultatet av en genomgång av 97 olika studier av sådana satsningar. I studierna deltog 

14 000 elever, de flesta från USA men några även från England, Australien och Canada. 

Sammanfattningsvis kom man fram till att om man använder strukturerade undervisnings-

metoder för hela klassen förbättras möjligheten för alla elever att utveckla sitt lärande, men 

framförallt för dem med lässvårigheter.  En klassrumsundervisning som inriktar sig på direkt 

undervisning i ljudmetoden har visat sig vara framgångsrik. För de elever som behöver mer 

stöd var det en-till-en-undervisning, som gavs direkt av en utbildad, kompetent lärare och 

fokuserade på undervisning i ljudmetoden, som gav bäst effekt. Även undervisning i små 

grupper kan fungera bra, men inte så bra som en-till-en-undervisning av professionella lärare. 

Förutom kvalitet och intensitet i undervisningen var också långsiktiga insatser ett kriterium 

för effektivitet. 
 

Reading Recovery är ett känt läsprogram som riktar sig till elever som har långsam och 

osäker läsning, framförallt i klass 1. I programmet får eleven en-till-en-undervisning av en 

specialutbildad lärare i 30 minuter om dagen. Ett lektionspass innebär a) läsning av en känd 

bok b) läsning av en text på elevens nivå c) bokstavsinlärning d) hitta på och skriva en egen 

mening e) pussla ihop en mening och f) introduktion av en ny bok (Clay, 1993). Med tiden 

har programmet utvecklats och lägger numera större vikt vid att träna på ljudmetoden och 

avkodningsfärdigheter. I den studie vi tidigare nämnt (Slavin et al., 2011) blev utvärderingen 

av Reading Recovery-programmet positiv, men inte i så hög grad som man hade förväntat 

sig.   
 

Early Steps är ett annat träningsprogram där eleven får en-till-en-undervisning i 25-30 

minuter dagligen i cirka ett år. I undervisningen ingår fyra viktiga komponenter a) repeterad 

läsning av kända böcker b) skrivning av meningar c) sortering av bokstäver och ord samt d) 

presentation av ny bok (Santa & Høien, 1999).  I detta program tränar eleverna på att läsa 

och skriva elevnära texter samtidigt som de får fonologisk undervisning och tränar upp sina 

fonologiska strategier (Skolverket, 2001). Programmet kräver stora resurser, men har visat ett 

positivt resultat i tidigare utvärderingar. Eftersom de olika momenten i programmet visat sig 

vara effektiva för läsutvecklingen kan man fortsättningsvis titta på hur de kan anpassas till 

den ordinarie klassundervisningen (Høien & Lundberg, 2004). 

 

Rydaholmsmetoden riktar sig till de elever som läser långsamt och hackigt eftersom de har 

svårigheter med ordavkodningen. Eleverna får träna intensivt i 10-15 minuter tillsammans 

med en lärare. Träningen sker minst två gånger i veckan. Som läsmaterial används läslistor, 

som läses om och om igen tills eleven uppnått grundläggande färdigheter på standardiserade 

test. Läslistorna kan till att börja med bestå av bokstäver och enkla ord med två stavelser. 

Svårighetsgraden ökas efter hand men långsamt, eftersom det är viktigt att läsningen går 

snabbt och att eleverna upplever att de gör framsteg (www.rydaholmsmetoden.se, 110420). 

 

http://www.rydaholmsmetoden.se/
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Undervisning som är inriktad på multisensorisk stimulering av flera sinnen är en annan 

metod som visat sig ha god effekt i arbetet med dyslektiska elever. Förutom det auditiva och 

visuella sinnet tränar man också det kinestetiska och taktila. Det kinestetiska sinnet har att 

göra med kroppsliga rörelser och det taktila med känselsinnet. Här kan vi nämna VAKT-

metoden som arbetar med spårningsövningar där eleverna får känna på bokstäverna. 

V=visuell, A= auditiv, K= kinestetisk och T=taktil (Høien & Lundberg, 2004).  

 

2.3.6 Alternativa verktyg 

Ett komplement till den direkta undervisningen för elever med lässvårigheter kan vara att 

använda alternativa verktyg. Det finns indikationer på att alternativa verktyg ökar elevernas 

motivation och färdigheter, vilket främjar lärandet (Skolverket, 2007). Det finns begränsad 

forskning om alternativa verktyg för elever med lässvårigheter men den interaktiva tekniken 

har gått framåt och det innebär att fler elever kan vara aktiva samtidigt och det kan öka 

elevens delaktighet. Den tekniska utvecklingen har inneburit att datorer och alternativa 

verktyg har blivit enklare att använda och det har lett till att pedagoger känner sig mer 

bekväma vid användningen (Brodin & Lindstrand, 2003). För att alternativa verktyg ska 

fungera, underlätta och vara ett stöd vid elevens inlärning så krävs det tillgång samt 

kompetens och engagemang hos pedagogerna (Sämfors, 2009). 

 
2.3.7  Kartläggning  

De elever som trots tidiga insatser fortfarande är osäkra läsare, bör uppmärksammas och 

kartläggas vidare för att vi som pedagoger ska upptäcka deras starka och svaga sidor. Med 

utgångspunkt från detta kan vi sedan planera olika pedagogiska åtgärder. I detta arbete är det 

viktigt att vi visar försiktighet, ödmjukhet och respekt i vårt förhållningssätt gentemot våra 

elever (Høien & Lundberg, 2004). 

 

För att få en bättre förståelse för vad som ligger bakom lässvårigheterna kan vi studera 

elevernas ordavkodningsstrategier och vilka processer som ligger bakom genom 

läsutvecklingsscheman eller olika tester. Vi kan också använda oss av individuella 

kartläggningsmaterial (Ericsson, 2007). När vi kartlagt ordavkodningen behöver vi titta på 

elevernas övriga språkliga funktioner och läsförståelsen. För att göra kartläggningen 

heltäckande kan vi komplettera med att undersöka andra faktorer som påverkar 

läsutvecklingen som exempelvis begåvningen, språkutvecklingen, syn- eller hörselproblem, 

uppmärksamhets- eller känslomässiga problem (Høien & Lundberg, 2004). 
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3. Syfte och frågeställning 
 

3.1 Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka om det finns ett samband mellan intensiv 

läsundervisning och ordavkodningen hos elever, som har en långsam och osäker läsning.  

 

3.2 Frågeställning 

Påverkas elevers ordavkodningsförmåga av en period med intensiv läsundervisning? I så fall 

på vilket sätt? 
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4. Metod 

 
4.1 Val av metod 

Syftet och frågeställningen har varit underlag för vårt val av metod. Vi har gjort en 

interventionsstudie med kvantitativ ansats när vi använde oss av normerade test för att 

kartlägga elevernas ordavkodningsförmåga både före och efter interventionen. För att kunna 

välja ut elever till vår intervention och jämföra deras resultat använde vi oss av tre 

läsrelaterade test. Genom att välja test som mäter ordavkodning, ordigenkänning och 

ordförståelse kunde vi få en bild av elevernas ordavkodningsförmåga. 

 

Under interventionen observerade vi eleverna och förde dagboksanteckningar i form av 

loggbok (Bryman, 2011), där vi skrev ner vad vi gjort under lektionen, utvärderade elevens 

prestationer och förberedde nästa lektionspass utifrån detta. För att kunna beskriva, förstå och 

tolka vår undervisning samt kartläggningen av eleven, använde vi en kvalitativ ansats.  

 

4.2 Urval 

Urvalet av elever i vår intervention kallas enligt Bryman (2011) ett bekvämlighetsurval. 

Eleverna valdes inte ut slumpmässigt utan vi använde oss av en kvantitativ kartläggning av 

29 elevers ordavkodningsförmåga i åk 2 på två skolor. Utifrån testresultaten från 

kartläggningen gjorde vi sedan vårt urval av fyra elever tillsammans med klasslärare och 

speciallärare. De tester som ingick i kartläggningen var: Ordkedjor (Jacobson, 2009), Ord 

och Bild (Olofsson & Juhlander, 2003) och H4/H5 (Lindahl, 1954). 

 

Vi använde oss av en klassisk experimentell design. Jämförelsegruppen bestod av övriga 

elever i våra klasser. Eftersom vi jämförde en jämförelsegrupp med en försöksgrupp som inte 

var slumpmässigt utvald, kallas det kvasiexperimentell design (Bryman, 2011). Om man inte 

har en jämförelsegrupp kan man inte veta om interventionen har lett till någon särskild 

framgång (Elbro, 2004). 

 

4.3 Kartläggning 

I vår intervention kartlade vi ordavkodningen hos samtliga elever i årskurs 2 på två skolor. 

 

Ordkedjor (Jacobson, 2009) mäter elevernas förmåga att avkoda och känna igen ord under 90 

sekunder. Testet genomförs som en gruppscreening. Varje kedja består av tre ord som sitter 

ihop utan mellanrum, exempelvis hejmatsnö. Eleven ska dra två streck i varje kedja mellan 

orden. Orden är vanliga och innehåller 2-7 bokstäver. Testet består av fyra sidor där eleverna 

genomför varje sida efter att läraren gett gruppen instruktioner. Sida 1 och 4 är utformat med 

gemena bokstäver, sida 2 och 3 är utformat med versala bokstäver. Genom att addera sida 1 

och 4 i testet fick vi fram varje elevs resultat. Testet är normerat.  

 

Ord och Bild (Olofsson & Juhlander, 2003) mäter elevernas förmåga att avkoda ord och 

koppla samman ordet med en bild. Till varje ord finns det fyra bilder att välja mellan och 

orden består av 3-11 bokstäver. Orden är både ljudenliga (mus, pil) och ljudstridiga (stjärna, 

garage). Testet består av sex sidor med sammanlagt 60 ord och genomförs som en 

gruppscreening under 2 minuter. Testet är normerat.  

 

H4/H5 (Lindahl, 1954) mäter elevens korrekta ordavkodningsförmåga av enskilda ord under 

en minut och genomförs individuellt med varje elev. Testet består av högfrekventa ord med 

stigande svårighetsgrad. Det börjar med ord som är ljudenliga och består av 2-3 bokstäver. 
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Det är endast några vanliga ljudstridiga ord som förekommer (och, säga). Normeringen är 

gjord under 1950- och 60-talet under maj och oktober månad. Testen är likvärdiga men 

tanken är att man ska använda H4 på våren (10 maj) och H5 på hösten (1 oktober) för att 

minimera inlärningen av orden. 

 

På försöksgruppen testade vi även bokstavskännedom och förmågan att läsa nonsensord.  

 

Bokstavskännedom innebär att eleven får skriva ner de bokstäverna som motsvaras av ett 

fonem. Eftersom C, W, X och Z kan motsvara flera fonem så fick eleven skriva den 

bokstaven. Eleven har också fått säga språkljudet till varje bokstav. Vid bokstavskännedom 

kan man observera och analysera hur eleven formar bokstäverna, använder versaler eller 

gemener samt om eleven blandar och spegelvänder bokstäverna.  

 

Nonsensordtest (eget material) genomfördes innan interventionen startade för att kartlägga 

avkodningsförmågan och ljudsäkerheten av okända och påhittade ord. Nonsensordsläsning 

mäter dels avkodning men även till viss del elevens fonologiska förmåga (föreläsning, 

Jacobson, 100415). Testet börjar med enstaviga ord och övergår till tvåstaviga ord. Vid 

avkodningen ska man observera och analysera omkastningar, inskott, substitution 

(ersättning) samt reduktion (förändring eller utelämning av ljud). Om eleven läser orden 

ljudenligt har han/hon en fonologisk läsning.  

 

4.4 Genomförandet 

Fyra elever i åk 2 fick intensiv en-till-en-undervisning i cirka 30 minuter varje dag fyra dagar 

i veckan under en 4-veckorsperiod. Den effektiva undervisningstiden varierade något vid de 

olika träffarna beroende på vad eleven haft för aktivitet innan och efter vår undervisning. 

Tiden kunde variera mellan 25-30 minuter. Undervisningen planerades efter elevens behov. 

Vid varje undervisningstillfälle följde vi en viss ordning för att eleven skulle känna sig trygg 

och få struktur i sitt lärande. 
 

 Upprepad läsning av gårdagens bok 5-10 minuter 

 Vi började vårt arbetspass med att samtala med eleven om  hon/han  läst boken hemma 

och om någon vuxen lyssnat på högläsningen. Ibland skrev vi eller föräldern en kort 

kommentar om hur läsningen hade fungerat. Antalet gånger vi läste boken i skolan var 

individuellt. Efter läsningen samtalade vi om innehållet och ibland fick eleverna svara på 

frågor muntligt. Upprepad  läsning är en välstrukturerad och enkelt uppbyggd metod som 

beskrivs som effektiv (Samuels, 1994; Lundberg & Sterner, 2006).  

 

 Läslistor och läskort 5-10 minuter 

 Syftet med den här läsningen var att försöka öka läshastigheten och förbättra 

ordavkodningsförmågan. Vi startade med att läsa bokstäver  för att eleven skulle få en 

känsla av att kunna och därigenom få en starkare självbild. Vi tränade också högfrekventa 

ord, nonsensord och andra ord som både var en- och flerstaviga. Denna läsning anpassade 

vi efter varje elev. 

 

 Läsning av ny bok 5-10 minuter 

 När vi introducerade boken använde vi oss av växelläsning, högläsning av eleven eller av 

läraren. Vi samtalade också om ordbetydelser och innehållet i texten. Syftet med detta 

tillvägagångssätt var att eleven skulle få förförståelse, en upplevelse av innehållet och lätt 
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kunna följa med i texten. Val av bok och arbetssätt var individanpassat. Eleven läste 

boken hemma om det var möjligt, men det var inget krav. Läsningen hemma tog cirka 5 

minuter.  

 

 Varierad läs- och skrivträning 5-10 minuter 

 Lektionen avslutades med exempelvis spel, datorprogram, högfrekventa ord, korsord, 

rebus, läsförståelseuppgift, morfem+ändelse-träning eller någon skrivuppgift under 5-10 

minuter. Vi försökte avsluta med något som eleven upplevde positivt. Därefter samtalade 

vi om hur eleven hade upplevt dagens läsning och eleven fyllde i en utvärdering från 1-5 

om hur det var att läsa. 

 

4.5 Etiska överväganden 

Vi har följt de etiska principerna som Vetenskapsrådet (2002) har ställt upp för humanistisk 

och samhällsvetenskaplig forskning. Enligt de här principerna finns det fyra huvudkrav på 

forskningen: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande-

kravet. Innan vår interventionsstudie gav vi deltagarna och deras vårdnadshavare relevant 

information om studien både skriftligt och muntligt (informationskravet). Sedan fick 

föräldrarna och eleverna lämna sitt samtycke till att delta i studien (samtyckeskravet). 

Föräldrarna fick också information om att deras barn skulle vara anonyma i vår intervention 

och att de inte skulle kunna identifieras utifrån resultatet eller dokumentationen, vi har valt 

fingerade namn i vår intervention (konfidentialitetskravet). Nyttjandekravet innebär att 

resultat och dokumentation som vi har samlat in om de enskilda eleverna endast får användas 

för vårt forskningsändamål och den principen har vi följt. 

 

Vi har haft personlig kontakt med vårdnadshavarna och eleverna innan vår interventions-

studie och de har också fått fylla i en blankett för att godkänna vår studie (se bilaga). Efter 

vår intervention fick klasslärare, speciallärare, vårdnadshavare och elev ta del av 

testresultaten. 
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5. Resultat 
 

I studien deltog sammanlagt 29 elever. Jämförelsegruppen bestod av 13 flickor och 12 

pojkar. I försöksgruppen ingick två flickor och två pojkar. I jämförelsegruppen har vi räknat 

samman flickornas och pojkarnas resultat. Elevernas namn i försöksgruppen har vi fingerat 

till fyra pojknamn.  

 

För jämförelsegruppen räknade vi ut medelvärdet på testen Ordkedjor (Jacobson, 2009), Ord 

och Bild (Olofsson & Juhlander, 2003) samt H4/H5 (Lindahl, 1954) både före och efter 

interventionsstudien. Vi jämförde sedan medelvärdet vid de båda testtillfällena och räknade 

ut förändringen för samtliga tre test, se tabell 1. 

 

För försöksgruppen visas resultaten för var och en av de fyra eleverna Filip, Joakim, Kalle 

och Stefan på testen Ordkedjor (Jacobson, 2009), Ord och Bild (Olofsson & Juhlander, 2003) 

samt H4/H5 (Lindahl, 1954). Dessa elever gjorde testen före och efter interventionen 

samtidigt som jämförelsegruppen. De gjorde dessutom ett uppföljande test två veckor efter 

interventionsstudien för att vi skulle se om någon förändring skett i deras resultat. 

Resultatjämförelsen efter två veckor utgick från resultatet innan interventionsstudien. I 

tabellerna 2, 3, 4 och 5 visas de individuella resultaten för Filip, Joakim, Kalle och Stefan 

samt de förändringar som skedde vid andra respektive tredje testtillfället.  

 

Efter varje övningstillfälle gjorde eleven en självvärdering som vi tar upp i diskussionen.   

 

5.1 Resultat för jämförelsegruppen 

 

Tabell 1. Testresultatens medelvärde för jämförelsegruppen. 

 

Test 

 

Medelvärde innan 

interventionsstudien 

Medelvärde vid 

interventionsstudiens 

slut 

Förändring efter 

fyra veckor 

Ordkedjor 31.3  38.1  +6.8  

Ord och Bild 43  48.8  +5.8 

H4/H5 76.4  83.6  +7.2  

 

På Ordkedjor hade gruppen vid testtillfälle 1 ett medelvärde på 31,3 ordkedjor och vid 

testtillfälle 2 var medelvärdet 38,1 ordkedjor. Detta innebar en positiv förändring på 6,8 

ordkedjor. På Ord och Bild hade gruppen vid testtillfälle 1 ett medelvärde på 43 poäng och 

vid testtillfälle 2 var medelvärdet 48,8 poäng. Detta innebar en positiv förändring på 5,8 

poäng. På H4/H5 hade gruppen vid testtillfälle 1 ett medelvärde på 76,4 ord och vid 

testtillfälle 2 var medelvärdet 83,6 ord. Detta innebar en positiv förändring på 7,2 ord. 

 

Jämförelsegruppen visade en ökning av resultatet på samtliga tre test. 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 
 

5.2 Resultat för försöksgruppen 
 

Tabell 2. Resultat för Filip 
 

Test Resultat innan 

interventionsstudien 

 Resultat vid  

 interventionsstudiens   

 slut 

Förändring  

efter fyra 

veckor 

Förändring  

efter sex veckor 

Ordkedjor 18  25  +7  +9  

Ord och Bild 22  35  +13  +16  

H4/H5 42  56  +14  +11  

 

På Ordkedjetestet har Filip ökat med 7 ordkedjor efter fyra veckor och 9 ordkedjor efter sex 

veckor. 

 

På Ord och Bild har Filip ökat med 13 poäng efter fyra veckor och 16 poäng efter sex veckor. 

  

På H4/H5 har Filip ökat med 14 ord efter fyra veckor och 11 ord efter sex veckor. 

 

Resultaten visar att Filip gjorde framsteg på alla testen, mest på testet Ord och Bild. På detta 

test ökade han sitt resultat vid båda testtillfällena. Även på Ordkedjor ökade han sitt resultat 

vid båda testtillfällena. På H4/H5 ökade han sitt resultat vid båda testtillfällena, men vid 

testtillfälle 3 minskade han sin ordavkodning med tre ord jämfört med testtillfälle 2. 

 

Filip kunde alla bokstäver och ljud vid bokstavskännedom. Vid läsning av nonsensord 

prövade han sig fram ibland, framförallt vid b och d och rättade sig själv.  
 

Tabell 3. Resultat för Joakim 
 

Test Resultat innan 

interventionsstudien 

Resultat vid 

interventionsstudiens 

slut 

Förändring 

efter fyra 

veckor 

Förändring  

efter sex veckor 

Ordkedjor 16  27  +11  +10  

Ord och Bild 31  45  +14  +11  

H4/H5 44  63  +19  +19  

 

På Ordkedjetestet har Joakim ökat med 11ordkedjor efter fyra veckor och 10 ordkedjor efter 

sex veckor. 

 

På Ord och Bild har Joakim ökat med 14 poäng efter fyra veckor och 11 poäng efter sex 

veckor. 

  

På H4/H5 har Joakim ökat med 19 ord vid båda mätningarna. 

 

Resultaten visar att Joakim gjorde framsteg på alla testen, mest på testet H4/H5. På detta test 

låg han på samma resultat vid båda testtillfällena. På Ordkedjor ökade han sitt resultat vid 

båda mätningarna, men vid testtillfälle 3 minskade han med en poäng. På Ord och Bild ökade 

han sitt resultat vid båda mätningarna men vid testtillfälle 3 minskade han med tre poäng. 
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Joakim kunde alla bokstäver och ljud vid bokstavskännedom. Vid läsning av nonsensorden 

läste han säkert och rätt men prövade sig fram på de sista raderna.  
 

Tabell 4.  Resultat för Kalle 
 

Test Resultat innan 

interventionsstudien 

Resultat vid 

interventionsstudiens 

slut 

Förändring 

efter fyra 

veckor 

Förändring 

efter sex veckor 

Ordkedjor 23  32  +9  +12  

Ord och Bild 28   40  +12  +14  

H4/H5 46  62  +16  +16  

 

På Ordkedjetestet har Kalle ökat med 9 ordkedjor efter fyra veckor och 12 ordkedjor efter 

sex veckor. 

 

På Ord och Bild har Kalle ökat med 12 poäng efter fyra veckor och 14 poäng efter sex 

veckor. 

  

På H4/H5 har Kalle ökat med 16 ord vid båda mätningarna. 

 

Resultaten visar att Kalle gjorde framsteg på alla testen, mest på testet H4/H5. På detta test 

låg han på samma resultat vid båda testtillfällena. På Ordkedjor och Ord och Bild ökade han 

sitt resultat vid båda mätningarna.   
 

Vid interventionens start var Kalle osäker på bokstäverna z och c. Vid interventionens slut 

kunde han alla bokstäver och ljud vid bokstavskännedom. Vid läsning av nonsensorden läste 

han säkert och rätt och rättade sig själv om det blev fel.  
 

Tabell 5.  Resultat för Stefan 
 

Test Resultat innan 

interventionsstudien 

Resultat vid 

interventionsstudiens 

slut 

Förändring  

efter fyra  

veckor 

Förändring 

efter sex veckor 

Ordkedjor 11  21  +10  +12  

Ord och Bild 26  32  +6  +6  

H4/H5 44  52  +8  +11  

 

På Ordkedjetestet har Stefan ökat med 10 ordkedjor efter fyra veckor och 12 ordkedjor efter 

sex veckor. 

 

På Ord och Bild har Stefan ökat med 6 poäng vid båda mätningarna. 

  

På H4/H5 har Stefan ökat med 8 ord efter fyra veckor och 11 ord efter sex veckor. 
 

Resultaten visar att Stefan gjorde framsteg på alla testen, men mest på testen Ordkedjor och 

H4/H5. På dessa test ökade han sitt resultat vid båda mätningarna. 
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Stefan kunde alla bokstäver och ljud vid bokstavskännedom. Vid läsning av nonsensorden 

gjorde han ersättningar och förväxlingar av ljud. Han läste fen (fev), fåp (våp), bu (bå), mylu 

(mylå) samt sen (sneg). 
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6. Diskussion 
 

6.1 Innehåll och inriktning 

Innan vi startade en-till-en-undervisningen av de fyra elever som ingick i vår intervention 

diskuterade vi vilken undervisningsinriktning vi skulle välja. Eftersom vår förhoppning var 

att elevernas ordavkodning skulle förbättras efter insatsen, sökte vi efter undervisnings-

modeller som kunde utveckla denna förmåga. 

 

I Rydaholmsmodellen använder man sig av läslistor där man tränar på enstaka ord med syfte 

att avkodningen ska bli säkrare och gå snabbare. I denna läsmetod tränar man inte 

upplevelseläsning eftersom man vill att eleverna ska slippa bli störda av att inte förstå vad de 

läser. Sedan 2002 har Jonas Jansson under handledning av Christer Jacobson (docent vid 

Linnéuniversitet med läs- och skrivsvårigheter som forskningsområde) utvärderat metoden 

med gott resultat. Professor Ingvar Lundberg vid Göteborgs universitet och professor Martin 

Ingvar vid Karolinska Institutet i Stockholm har varit vetenskapliga konsulter. 

(www.rydaholmsmetoden.se). I andra läsprogram inriktar man sig mer på kombinerade 

modeller som tränar både avkodning och förståelse. Forskning har visat att dessa inriktningar 

på undervisningen har positiv effekt på barns läsutveckling (Gustafson et al., 2011; Cohen & 

Brady, 2011). 

 

Vår förhoppning var att våra elever skulle utveckla goda ordavkodningsstrategier så att de 

kunde använda ”sight-word-reading”, orden ska lagras i deras minne så att de kan läsa dem 

direkt (Ehri, 2008). Elevernas ordavkodningsförmåga spelar en central roll i läsutvecklingen 

och i deras läsförståelse (Perfetti, 1992; Samuels, 1994; Stanovich, 2000). En studie av Frost 

et al. (2005) visar att det är nödvändigt att träna fonologisk medvetenhet i den första 

läsundervisningen men att sedan gå över till träning av mer förståelseinriktade strategier. 

Med utgångspunkt från denna forskning inriktade vi vår undervisningsmodell mot 

fonologisk, morfologisk, syntaktisk och semantisk träning. En stor del av tiden ägnades åt 

träning av den fonologiska förmågan. Detta verkar vara effektivt för de elever som befinner 

sig i ett tidigt stadium av sin läsutveckling (Gustafson et al., 2011).   

 

Testresultaten före interventionen pekade tydligt på att våra elevers ordavkodningsförmåga 

var bristfällig. Därför valde vi att fokusera på att utveckla deras ordavkodningsstrategier 

under större delen av varje interventionspass. Detta skedde på olika sätt, dels genom att läsa 

läslistor eller läskort med enstaka ord för att undvika att eleverna skulle bli störda av att tänka 

på förståelsen. Ibland märkte vi att detta inte helt gick att undvika eftersom de ibland 

fastnade på ett ord de inte förstod. Som lärare vill man gärna förklara ordbetydelsen och då 

blev det avbrott i läsningen. Vi märkte också att våra elever upplevde läsningen av enstaka 

ord som stimulerande och rolig under en period av max 10 minuter sedan tröttnade de och 

ville ha variation. Vid något tillfälle blev det nödvändigt att lägga in ett tävlingsmoment i 

träningen, där eleven jämförde sin egen läsprestation från dag till dag och såg att han gjorde 

framsteg. Detta kunde vara en morot som förbättrade läsningen. Gustafson et al. (2011) 

uttrycker att motivationsfaktorer har betydelse för att träningen inte ska bli enformig, 

tröttsam och tråkig. 

 

Momentet med upprepad läsning av bok/text upplevde eleverna ofta som stimulerande och 

roligt. För elever med långsam, osäker avkodning ger denna träning en möjlighet till 

upplevelseläsning och en känsla av att lyckas. Det ger också tillfällen till samtal och 

undervisning om ordbetydelser, meningsbyggnad och innehållet i texten. För pedagogen är 

http://www.rydaholmsmetoden.se/
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det en utmaning att hitta böcker och texter som är lagom svåra. Om eleven väljer en bok 

inom ett område som intresserar honom/henne men är för svårläst, är det risk för att eleven 

läser hackigt med många fel. Då kan han/hon känna sig som en dålig läsare och tappar 

motivationen. Forskning har visat att detta kan få stora konsekvenser för självbilden 

(Swalander, 2009). 
 

Under vår intervention upplevde vi ibland att någon elev var osäker i sin läsning och hängde 

upp sig på långa, svåra ord. Vi sökte då efter lösningar så att eleven utvecklade sitt läsflyt. 

Lundberg & Herrlin (2005) menar att läsflytet bildar bron mellan ordavkodningen och 

förståelsen. För att utveckla läsflyt samtalade vi med eleverna om betoning, tydlig läsning 

och att läsa med lagom röststyrka och göra pauser. Detta kallas prosodi och är enligt aktuell 

forskning ett viktigt moment för att utveckla en flytande läsning, vilket Schrauben (2010) 

menar inte har betonats tillräckligt i tidigare studier.  

 

På vilket sätt kan inriktningen och innehållet i vår undervisning ha påverkat vårt resultat? 

 

Om vi studerar resultatet av vår intervention kan vi märka att eleverna gjorde framsteg inom 

områdena ordavkodning, ordigenkänning och ordförståelse.  För att dessa framsteg ska vara 

möjliga har de utvecklat sin förmåga att använda fonologiska strategier för att kunna avkoda 

nya, främmande ord. Men en annan förutsättning för den läsutveckling som testen visar är att 

eleverna använde sig av ortografisk-morfemisk läsning. Här behöver eleverna inte göra 

någon fonologisk avkodning av bokstavssekvensen (Lundberg, 2010). För att få en snabb och 

automatisk ordavkodning är det betydelsefullt att eleven lär sig att utnyttja nya enheter vid 

avkodningen, exempelvis vanliga korta ord, förstavelser, ändelser (Elbro, 2004). Vi märkte 

att våra elever fortfarande använde sig av den fonologiska strategin ganska ofta, vilket ledde 

till att de ibland fastnade i sin läsning. För att stötta och leda dem lade vi in olika 

undervisningsmoment i interventionen där vi direkt undervisade i och gjorde eleverna 

uppmärksamma på strukturer och mönster i orden. Vi använde oss av spel, datorprogram och 

andra övningar som exempelvis tränade ändelser, böjningar, analogier. Under detta 

lektionsmoment hände det ibland att eleverna fick aha-upplevelser. Elbro (2004) menar att 

medvetenheten om att ord ofta är sammansatta av olika delar och om hur delarna bygger upp 

betydelsen i orden ökar ordförståelsen. 

 

I arbetet med eleverna prövade vi oss hela tiden fram och sökte efter de bästa metoderna för 

att främja deras läsutveckling. Vi upplevde att intensiv träning i enbart ordavkodning då 

eleverna läser läslistor eller läskort, fyller en viktig funktion för att träna upp säkerheten. 

Detta kan ha påverkat resultatet i testet H4 (Lindahl, 1954). För att stimulera läsintresset och 

förbättra läsförståelsen behöver eleverna omväxling men samtidigt strukturerad träning i 

fonologiska, morfologiska, syntaktiska och semantiska strategier. Frost et al. (2005) menar 

att den semantiska medvetenheten har stor betydelse för ordförrådets utveckling, vilket kan 

ha effekter på resultatet på Ord och Bild (Olofsson & Juhlander, 2003) Även i testet 

Ordkedjor (Jacobson, 2009) har våra elever gjort framsteg, vilket kan ha påverkats av träning 

inom det fonologiska och morfologiska området. 

 

6.2  Individanpassning 

Eftersom vår förhoppning var att ordavkodningen för var och en av våra fyra elever skulle 

förbättras, var det nödvändigt för oss pedagoger att på ett tidigt stadium känna till deras 

förutsättningar. Förutom testresultatet på de tre testen före interventionen kompletterade vi 

med bokstavskännedom och ett nonsensordstest för att kartlägga avkodningsförmågan av 
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okända och påhittade ord. Vid läsningen var det meningen att pedagogen skulle analysera om 

eleven gjorde några omkastningar, tillägg, ersättningar, förväxlingar eller utelämnade några 

ljud (föreläsning Jacobson, 100415). 

 

När vi analyserade resultatet på nonsensordtestet upptäckte vi att en av våra fyra elever 

gjorde en del förväxlingar och ersättningar av ljud. Detta kan innebära att han har problem 

med sin fonologiska förmåga (föreläsning Jacobson, 100415). Vid sammanhängande text 

använde han sig av både ortografisk och fonologisk läsning. När fonologiskt komplicerade 

ord dök upp fastnade han ibland och hade svårt att avkoda orden. Vid några tillfällen ställde 

uttalet till problem. Høien och Lundberg (2004) menar att svagheter i förmågan att göra 

fonologisk omkodning, fonologisk syntes och uttalsproblem är vanliga hos svaga läsare. 

Kanske fanns det språkliga orsaker till lässvårigheterna hos denne elev? I detta läge kände vi 

som pedagoger ett behov av goda kunskaper om lässvårigheter. Vilken typ av 

läsundervisning skulle vi använda för att främja denne elevs läsutveckling? Behövdes träning 

både i ortografiska och fonologiska strategier? Skulle vi fokusera på att läsa enbart 

läslistor/läskort och undvika upplevelseläsning? Eller skulle vi istället välja upprepad 

läsning, VAKT-metoden, Early Steps, Reading Recovery eller en egen mixad modell?  Vissa 

interventionsstudier visar framgång för modeller som inriktar sig direkt mot ordavkodning 

och ordigenkänning (Torgesen et al., 2001), samtidigt som andra mer kombinerade modeller 

också har fått goda resultat (Gustafson et al., 2011; Cohen & Brady, 2011). 

 

De övriga tre eleverna klarade nonsensordtestet utan att göra liknande felläsningar men de 

prövade sig fram när de läste. Dessutom visade de övriga testresultaten att deras 

ordavkodningsförmåga var långsam och osäker. Nu var det upp till oss som pedagoger och 

blivande speciallärare att hitta arbetsmetoder och arbetsuppgifter som var anpassade till var 

och en av eleverna och deras behov (Högstedt, 2006).  

 

Efter varje övningstillfälle gjorde eleven en självvärdering för att utvärdera sina upplevelser 

av läsningen och hur den hade fungerat. Självärderingen visade att eleverna upplevde den 

enskilda och intensiva undervisningen som något positivt. Vid något tillfälle gjorde en elev 

en låg självvärdering. I detta läge märkte vi som pedagoger att det inte går att enbart fokusera 

på undervisningen och läsutvecklingen utan då är det betydelsefullt att man tar sig tid att 

lyssna på eleven för att han/hon inte ska förlora självkänslan och motivationen (Taube, 2007; 

Glentow, 2006). 

 

En viktig faktor för att uppnå god läsutveckling är träning och åter träning. Glentow (2006) 

menar att eftersom träning är självklart vid exempelvis idrottsutövning så borde det gälla 

samma sak för att uppnå god läsutveckling. Myrberg (2007) beskriver att om eleven undviker 

att träna kan han/hon lätt hamna i en ond cirkel där mindre övning leder till ett sämre 

ordförråd och svårare att förstå texter, vilket man kan kalla Matteuseffekten (Stanovich, 

2000). Glentow (2006) påpekar vidare att rätt ställda krav, tid att arbeta i egen takt och tid för 

att avsluta olika arbetsuppgifter är betydelsefullt i lästräningen. Det krävs tålamod av både 

pedagog och elev. Elbro (2004) påpekar att lärare inte ska invänta någon läsmognad utan 

istället ska lästräning komma igång tidigt om man misstänker att eleven kan utveckla läs- och 

skrivsvårigheter. I vår intervention försökte vi förklara för eleverna vikten av träning och 

inspirera dem till att läsa mycket. 
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6.3 Organisation av undervisningen  

Vårt syfte med interventionsstudien var att undersöka om elevers ordavkodningsförmåga 

påverkas av en period med intensiv läsundervisning. Vi bestämde oss för att undervisa 

eleverna en-till-en och utgå från resultatet av kartläggningen och varje individs behov. 

 

Varför valde vi en-till-en-undervisning, som är ganska kostnadskrävande, istället för grupp 

eller klassundervisning?  Lundberg (2010) och Slavin et al. (2011) menar att denna 

undervisning skapar effektiv tid vid inlärningen. Den vuxnes roll blir här att ge direkt 

vägledning, förklara, peka ut och fästa uppmärksamheten samt upprätthålla intresset och 

koncentrationen (Høien & Lundberg, 2004). Våra elever får mer och effektivare tid för 

uppgiften, pedagogen kan korrigera eleven, ge direkt feedback och undervisa i olika 

strategier.  En fråga som är aktuell i sammanhanget är om det kan vara så att en-till-en-

undervisning är den mest kostnadseffektiva ur ett längre perspektiv?   

 

Ibland kan klassläraren uppleva att det är svårt att möta alla individer i en klass med många 

elever. Är det då befogat med en-till-en-undervisning istället för gruppundervisning? 

 

En riskfaktor med en-till-en-undervisning kan vara att eleven blir för beroende av en vuxen 

(Lundberg & Sterner, 2006). Kanske går detta att undvika om eleven är medveten om syftet 

och målet med den enskilda undervisningen och att den ska pågå under en viss tidsperiod? 

En annan fråga som vi har funderat över är om det finns någon risk att eleverna känner sig 

exkluderade från övriga klassen när de får undervisning utanför klassrummet? Ett 

inkluderande arbetssätt kan innebära enskild undervisning under en tidsperiod eller 

undervisning i smågrupper. Vi som pedagoger behöver vara ödmjuka och visa respekt för 

elevens behov och önskemål.  En lyhörd organisation med en positiv ledning, lärarkompetens 

och kontinuitet är betydelsefullt för elever i behov av särskilt stöd.   

 

Eleverna gjorde positiva framsteg under interventionens gång, trots att det ibland förekom 

individuella svackor. De läste snabbare utan att staka sig så att de kunde lägga ner lite mindre 

energi på att avkoda orden. För att lyckas krävdes tid och tålamod av både pedagogen och 

eleven. Berodde framstegen på den enskilda intensiva undervisningen, hade de gjort 

framstegen utan vår insats eller var det den enskilda uppmärksamheten av en lärare som 

påverkade resultaten positivt?  

 

6.4 Respons to Intervention 

En viktig grundtanke i RTI är att klassrumsundervisningen ska ha god kvalitet och vara 

effektiv (Denton et al., 2010). Detta förutsätter god bedömningskompetens hos pedagogen 

som planerar lektionsinnehållet (Wixson & Valencia, 2011). Under interventionens gång 

försökte vi att kontinuerligt utvärdera elevernas prestationer och undervisningens innehåll 

genom att föra dagbok. Denna utvärdering gav oss bättre möjligheter att utforma en 

undervisning med kvalitet och effektivitet enligt tankarna i RTI-modellen. 

 

Vår förhoppning var att våra elever skulle förbättra sin ordavkodningsförmåga, därför ville vi 

i slutresultatet se om de svarade på insatsen (respons to intervention). Resultatet av vår 

intervention blev att samtliga våra elever förbättrade sin läsutveckling men hur ska vi arbeta 

för att denna utveckling ska fortsätta?  Finns det någon möjlighet på våra skolor att fullfölja 

RTI-modellens steg? Kan vi arbeta enligt steg 2 där de elever som behöver får stöd-

undervisning utanför klassrummet? Har vi möjlighet att genomföra steg 3 som innebär en 

intensivare undervisning i mindre grupper, med längre pass och av specialutbildade lärare 
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(Denton et al., 2010)?  

 

6.5 Tester  

För att ta reda på vilka elever som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter är det viktigt 

med tidig identifiering (Elbro, 2004). Ett sätt att upptäcka detta är göra screeningtest som 

man kan komplettera med individuella test (Eriksson, 2007). Innan man väljer att testa elever 

är det viktigt att fundera över syftet med kartläggningen, vad testet egentligen mäter och om 

det finns möjlighet att följa upp resultatet. En annan sak är också att kritiskt reflektera över 

själva testets innehåll och utformning.  
 

I vår intervention valde vi att göra tre screeningar av elevernas ordavkodningsförmåga i åk 2 

med testen H4/H5 (Lindahl, 1954), Ord och Bild (Olofsson & Juhlander, 2003) och 

Ordkedjor (Jacobson, 2009). I samband med testningen gjorde vi en del reflektioner. 

 

I vår intervention har vi valt upprepad mätning av testerna efter interventionen. Vid 

testtillfälle två kände eleven igen testerna och hade erfarenhet av dem. Vid testigenkänning 

kan det uppstå en positiv effekt på resultatet eftersom eleven har förkunskaper och tidigare 

erfarenhet av ett test. Vid testning kan det förkomma en osäkerhet vid tillförlitligheten 

(reliabiliteten) och ett medelvärde kan påverkas av ett konfidensintervall (Bryman, 2011), 

som innebär att det inte är absoluta värden vi får fram utan det finns en osäkerhet i all 

mätning. 

 

Testet H4/H5 uppmanar eleven att avkoda så många ord som möjligt rätt under en minut. 

Samtidigt som eleven vet att syftet är att läsa snabbt och rätt märkte vi att han/hon ibland 

slarvade för att hinna så långt som möjligt. Men vi noterade också att testupplägget kan 

påverka eleven till att verkligen koncentrera sig och göra sitt bästa. Resultatet på testet kan 

variera från den ena dagen till den andra vilket innebär att vid en utvärdering måste 

pedagogen ta hänsyn till tillförlitligheten. Om man vill göra en individuell analys av varje 

enskild elevs ordavkodning kan man spela in med diktafon. 
 

Vid testet Ord och Bild har eleven fyra bilder att välja mellan, vilket kan leda till att han/hon 

gissar vid avkodningen för att hinna med så många uppgifter som möjligt. Test med 

valmöjlighet gör att om eleven är osäker finns det en chans att han/hon gissar rätt. Eftersom 

testet består av flera sidor noterade vi att några elever hade problem med att bläddra fram en 

ny sida, ibland hoppade någon över en sida vid sidbyte.  

 

På testet Ordkedjor kan eleven sätta strecken mellan orden för snabbt utan att avkoda orden 

noggrant och exempelvis utelämna ändelsen på ordet. Detta kan undvikas genom att vara 

tydlig när man ger testinstruktioner. 

 

Vid tolkning av testresultat och kartläggningar är det betydelsefullt om pedagogen har en 

relation till eleven och är medveten om att det finns faktorer som kan påverka resultatet. 

Eleven kanske har en dålig dagsform eller blir stressad i en testsituation som är på tid och har 

dåliga erfarenheter av test på grund av tidigare lågt resultat. Dessutom finns det risk för att 

test i stor grupp där eleverna får veta resultatet ganska omgående, kan göra att de jämför sig 

med varandra vilket kan påverka självkänslan negativt.  

 

När pedagogen fått kännedom om testresultatet ska insatser sättas in för att underlätta för 

eleven i lässvårigheter. Om eleven har fått en riktad insats efter en kartläggning och inte 
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svarar på den behöver man tänka i ett vidare perspektiv. En tänkbar insats kan vara 

alternativa verktyg.  
 

6.6 Konklusion 

Den här studien försöker visa hur elevers ordavkodningsförmåga påverkas positivt av en 

period av intensiv läsundervisning. Eftersom det förekommer begränsningar i studien går det 

inte att dra några generella slutsatser. Resultatet kan tolkas som att en intensiv, anpassad en-

till-en-undervisning med inriktning mot fonologisk, morfologisk, syntaktisk och semantisk 

lästräning är effektiv för elevens ordavkodningsförmåga.  

 

Vi kan stödja och uppmuntra eleven vid lästräningen genom att informera om syftet och hur 

länge interventionen ska pågå. En förutsättning för att lyckas kan vara ett gott samarbete med 

hemmet. 

 

För att kunna anpassa och strukturera undervisningen behöver vi ha kunskap om olika 

lässvårigheter och vad som kan ligga bakom dessa. Under studien har vi fördjupat oss inom 

ordavkodningsprocessen och olika strategier vid avkodningen, en betydelsefull kunskap för 

att kunna möta den enskilde eleven. 

 

För att utveckla sin lärarkompetens tror vi att specialläraren behöver följa forskningen, ha 

kunskap om olika arbetssätt och metoder samt regelbundet delta i fortbildning och 

kompetensutbildningar inom området. Andra viktiga förutsättningar för detta är lyhördhet, 

flexibilitet, relationer, bemötande och ett professionellt förhållningssätt. 
 

6.7 Begränsningar i studien samt förslag till fortsatt forskning 

Trots att eleverna i vår intervention förbättrat sin läsutveckling, finns det begränsningar i 

studien. Vårt elevunderlag är litet och därför går det inte att dra några generella slutsatser av 

resultatet. Tiden är också en begränsande faktor. Om vår insats hade fortsatt under en längre 

period kanske resultatet hade sett annorlunda ut. En tredje aspekt i sammanhanget är 

jämförelsegruppen, i vår studie består den av elever från klassen. Det hade varit intressant att 

jämföra vår försöksgrupp med exempelvis elever i lässvårigheter som får traditionell 

specialundervisning. Detta var av olika skäl inte möjligt att genomföra. 

 
Om det är möjligt skulle det vara spännande att göra en uppföljning på elevernas läs-

utveckling längre fram. Att undersöka fler kognitiva variabler och hur samband med våra test 

kan se ut hade också varit intressant. Exempel på en sådan variabel skulle kunna vara auditivt 

sekvensminne som visat sig ha betydelse för förmågan att läsa långa ord (Høien & Lundberg, 

2004). En annan variabel som kunde ha undersökts är RAN, som visat sig ha en stark 

påverkan på ordigenkänning och ordavkodning (Furnes & Samuelsson, 2011). Vi har också 

funderat på att det hade varit intressant att fördjupa våra kunskaper om prosodins betydelse 

för ordavkodningsförmågan eller genomföra en mer omfattande analys av elevernas 

ordavkodningsstrategier enligt Høien och Lundbergs (2004) modell av 

ordavkodningsprocessen.  

 

Det går inte att bortse från att det finns fler faktorer som kan ha medverkat till elevernas 

framgång. Ökad uppmärksamhet från vuxen eller högläsning hemma är tänkbara 

påverkansfaktorer. Vi kan inte heller avgöra vilka framsteg eleverna skulle ha gjort om de 

bara hade fått vanlig klassundervisning utan vår intensiva insats. För att bli en god läsare 

behöver eleven Time On Task (TOT) vilket innebär motivation och tid att läsa mycket. 
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Eleverna i försöksgruppen har under interventionen fått tid att läsa intensivt samtidigt som vi 

arbetat med motivation och självbild. Det kan ha påverkat deras resultat positivt.  

 

För att vi ska kunna bemöta och bli bättre på att undervisa elever med läs- och 

skrivsvårigheter behövs det fortsatt forskning om arbetssätt och metoder inom detta område. 

Ett annat område där det finns behov av mer forskning är alternativa verktyg, som kan vara 

ett stöd i undervisningen för många elever. 
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Hej! 
 
Vi går vår sista termin på speciallärarutbildningen på Linnéuniversitetet i Växjö. 
Under vårterminen 2011 kommer vi att skriva vårt examensarbete om intensiv 
läsundervisning.  
 
Under perioden mars-april 2011 kommer vi att göra en studie om elevers läsförmåga 
i åk 2 på två skolor i Småland. Vi kommer att träffa barnen enskilt för att genomföra 
olika arbetsuppgifter och en del tester som är relaterade till läsning (läsning av ord, 
läshastighet). Ditt barn kommer under 4 veckor få enskild läsundervisning 30 
min/dag (mån-tors). Detta kommer att ske under ordinarie skoltid. Svaren kommer 
att behandlas konfidentiellt och resultaten kommer att presenteras så att inga 
enskilda barn kommer att kunna identifieras.  
 
Deltagandet är helt frivilligt. Om Du godkänner att Ditt barn deltar i 
undersökningen så skriv under bifogad svarstalong och lämna åter till skolan.  
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