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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie var att genom intervjuer bidra med ökad kunskap om hur lärare i praktiken identifierar och arbetar med 

elever i eller som ligger i riskzonen för att senare hamna i avkodningssvårigheter. De frågeställningar som denna studie utgår ifrån 

är: Vilka varningssignaler uppger lärare är kännetecknande för avkodningssvårigheter och hur identifierar lärare dessa 

varningssignaler? samt Hur uppger lärare att de i den dagliga läsundervisningen arbetar med elever i avkodningssvårigheter? 

För att kunna besvara dessa frågeställningar har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. Urvalet bestod av åtta lärares 

erfarenheter och beskrivningar av den begynnande läsundervisningen i årskurs ett med elever i avkodningssvårigheter. Vi använde 

oss av semistrukturerade intervjuer och utgick från en intervjuguide med fyra olika teman. För att analysera vår empiri använde vi 

oss av tematisk analys.  

 

Resultatet presenteras i olika teman under frågeställningarna. Det framkom att bristande förtrogenhet till bokstäverna och dess 

ljud, att inte ha knäckt den alfabetiska koden, svårigheter att ljuda ihop bokstäver samt stackatoläsning är varningssignaler på att 

en elev har avkodningssvårigheter. Det framkom vidare att det är av stor betydelse att lyssna på eleverna när de läser samt 

använda sig av bedömningsstöd för att kunna identifiera elever i avkodningssvårigheter. Att använda sig av en till en 

undervisning, individanpassning, varierade arbetssätt och repetition i den vardagliga läsundervisningen för elever i 

avkodningssvårigheter har enligt lärarna gett goda resultat. Då tid, personal och lokaler enligt lärarna är en bristvara blir det av 

stor vikt att vara flexibel som lärare och på bästa sätt utnyttja det man har tillgång till. Vidare är en elevs motivation och intresse 

för läsning av stor betydelse för elever i avkodningssvårigheter. Slutligen är det även av stor betydelse att man som klasslärare 

samarbetar med övrig personal på skolan både i den dagliga läsundervisningen men också i bedömningen för att ge elever i 

avkodningssvårigheter de bästa möjligheterna till att bli goda avkodare. 
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1. Inledning 

I dagens samhälle kan läskunnighet liknas med en nyckel som ger oss tillträde till all kunskap 

i hela världen (Taube, 2007a). En stor grundläggande färdighet i våra liv är läskunnighet, detta 

för att kunna skapa oss ett självständigt liv samt kunna bidra i både samhälle och arbetsliv 

(Fredriksson & Taube, 2012; Föhrer & Magnusson, 2010; Lagerström, 2011). 

För att kunna inhämta kunskap i de olika skolämnena är läskunnigheten även i skolan en 

grundläggande färdighet (Föhrer & Magnusson, 2010; Skolverket, 2016). Ett av lärarens större 

uppdrag i de tidiga skolåren är att lära alla elever denna grundläggande färdighet. Svårigheter 

i den tidiga läsutvecklingen är något som var femte barn i den svenska skolan upplever 

(Svenska dyslexiföreningen, 2007). Eftersom läskunnighet är en förutsättning för att kunna 

uppnå målen som finns i vår läroplan (Skolverket, 2016) blir det av stor betydelse att ge alla 

elever det stöd som de är i behov av för att de ska kunna bli läskunniga (Föhrer & Magnusson, 

2010; Lagerström, 2011; Skolverket, 2016). 

Enligt tidigare forskning ska en ”vänta och se” attityd som innebär att man avvaktar med att 

sätta in insatser undvikas för att istället sätta in tidiga insatser för elever som ligger i riskzonen 

för att senare få lässvårigheter. Detta då det har visat sig vara framgångsrikt med tidiga insatser 

för elever i svårigheter i sin tidiga läsutveckling för att de senare ska kunna bli goda läsare 

(Alatalo, 2011; Bursuck, Munk, Nelson, & Curran, 2002; Gustafson, Samuelsson, & Rönnberg, 

2000; McCardle, Scarborough, & Catts, 2001; National Reading Panel, 2000; Tjernberg & 

Heimdahl Mattson, 2014). 

Eftersom det idag finns mycket forskning kring hur man bör förebygga och arbeta med 

lässvårigheter, upplever vi att antalet elever som får svårigheter i sin läsning bör kunna minska. 

Enligt vår uppfattning är det många elever som ligger i riskzonen för att senare få lässvårigheter 

som inte får det stöd de är i behov förrän det är för sent. Vår erfarenhet av detta är att många 

elever samt deras vårdnadshavare i ett tidigt stadium får höra att det kan ta lite tid innan eleven 

kommer igång med läsningen och att det kommer ordna sig. Detta är delvis sant då alla är olika 

och den individuella vägen till målet kan se olika ut för olika elever. Enligt vår erfarenhet kan 

dock många elever få vänta länge innan de får det stöd som de är i behov av vilket är något som 

forskningen menar att vi bör undvika (Petkovic & Ågren, 2016). Då vi båda har erfarenhet av 

att en närstående haft svårigheter i sin tidiga läsutveckling har vi fått ta del av de konsekvenser 

som en ”vänta och se” attityd kan medföra. Dessa personliga erfarenheter har fått oss att inse 
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vikten av tidiga insatser då dessa individer inte fick de stöd som de var i behov av förrän det 

var för sent. På grund av det för sent insatta stödet ledde detta till att de fick bristfälliga 

kunskaper i andra ämnen och var tvungna att gå om en årskurs. Därmed finns det ett personligt 

intresse för oss att bidra med ökad kunskap inom detta område. 

Det finns mycket forskning inom området gällande hur det förebyggande arbetet i den tidiga 

läsundervisningen bör gå till, därmed blir frågan angående hur lärare faktiskt arbetar i 

praktiken med elever i svårigheter i sin tidiga läsutveckling intressant. Då det enligt vår 

erfarenhet ibland finns en skillnad mellan teori och praktik då forskning och verklighet kan se 

olika ut. Verkligheten är i vissa fall mer oförutsägbar och innefattar alltid ett socialt samspel 

mellan många olika individer där alla har individuella behov. Då det idag erbjuds mer text än 

någonsin blir det viktigare än någonsin att kunna läsa. Därmed blir det av stor betydelse för 

både samhället men även för vår lärarprofession att undersöka och analysera hur detta tar sig 

uttryck. Detta då vi alla vet hur vi bör göra men frågan är hur gör vi i praktiken? 
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2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att genom intervjuer bidra med ökad kunskap om hur lärare i 

praktiken identifierar och arbetar med elever i eller som ligger i riskzonen för att senare hamna 

i avkodningssvårigheter. Detta för att ge dessa elever de bästa förutsättningarna för att bli goda 

läsare. Vi har valt att avgränsa lässvårigheter till endast avkodningssvårigheter då 

lässvårigheter är ett brett begrepp och kan innefatta många olika typer av svårigheter i 

läsutvecklingen. Studiens resultat grundar sig på lärare som undervisar i den tidiga 

läsundervisningen i årskurs ett.  

Frågeställningarna som arbetet utgår ifrån är: 

1. Vilka varningssignaler uppger lärare är kännetecknande för avkodningssvårigheter 

och hur identifierar lärare dessa varningssignaler? 

2. Hur uppger lärare att de i den dagliga läsundervisningen arbetar med elever i 

avkodningssvårigheter? 

Den första frågeställningen berör vilka tecken som enligt lärare är de vanligaste som en elev 

som riskerar att hamna i avkodningssvårigheter visar, samt på vilka sätt lärare identifierar dessa 

varningssignaler. Den andra frågeställningen berör hur lärare arbetar i den tidiga 

läsundervisningen med elever som visar tecken på eller har avkodningssvårigheter.  
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3. Teoretisk bakgrund 

Detta avsnitt syftar till att redogöra för relevanta begrepp samt teorier som kommer vara 

centrala för denna studie både genom att ge förförståelse men även genom att skapa mening för 

denna studies resultat. Först behandlas vad läsning är och vilka delar läsning innefattar samt en 

förklaring på vilka olika typer av lässvårigheter som finns. Därefter följer en redogörelse för 

de olika steg en elev går igenom för att bli en god avkodare. Sedan behandlas en redogörelse 

för de nationella riktlinjer vi bör följa i skolan med fokus på elever i avkodningssvårigheter. 

Vidare följer en beskrivning på vilken betydelse självkänslan har för dessa elever. Till sist följer 

en redogörelse för en granskning av vad tidigare forskning framhållit gällande lärares arbete 

med elever i avkodningssvårigheter i de tidiga årskurserna i skolan.   

3.1 Vad är läsning? 

Vi har i denna studie utgått från the simple view of reading för att definiera läsning. Gough och 

Tunmer (1986) samt Hoover och Gough (1990) lyfter fram detta genom ekvationen Läsning = 

Avkodning x Förståelse. Utifrån the simple view of reading framhåller Wengelin och Nilholm 

(2013) fyra olika typer av lässvårigheter utefter denna ekvation vilka är blandade svårigheter, 

specifika förståelsesvårigheter, dyslexi och ospecificerade svårigheter. Dyslexi innefattar 

specifika läs- och skrivsvårigheter. Dyslexi förknippas även ofta med avkodningssvårigheter, 

svårigheter i den fonologiska medvetenheten, korttidsminnet och ordprocessningshastigheten 

(Wengelin & Nilholm, 2013). Av dessa fyra olika typer av svårigheter har vi valt att inrikta oss 

på den grupp som Wengelin och Nilholm (2013) kallar för dyslexi. Denna grupp innefattar 

dock andra typer av svårigheter gällande avkodning så som nyanlända barn eller barn med olika 

typer av funktionsnedsättningar exempelvis hörselproblem. Vi har begränsat oss till området 

avkodningssvårigheter inom läsning där vi har valt att fokusera på avkodningssvårigheter i 

allmänhet och inte enbart på den grupp som har dyslexi. Med andra ord kommer vi inte endast 

fokusera på elever som har en diagnos utan på alla de elever som uppvisar 

avkodningssvårigheter.   

Enligt Taube (2007a) innefattar läsning tre olika delar som behöver samspela för att läsning 

ska kunna uppstå. Hon sammanfattar vidare detta genom ekvationen ”Läsning = Avkodning x 

Förståelse av språk x Motivation”. (Taube, 2007a, s.13). Denna ekvation är en utökad version 

av the Simple view of reading, då denna ekvation även innefattar motivation vilket inte ingår i 

originalversionen (Gough & Tunmer, 1986; Hoover & Gough, 1990; Taube, 2007a). Den första 
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delen i den utökade ekvationen som är avkodning handlar om den tekniska delen i läsningen. 

Ericsson (2007) menar att eleven i denna del översätter grafem till rätt fonem vilket innebär att 

eleven översätter bokstäver till rätt språkljud. Den mest grundläggande färdigheten i 

läsprocessen är elevens medvetenhet mellan kopplingen grafem och fonem. Att bli medveten 

om denna koppling framhåller Høien och Lundberg (1990) som att knäcka den alfabetiska 

koden. Vidare menar de att läsaren här får förståelse för att ord kan delas upp i mindre 

beståndsdelar och se sambandet mellan grafem och fonem (Høien & Lundberg, 1990). Enligt 

Ericson (2007) har en skicklig läsare en automatiserad avkodning. Den andra delen i ekvationen 

är förståelse och handlar om en läsares förmåga att förstå innehållet av det lästa. Den sista delen 

i ekvationen är motivation som även den är en viktig komponent i denna ekvation. 

Motivationen handlar om att läsaren är motiverad till att läsa och har en betydande roll för att 

god läsning ska kunna uppstå (Ericson, 2007). Då motivationen för läsning har en indirekt 

effekt på läsning genom goda läsvanor kan det ändå bli problematiskt om exempelvis 

motivationen för något annat är större.   

Lundberg och Herrlin (2005) framhåller att läsning kan förklaras genom fem stycken 

dimensioner. De tre första dimensionerna som är fonologisk medvetenhet, ordavkodning och 

flyt i läsningen berör avkodningen. Fonologisk medvetenhet är den viktigaste dimensionen då 

den innefattar förståelsen för språkljud. Fonologisk medvetenhet och ordavkodning hänger 

ihop då en god fonologisk medvetenhet ger en god ordavkodning och vice versa. Dessa två 

dimensioner leder tillsammans till ett bra flyt i läsningen vilket är dimension tre. En god 

fonologisk medvetenhet främjar med andra ord en god avkodning. Vidare lyfter de upp den 

fjärde och den femte dimensionen som är läsförståelse och läsintresse. Läsförståelsen handlar 

om att läsaren förstår budskapet av en text eller ett ord. Den sista dimensionen handlar om 

elevens lust och vilja till att läsa. Lundberg och Herrlin (2005) menar vidare att dessa fem 

dimensioner för läsning samspelar och hänger ihop med varandra. 

3.2. Att bli en god avkodare 

Vägen till att bli en god avkodare kan se olika ut för olika elever på grund av att alla individer 

utvecklas på olika sätt. Lundberg (2010) framhåller de vanligaste stadierna i 

avkodningsutvecklingen som de flesta genomgår i sin resa mot att bli goda läsare. 

Pseudoläsning är det första stadiet betraktande avkodning som elever brukar erfara. I denna fas 

läser eleven av miljön genom att läsa ord som en helhet då de ännu inte kan läsa ut grafem. Det 

andra stadiet är enligt Høien och Lundberg (1990) logografisk läsning och innebär att 
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uppmärksamheten har flyttats till det specifika ordet. Eleven kan i denna fas lägga 

uppmärksamhet på formen men även längden på olika ord, de läser därmed ord som bilder. Det 

tredje stadiet är alfabetisk läsning och i detta stadie kommer eleven in i när eleven har knäckt 

den alfabetiska koden som då innebär att de kan koppla rätt fonem till rätt grafem. Detta stadium 

måste alla erfara då för många ordbilder skulle överbelasta vårt arbetsminne (Høien & 

Lundberg, 1990). Svensson (2009) framhåller att det är först i detta stadium eleven börjar läsa 

genom att avkoda samt blir fonologisk medveten. Det fjärde stadiet är ortografisk läsning och 

inom detta stadium lägger inte eleven någon större energi vid avkodningen utan läsningen flyter 

på. Avkodningen är med andra ord vid detta stadium automatiserad och all fokus kan läggas på 

att förstå texten (Lundberg, 2010). Det är inte självklart att alla elever går igenom alla dessa 

stadier i sin resa mot att bli läskunniga, dock måste alla elever genomgå alfabetisk läsning. Det 

fjärde stadiet som är ortografisk läsning måste eleven komma till för att bli en god avkodare 

(Tjernberg, 2013).   

3.3. Nationella riktlinjer för undervisning med elever som är i behov av särskilt 

stöd 

Alla elever i skolan är i behov av olika mycket stöd. Vissa elever kan behöva mer stöd än vad 

den ordinarie undervisningen erbjuder medan den ordinarie undervisningen kan vara tillräcklig 

för andra elever. De elever som är i behov av mer stöd än vad den ordinarie undervisningen 

erbjuder ska bli prioriterade då Skolverket (2016) framhåller att all personal på skolan har ett 

speciellt ansvar för dessa elever. Detta då alla elever ska nå de nationella målen som finns i vår 

läroplan. Enligt läroplanen (Skolverket, 2016) har skolan ett uppdrag som innebär att skolan 

ska ge alla elever möjlighet att få all nödvändig kunskap från skolan för att kunna prestera bra 

ifrån sig och lyckas både i skolan men även senare i arbetslivet. Det är rektorns yttersta ansvar 

att alla elever får det stöd de är i behov av (Skolverket, 2016).  

Wengelin och Nilholm (2013) menar att genom en bra undervisning i skolans tidigare år är det 

möjligt att minimera antalet elever som upplever lässvårigheter. De framhåller även vikten av 

att alla elever får samma möjligheter att komma till skolan väl förberedda för att kunna tillägna 

sig skriftspråket. De menar vidare att detta är möjligt om man redan innan läs- och 

skrivundervisningen har påbörjats med andra ord redan i förskolan aktivt arbetar med elevernas 

språkliga medvetenhet, verbala utveckling och bokstavskunskaper. Detta för att det är av stor 

betydelse att eleverna tidigt får det stöd de är i behov av för att alla elever ska få samma 

möjligheter att kunna tillägna sig skriftspråket (Wengelin & Nilholm, 2013). Det är vidare 
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många komponenter som påverkar en elev i avkodningssvårigheters läsutveckling. Detta i form 

av lärarens undervisningsmetoder, klassens storlek, lärarens kompetens, skolans resurser och 

klimatet i klassrummet (Fredriksson & Taube, 2012). 

3.4. Självförtroende 

Enligt Wengelin och Nilholm (2013) är det vanligt att elever i lässvårigheter kan tappa 

självförtroende och motivation på deras väg att tillägna sig skriftspråket. De menar vidare att 

självförtroendet har en betydande roll för elevers läsutveckling. Oavsett vilka erfarenheter och 

förutsättningar eleverna har när de kommer till skolan ska alla elever ha samma rättighet att 

tillägna sig skriftspråket utan att tappa motivation eller självförtroende (Wengelin & Nilholm, 

2013).  

Enligt Taube (2007b) kan en elev med svårigheter i sin läsutveckling hamna i en ond cirkel 

eftersom eleven kan påverkas både praktiskt och psykiskt, detta genom att annat lärande 

hämmas och genom dåligt självförtroende. En ond cirkel kan enligt Lagerström (2011) börja 

med att en elev upplever svårigheter i sin tidiga läsutveckling eller att en elev tycker att det är 

svårt att läsa. När en elev upplever dessa svårigheter kan det leda till att eleven helst avstår från 

att läsa, vilket bidrar till att eleven får mindre lästräning. Därmed leder detta till att eleven till 

slut avstår från att läsa vilket får negativa konsekvenser eftersom läsutvecklingen då hämmas. 

I en ond cirkel kan det till slut nästan kännas omöjligt för eleven att lära sig läsa. Motsatsen till 

detta är en god cirkel som innebär att den som är bra på att läsa läser mer (Lagerström, 2011). 

Stanovich (1986) framhåller detta som Matteuseffekten då även den kan vara negativ eller 

positiv likt en ond eller god cirkel. Enligt Høien och Lundberg (1990) har läraren ett ansvar att 

förhindra att en ond cirkel uppstår. Detta då även Taube (2007b) menar att “Det är alltid lättare 

att förhindra att en ond cirkel uppstår än att vända en etablerad ond cirkel till en god.“ (Taube, 

2007b, s.109). 

3.5. Tidigare forskning 

För att undvika att klyftan mellan elever som är goda läsare och elever i svårigheter i sin 

läsutveckling blir för stor och tydlig, är det viktigt att upptäcka de elever som i ett tidigt stadium 

ligger i riskzonen för att hamna i avkodningssvårigheter. Detta för att kunna sätta in insatser i 

ett tidigt stadium (Alatalo, 2011; Bursuck et al., 2002; Gustafson et al., 2000; McCardle et al., 

2001; Tjernberg & Heimdahl Mattson, 2014). Alatalo (2011) samt Tjernberg och Heimdahl 

Mattson (2014) menar att elever inte alltid mognar och därmed ska en vänta och se attityd 
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undvikas. Alatalo (2011) hävdar dock vidare att läsutvecklingen ska få ta den tid som den 

behöver, men att vi inte kan vänta allt för länge. Med andra ord är det viktigt att sätta in tidiga 

insatser utan att för den delen stressa fram elevers läsutveckling. 

Enligt Alatalo (2011), Catts, Gillispie, Leonard, Kail och Miller (2002), Fälth, Gustafson, Tjus, 

Heimann och Svensson (2013), Gustafson et al. (2000), Gustafson, Fälth, Svensson, Tjus och 

Heimann (2011), Lundberg, Frost och Petersen (1988) och McCardle et al. (2001) finns det ett 

starkt samband mellan den fonologiska medvetenheten och den tidiga läsutvecklingen. Vilket 

gör det möjligt att sätta in tidiga insatser genom fonologisk träning. För att dessa insatser ska 

bli framgångsrika bör denna träning kombineras med den vanliga läsundervisningen (Alatalo, 

2011; Fälth et al., 2013; McCardle et al., 2001). Enligt Gustafson et al (2000) kan dock den 

fonologiska träningen i vissa fall ha en begränsad effekt på läsutvecklingen, beroende på att 

läsaren inte använder en fonologisk ordavkodningsstrategi.  

För att ge alla elever möjlighet till att bli goda läsare är en varierad undervisning viktigt enligt 

Fälth et al. (2013), Tjernberg och Heimdahl Mattson (2014) och Wanzek, Roberts, Al Otaiba 

och Kent (2014). Varierad undervisning har visat sig vara framgångsrik då elever har olika 

lärstilar och lär sig därmed bäst på olika sätt. Genom en varierad undervisning ges alla 

möjlighet att lära sig oberoende av lärstil (Tjernberg & Heimdahl Mattson, 2014; Wanzek et 

al., 2014). Fälth et al. (2013) framhåller att en varierad undervisning kan vara framgångsrik då 

en variation i undervisningen kan medföra att det bli roligare att lära för eleverna än att endast 

nöta på samma sak. De menar vidare att en till en undervisning är ett framgångsrikt arbetssätt 

för elever i lässvårigheter då de menar att det blir lättare för eleven att ta till sig kunskaperna 

när de sitter enskilt med en pedagog. Genom en till en undervisning kan pedagogen vägleda 

eleven genom hela arbetsprocessen genom att bekräfta, fånga upp och korrigera vid behov 

(Fälth et al., 2013).  

Engagemang och motivation är centrala faktorer som påverkar läsutvecklingen för elever, detta 

engagemang och denna motivation måste finnas hos såväl lärare som elever (Alatalo, 2011; 

McCardle et al., 2001; Wanzek et al., 2014). Något som framkommit är att lärarutbildningen 

inte är tillräcklig för att i praktiken kunna hantera lässvårigheter enligt många verksamma lärare 

och därmed blir fortbildning av stor betydelse för att på så sätt öka kompetensen bland lärarna 

(Alatalo, 2011; Baker, 2007; Bursuck et al., 2002; McCardle et al., 2001). 
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Gustafson et al. (2007) lyfter i sitt resultat fram att det kan vara positivt att fokus ligger på 

elevernas svagheter snarare än deras styrkor när åtgärder utformas eftersom insatserna då kan 

riktas mot elevens utvecklingsbehov. Enligt Heimdahl Mattson, Fischbein och Roll-Pettersson 

(2010), National Reading Panel (2000), Nielsen (2011) och Tjernberg och Heimdahl Mattson 

(2014) är det av stor vikt att inte endast se en elev med svårigheter i sin läsutveckling utan även 

se elevens styrkor för att på så sätt öka deras självförtroende och självkänsla. Alatalo (2011) 

samt Tjernberg och Heimdahl Mattson (2014) hävdar att många lärare anser att deras påverkan 

på elevernas läsutveckling är stor genom deras flexibilitet, attityd och inställning. 
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4. Metod 

Denna del syftar till att redogöra för tillvägagångssättet för denna studie samt motiveringar till 

de val vi gjort. Först följer motiveringar för val av metod och sedan följer en beskrivning av de 

urval vi gjort. Därefter redogörs tillvägagångssättet av genomförandet av insamlingen av 

empirin. Sedan följer en motivering för val av analysmetod och därefter en redogörelse för 

genomförandet av bearbetningen av empirin. Avslutningsvis följer en redogörelse för de etiska 

aspekter vi har tagit hänsyn till i denna studie.  

4.1. Val av insamlingsmetod 

Då syftet för denna studie är att bidra med ökad kunskap om hur lärare i praktiken identifierar 

och arbetar med elever i avkodningssvårigheter samt de elever som ligger i riskzonen för att 

senare hamna i avkodningssvårigheter, blir det därmed relevant att använda sig av en kvalitativ 

metod (David & Sutton, 2016). De menar att en kvalitativ metod är relevant om syftet är att få 

en detaljerad bild av exempelvis lärares erfarenheter och uppfattningar om ett fenomen. Det 

empiriska materialet för denna studie har samlats in genom kvalitativa intervjuer. Vi anser att 

kvalitativa intervjuer som insamlingsmetod är relevant för denna studie. Detta då även 

Christoffersen och Johannessen (2015) menar att denna insamlingsmetod är lämplig att 

använda för insamling av kvalitativa data om individers uppfattningar, tankar, erfarenheter och 

känslor. Denna insamlingsmetod gör det vidare möjligt att få en mer detaljrik bild av 

deltagarnas svar (Bryman, 2011; Christoffersen & Johannessen, 2015).  

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer som är en av de fyra olika typerna 

som Christoffersen och Johannessen (2015) nämner. Dessa intervjuer bygger enligt 

Christoffersen och Johannessen (2015) på en intervjuguide med öppna frågor. Då denna 

intervju utgick från öppna frågor fick vi en mer detaljerad och fylligare bild av lärarnas 

erfarenheter och beskrivningar än vad vi i exempelvis en strukturerad intervju med slutna frågor 

hade fått. I denna typ av intervju hade vi även mindre påverkan på deltagarna än vad vi hade 

haft i en strukturerad intervju med fasta svarsalternativ. Intervjuerna utgick från en 

intervjuguide med fyra olika områden utifrån studiens syfte (se bilaga 1). Alla frågor ställdes 

till alla deltagare men dock användes följdfrågor om lärarna tog upp nya områden. På så vis 

finns det en viss flexibilitet men även en standardisering i dessa typer av intervjuer (Bryman, 

2011; Christoffersen & Johannessen, 2015). 
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Intervjuerna blir flexibla eftersom vi kunde anpassa intervjuerna utefter deltagarnas svar och 

på så vis få en så detaljrik bild som möjligt. Då alla deltagare fick samma frågor i intervjuerna 

var därmed intervjuerna även standardiserade. Christoffersen och Johannessen (2015) 

framhåller att det är bra med standardisering för att därigenom kunna jämföra den insamlade 

empirin och därmed blir analysarbetet mindre tidskrävande och svårt som det annars hade blivit 

vid exempelvis öppna intervjuer. Av alla dessa anledningar valde vi semistrukturerade 

intervjuer som insamlingsmetod. 

En nackdel med semistrukturerade intervjuer var att det fanns en begränsning i flexibiliteten då 

vi inte helt kunde skräddarsy frågorna utefter deltagarna (Christoffersen & Johannessen, 2015). 

Enligt David och Sutton (2016) är intervjuareffekten något som kan vara negativt för en 

intervju. De menar att våra allmänna egenskaper, vårt tonfall när vi ställer frågor och hur vi 

formulerar dessa frågor är något som kan påverka hur deltagarna svarar. Christoffersen och 

Johannessen (2015) framhåller vidare att relationen mellan forskaren och deltagarna är något 

som kan komma att få en avgörande roll för vad vi får för kunskap. Därmed blir det viktigt att 

vi frågar oss själva vem vi är och vad det kan komma att få för konsekvenser för vår studie 

(Christoffersen & Johannessen, 2015; David & Sutton, 2016). Trots dessa nackdelar valde vi 

att använda semistrukturerade intervjuer då vi ansåg att dess fördelar övervägde nackdelarna. 

4.2. Urval  

Deltagarna för denna studie är lärare då syftet var att bidra med ökad kunskap om hur lärare i 

praktiken identifierar och arbetar med elever i avkodningssvårigheter eller senare riskerar att 

hamna i avkodningssvårigheter. Det första urvalet vi gjorde för denna studie var ett 

kriteriebaserat urval vilket enligt Christoffersen och Johannessen (2015) är när man väljer ut 

deltagare efter vissa kriterier. Deltagarna för denna studie skulle vara behöriga och verksamma 

lärare. Detta för att lärarna som deltar i studien ska kunna besvara frågorna på bästa sätt då det 

för dem är ett verklighetsnära område som berör deras dagliga arbete. Ett ytterligare kriterium 

var att lärarna skulle vara verksamma inom årskurs ett och ha ansvar för den tidiga 

läsundervisningen. Detta då våra frågor berör den begynnande läsundervisningen vilket sker i 

årskurs ett. Lärarna har även valts ut efter en geografisk avgränsning, detta då vi gjorde en 

kommunal avgränsning på så sätt att det skulle vara geografiskt möjligt för oss att besöka 

skolorna där dessa lärare var verksamma. 
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Efter denna kriteriebaserade urvalsprocess gjorde vi ett bekvämlighetsurval som innebar att vi 

tog kontakt med de skolor som vi på något sätt haft kontakt med sedan tidigare då vi båda har 

erfarenhet av många olika typer av skolor. Därefter skedde ett till urval där de lärare som vi 

haft nära kontakt med och kände sedan innan valdes bort för att vi i så liten mån som möjligt 

skulle påverka vår studies resultat. Vi har även valt att göra ett bekvämlighetsurval på grund av 

att tiden för denna studie är begränsad. Detta då vi snarare ville ha mer tid till att bearbeta vårt 

material än att leta efter skolor som hade verksamma behöriga lärare i årskurs ett som ville 

delta i vår studie. Christoffersen och Johannessen (2015) menar att om det finns en 

tidsbegränsning och små ekonomiska resurser kan det vara av fördel att begränsa antalet 

deltagare till färre än tio stycken. Då vår studie har begränsade förutsättningar har vi valt att 

utgå ifrån åtta lärares beskrivningar av sina erfarenheter i denna studie. Dessa lärare är 

huvudansvariga för den begynnande läsundervisningen i årskurs ett och har varit verksamma 

lärare mellan 2 - 25 år. Merparten av lärarna som deltagit i studien har varit verksamma i 

ungefär 20 år. För att de medverkande lärarna i denna studie ska vara anonyma har vi valt att 

ge dem alias. De alias vi valt är: Anna, Erica, Karin, Lena, Maria, Pernilla, Susanne och Åsa. 

4.3. Genomförande av datainsamling 

Genomförande av datainsamlingen började i utformandet av vår intervjuguide. Intervjuguiden 

blev uppdelad i fyra olika områden som vi ansåg var relevanta för att ge oss svar på våra 

frågeställningar och vårt syfte (se bilaga 1). Det är dock svårt att på förhand veta om dessa 

frågor är tillräckliga för att svara på vår studies frågeställningar och syfte samt om frågorna är 

nog bearbetade. Av denna anledning valde vi att göra en pilotstudie. Eftersom vi gjorde denna 

pilotstudie fick vi möjlighet att kunna justera frågorna och göra dem mer relevanta gentemot 

våra frågeställningar och syfte där oklarheter eller missförstånd förekom. Genom dessa 

justeringar kunde vi göra intervjuguiden så bra som möjligt då vi kunde testa frågorna på två 

testdeltagare som ingick i vårt urval och därigenom kunde vi förbättra våra frågor. David och 

Sutton (2016) menar likt Bryman (2011) att en pilotstudie är bra att använda sig av för att testa 

sina frågor genom att få kännedom om hur andra tolkar frågorna och om frågorna kan 

förtydligas för att undvika missförstånd. 

Efter att vi kommit överens om vilka urval som skulle gälla för studien tog vi kontakt med de 

olika skolor som vi haft närmre kontakt med sedan tidigare. Vi valde att ta mailkontakt med de 

personer vi haft mest kontakt med på de olika skolorna. I mailet vi skickade ut presenterade vi 

oss och gav en kortare information om vår studie samt frågade om det fanns någon på skolan 
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som var intresserad och ville delta. Därefter fick vi genom de olika kontaktpersonerna kontakt 

med åtta olika lärare som arbetar i årskurs ett idag som vi bestämde träff med. Vid vårt möte 

presenterade vi oss själva och studien igen samt gick igenom de etiska aspekterna vi tagit 

hänsyn till för denna studie och därefter påbörjades intervjun.  

Intervjuerna gick till så att vi båda var med på alla åtta intervjuer. Detta med anledning av att 

vi båda skulle tolka och bearbeta materialet och därmed blev det av stor vikt att båda varit med 

i insamlandet av empirin för att kunna ha full förståelse av den empirin vi samlat in 

(Christoffersen & Johannessen, 2015). Då vi var två och deltagaren ensam fanns det en 

möjlighet att deltagen kunde ha känt sig i minoritet men då vi övervägt fördelar mot nackdelar 

tog vi beslutet att vi kompenserar detta exempelvis genom hur vi sitter samt genom relationen 

vi bygger upp med deltagaren. Detta då vi anser med stöd av Christoffersen och Johannessen 

(2015) att det är en fördel att båda deltar på intervjun då vi med två olika perspektiv därefter 

kan diskutera, bearbeta och tolka resultatet. Dock valde vi att samma person skulle ställa alla 

frågor till samtliga deltagare för att vi i så liten mån som möjligt skulle påverka resultatet. Vi 

valde även att dokumentera intervjuerna genom att ljudinspela alla intervjuer för att 

dokumentera vad som sagts under intervjuerna. Att dokumentera genom ljudinspelning var ett 

måste för vår studie för att kunna genomföra transkriberingar och därefter kunna analysera vårt 

resultat (Bryman, 2011; Christoffersen & Johannessen, 2015). Då vi var två på intervjuerna 

och den ena ställde frågorna valde vi att göra så att den andra dokumenterade intervjun genom 

anteckningar för att kunna ta del av kroppsspråk, kroppsrörelse och annat som inte kunde 

fångas upp genom ljudinspelningarna. Vi valde även att föra anteckningar för att få stödord 

över det mest relevanta ifrån respektive intervju (Bryman, 2011; Cristoffersen & Johannessen, 

2015). Genom att använda dessa anteckningar som stöd till vår transkribering fick vi en 

tydligare helhetsbild över vår empiri. Direkt efter genomförandet av respektive intervju började 

vi att transkribera på en gång för att kunna utföra transkriberingen så nära inpå intervjuerna 

som möjligt. För att på så vis vid oklarheter ha möjlighet att gå tillbaka så snabbt som möjligt 

till deltagaren för att ge deltagaren en chans att kunna förtydliga oklarheten som uppstått. I 

utförandet av transkriberingen var också båda med för att hjälpas åt att förtydliga om oklarheter 

uppstod.  
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4.4. Val av analysmetod 

Vår studie är av kvalitativ art och vi valde att använda tematisk analys som analysmetod för 

bearbetningen, tolkningen och analysen av det empiriska materialet. Vi valde tematisk metod 

för att den ger en struktur för analysen i olika steg och för att den är relevant för att besvara 

studiens frågeställningar. Vi valde att följa en namngiven analysmetod för att därigenom få 

fram mer valida data då vi genom denna analysmetod får en mer inre logik för analysen av den 

insamlade empirin eftersom vi följer de steg som tematisk analys innefattar (Braun och Clarke, 

2006). Tematisk analys är vidare en flexibel och fri analysmetod då det inte finns några 

specifika teorier som är bundna till den. Braun och Clarke (2006) menar vidare att tematisk 

analys används för att identifiera, analysera och hitta upprepande mönster som växer fram till 

teman. Vi ansåg att tematisk analys skulle stämma bra överens med vårt syfte och våra 

frågeställningar då syftet var att genom teman bidra med kunskap om hur lärare arbetar med 

elever i eller som ligger i riskzonen för att hamna i avkodningssvårigheter. Vi har använt oss 

av tematisk analys eftersom vi har lagt ner mycket tid på både insamlingen men även på 

bearbetningen av empirin då vi eftersträvade att göra det möjligt för teman att växa fram ur 

empirin. Detta istället för att tvinga in empirin i teman som vi redan hade förbestämt (Bryman, 

2011; David & Sutton, 2016). Analysmetoden blir således relevant för denna studie då vi 

bearbetade vår empiri genom att analysera upprepande mönster och koder för att därigenom få 

fram relevanta teman till vår studie (Braun & Clarke, 2006).  

4.5. Genomförande av analys 

Enligt Braun och Clarke (2006) innehåller tematisk analys sex steg och det är dessa sex steg vi 

följde i vår analys av denna studies empiri. Det första steget var att vi blev förtrogna med vår 

empiri (Braun & Clarke, 2006). Detta blev vi när vi båda tillsammans transkriberade samtliga 

intervjuer. Därefter kontrollyssnade vi på samtliga intervjuer tillsammans dels för att försäkra 

oss om att alla intervjuer var korrekt transkriberade men även för att bli mer bekanta med vår 

empiri. Genom denna kontroll men även med hjälp av våra anteckningar från intervjuerna fick 

vi en bättre helhetsbild över vår empiri vilket hjälpte oss att börja med nästa steg. Det andra 

steget var att skapa ursprungliga koder för att i steg tre leta efter teman (Braun & Clarke, 2006). 

Detta gjorde vi genom att skriva ut alla transkriberingar i olika färger där respektive deltagare 

representerades av en färg. De utskrivna transkriberingarna klipptes sedan isär utefter frågorna 

och därefter klipptes vissa frågor ytterliga isär i flera delar utefter vad deltagaren talade om. 

Dessa urklippta delar organiserades sedan i många olika högar där koder för de olika högarna 
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skrevs ner på ett papper till varje hög. Efter att ha organiserat och bearbetat dessa koder ett 

flertal gånger växte potentiella teman fram. Sedan fortsatte vi analysen med det fjärde steget 

som innefattade att vi granskade och bearbetade de teman vi tagit fram (Braun & Clarke, 2006). 

Detta steg gick till så att vi fortsatte bearbetningen och hittade samband mellan olika teman 

men även de ursprungliga koderna vilket ledde till att nya teman växte fram samtidigt som 

några andra teman togs bort. Det femte steget i analysen var att definiera och namnge de 

fastställda teman vi tagit fram. De slutgiltiga namnen på våra teman har bildats genom att de 

har bearbetats och ändrats om ett flertal gånger under hela processen. Denna analys avslutades 

sedan med det sista steget som innefattade produktionen av uppsatsen (Braun & Clarke, 2006). 

4.6. Etiska aspekter 

Då vår kvalitativa studie är inom det samhällsvetenskapliga området och berör människor är 

det därmed av stor vikt att vi tar hänsyn till de etiska krav som finns för samhällsvetenskaplig 

forskning. Vi måste följa vissa riktlinjer för att vår studie ska bli etiskt försvarbar. 

Vetenskapsrådet (2002) presenterar dessa riktlinjer genom fyra olika punkter som är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa är till 

för att skydda deltagarna genom att inte skada deltagarna varken fysiskt, psykiskt eller 

integritetsmässigt (David & Sutton, 2016; Vetenskapsrådet, 2002). 

Enligt Christoffersen och Johannessen (2015) samt Vetenskapsrådet (2002) finns det två 

grundläggande regler som är av stor vikt vilka är informationskravet och samtyckeskravet. 

David och Sutton (2016) framhåller dessa två som något som kallas för informerat samtycke 

som innebär att studien ska vara uppbyggd utifrån det fria valet. Lärarna i denna studie har 

alltså frivilligt valt att delta efter vår förfrågan. Samtyckeskravet togs hänsyn till genom att 

lärarna muntligt gav oss ett samtycke. Det handlar vidare om att lärarna i vår studie har fått ta 

del av information om studiens motiv då vi redogjort för vårt syfte innan deltagarna gav sitt 

samtycke. Lärarna som deltog i studien fick även information om att de när som helst under 

studien hade möjlighet att avsluta deltagandet. Lärarna har alltså helt frivilligt valt att delta i 

studien utan något tvång eller någon manipulering (Christoffersen & Johannessen, 2015; David 

& Sutton, 2016; Vetenskapsrådet, 2002). Christoffersen och Johannessen (2015) menar vidare 

likaledes som Vetenskapsrådet (2002) att konfidentialitetskravet är något vi måste följa. Vi har 

hanterat konfidentialitetskravet genom att vi har valt att anonymiserat de lärarna som deltog i 

denna studie genom att byta namn på dem. Lärarnas personuppgifter samt annan känslig 

information, exempelvis vilken skola de arbetar på, är något som endast vi tar del av. Denna 
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information kommer därmed inte framgå i vår studie för att undvika att dessa lärare kan 

identifieras. Ljudinspelningar och alla våra anteckningar har förvarats på en säker plats där 

endast vi har tillgång till detta material. Christoffersen och Johannessen (2015) samt 

Vetenskapsrådet (2002) framhåller vidare att nyttjandekravet är något all forskning bör ta 

hänsyn till vilket även vi gjort genom att endast använda vår empiri till studiens ändamål.   
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5. Resultat  

I detta avsnitt följer resultatet av analysen av vår empiri. Avsnittet är upplagt utefter 

huvudrubriker som representerar våra frågeställningar vilka är Vilka varningssignaler uppger 

lärare är kännetecknande för avkodningssvårigheter och hur identifierar lärare dessa 

varningssignaler? samt Hur uppger lärare att de i den dagliga läsundervisningen arbetar med 

elever i avkodningssvårigheter? Under varje huvudrubrik finns teman i form av underrubriker 

som bearbetats fram i analysen och som syftar till att besvara våra frågeställningar.  

5.1.Kännetecken för avkodningssvårigheter och hur dessa identifieras 

I denna del ligger fokus på vad lärarna som deltagit i studien uppger är kännetecknande för 

elever som ligger i riskzonen för att hamna i avkodningssvårigheter och på hur de identifierar 

dessa kännetecken. Vi kommer här att presentera fyra teman där 5.1.1 och 5.1.2 främst besvarar 

vilka kännetecken på avkodningssvårigheter lärarna uppger. Den andra delen av 

frågeställningen besvaras främst i 5.1.3 och 5.1.4 och svarar på hur lärare identifierar dessa 

kännetecken. 

5.1.1. Bristande förtrogenhet till ljud och bokstav ger ökad risk för avkodningssvårigheter 

Ett framträdande tema är att en svag kännedom om bokstäverna och dess ljud ger en ökad risk 

för avkodningssvårigheter. Enligt Karin kan svårigheter med att lära sig alfabetet vara det första 

som en elev som har avkodningssvårigheter har svårt med. Enligt alla lärarna är det en 

varningsklocka för avkodningssvårigheter när en elev inte heller kan befästa bokstavsljuden. 

Det allra viktigaste enligt lärarna är att alla elever ska ha befäst bokstäverna och dess ljud.  

Om man kanske bara känner igen Z och Y eller kanske inte kan så många bokstäver i början då är 

ju det också en, en [paus] då, då vet ju jag det när man börjar jobba att den här eleven känner inte 

igen så många bokstäver från början och där är det ju också en viktig signal för att jag behöver ha 

extra koll på hur utvecklas den här eleven (Pernilla) 

Vidare är det enligt alla lärarna vanligt att en elev i avkodningssvårigheter exempelvis vänder 

om bokstäver, inte kan formen för bokstäverna eller blandar ihop bokstäver som är lika. Att en 

elev inte heller kan höra de olika ljuden och i vilken ordning de kommer eller om ett visst ord 

innehåller ett specifikt ljud kan vara varningssignaler på att en elev kan befinna sig i 

avkodningssvårigheter menar Pernilla och Karin.  
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På det sättet vi jobbar så märker man rätt så snabbt vilka barn som får som får svårigheter det är nog 

mest att man inte hör att man inte hör ljuden första ljudet sista ljudet finns ljudet ens i ordet det kan 

vara väldigt enkla ord aaapa, hör du a? Nää kan de säga sådär så då känner man oj det här blir svårt 

då kanske man har jobbat ett helt år i förskoleklass redan (Pernilla) 

Att koppla ihop rätt bokstav till rätt ljud är basen till att bli en god avkodare enligt lärarna. Med 

andra ord är det första steget enligt lärarna att knäcka den alfabetiska koden. De menar att om 

en elev inte har knäckt den alfabetiska koden kan detta vara en varningssignal till att en elev 

kan befinna sig i avkodningssvårigheter.  

Det är ju då att knäcka koden att kunna förstå att höra ljuden att kunna ljuda samman och då knäcka 

koden kallar ju vi det och förstå att varje bokstav är kopplad till ett ljud att man använder ljudet när 

man läser och inte bokstavens namn [paus] för då går det ju inte att läsa (Lena) 

Lärarna menar att för att kunna ljuda ihop bokstäverna till ett ord måste bokstavsljuden vara 

befästa. Med andra ord menar de att det ofta är här elever i avkodningssvårigheter avviker 

genom att de har svårigheter med att befästa bokstäverna och dess ljud.  

5.1.2. En svag alfabetisk avkodning ökar risken för avkodningssvårigheter 

Ett annat tema som framträtt är att en bristande alfabetisk avkodning ökar risken för 

avkodningssvårigheter. Lärarna menar att det viktigaste är att barnen förstår att det är 

bokstävernas ljud som ska användas när vi läser och inte bokstävernas namn. 

Det är rätt så vanligt att barn kan rabbla alfabetet och kan bokstävernas namn och då kan det bli 

problem när man ska lära sig få ihop ljuden till ord, det är bokstävernas ljud och att man förstår det. 

(Pernilla) 

De anser även att en varningsklocka är om en elev har svårigheter med att få ihop ljuden, detta 

då ljudningstekniken är av stor vikt för att kunna bli en god avkodare. Det vill säga att de har 

svårigheter med att befästa ljuden eller svårigheter med sin teknik att sätta ihop ljuden. Maria 

menar att om hon som lärare ser dessa varningssignaler bör hon ta dem på större allvar då detta 

utgör grunden för att bli en god avkodare. Om en elev har dessa svårigheter framhåller Anna 

att eleven inte kan få något flyt i sin läsning. Att inte ha något flyt i avkodningen är vidare något 

som lärarna även menar kan vara kännetecknande för en elev i avkodningssvårigheter. Karin 

menar att det är viktigt att förstå hur man bygger ihop ljud och menar att örat är ett viktigt 

hjälpmedel i denna process. Hon nämner att eleverna ska lära sig lyssna på vilka ljud det är de 

hör och hur det låter när man sätter ihop dem och om en elev inte gör det kan detta vara en 
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varningsklocka på avkodningssvårigheter. Lärarna framhåller att det som kännetecknar en god 

ljudningsteknik är när eleven använder sig av bågar för att sätta ihop bokstäverna och därmed 

få ett bättre flyt i avkodningen. 

Det är ju just det där att det ska hänga ihop, det… vi ritar ju bågar under bokstäverna att de ska 

hänga ihop att de inte ska klippa och även träna på ljuden också då förstås (Åsa) 

Det kan ju vara så att man läser så pass mycket stackato, stötigt så här att man hör inte att, att det 

blir ett ord så att säga man hör inte när man ljudar samman (Lena)  

Alla lärarna menar med andra ord att om en elev ser varje ljud som en enhet och därmed får en 

hackig läsning, en så kallad stackatoläsning så kan detta vara en indikation på att eleven har 

avkodningssvårigheter. Alla lärarna anser att alla dessa kännetecken som en elev i 

avkodningssvårigheter kan uppvisa yttrar sig genom att eleven tycker att det är påfrestande och 

energikrävande att avkoda. Det tar mycket kraft och energi för eleven att ljuda ihop bokstäver. 

Enligt Maria kan hon se om en elev har det kämpigt med sin avkodning genom att det är extra 

ansträngande för eleven att avkoda. Vidare kan man se att elevens avkodning går långsamt och 

det blir då tidskrävande för eleven att avkoda.  

Jag har en tjej nu i slutet på ettan som hon läser hon har knäckt läskoden men det går väldigt, väldigt 

långsamt det går väldigt [paus] det kräver väldigt mycket energi det blir väldigt hackigt (Pernilla) 

Erica framhåller att när man som lärare uppmärksammar dessa varningssignaler bör man direkt 

närmare observera dessa elever för att få kännedom om elevernas svårigheter. Hon menar 

vidare att detta är viktigt för att man som lärare tidigt ska kunna sätta in rätt insatser för dessa 

elever. 

5.1.3. Lyssna när eleverna läser för att identifiera avkodningssvårigheter 

Vidare är ett tema som framkommit att det är av stor betydelse att lyssna på när eleverna läser 

för att kunna identifiera de elever som uppvisar varningssignaler för avkodningssvårigheter. 

Enligt lärarna finns det ingen anledning att vänta med att identifiera varningssignaler för 

avkodningssvårigheter då man som lärare väldigt tidigt ser vilka elever som är svaga i sin 

avkodning genom att man tidigt hör elevernas avkodning. Detta då lärarna i vår studie menar 

att eleverna ofta får läsa högt i den begynnande läsundervisningen.  
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Att man efter varje bokstav sitter i knät på klassläraren och så läser man en kort liten bok […] efter 

varje bokstav i stort sett en gång i veckan sitter man med ett barn i taget det ingår i arbetsgången 

och där ser ju jag rätt tydligt [paus] vad som händer under de här veckorna i början på ettan (Pernilla) 

Vidare menar alla lärarna att de i den begynnande läsundervisningen ger eleverna möjlighet att 

läsa högt för en lärare. Detta då de poängterar vikten av att som lärare kontinuerligt lyssna på 

när eleverna läser. Erica och Åsa framhåller att de i sina klassrum lägger stor vikt vid att 

eleverna så ofta som möjligt ska få möjlighet att läsa högt för en lärare. De menar vidare att 

detta kan ske både enskilt med en elev och i grupper med flera elever. Anna lyfter fram att hon 

i sin läsundervisning kontinuerligt sitter med en grupp elever där de får läsa högt för varandra 

vilket enligt henne ger henne en bra överblick över elevernas läsutveckling.  

Få bort det här att sitta ensam och jobba [paus] de måste ju höras för att jag ska höra deras 

avkodningssvårigheter och då kan de ju inte sitta själva och läsa egen tyst läsning [paus] det är ju 

liksom helt meningslöst (Karin) 

Att låta eleverna läsa högt är något alla lärarna gör i årskurs ett då de inte använder sig av tyst 

läsning i den dagliga läsundervisningen. Lena beskriver att hon istället för att använda sig av 

tyst läsning varje morgon låter alla elever läsa högt för sig själva i sin bänkbok samtidigt som 

hon går runt i klassrummet och lyssnar på när eleverna läser. Pernilla framhåller att man som 

lärare genom att kontinuerligt lyssna på när eleverna läser får möjlighet att kunna identifiera 

varningssignaler för avkodningssvårigheter. Hon menar vidare att detta bidrar till att man som 

lärare får kännedom om vilka elever det är man bör ha extra koll på. Karin framhåller att hon 

genom att lyssna på när eleverna läser får en inblick i elevernas avkodningsförmåga. Hon menar 

dock att för att kunna ge elever i avkodningssvårigheter det stöd de är i behov av så fort som 

möjligt bör man som lärare få elevens svårigheter svart på vitt genom att testa av dem.          

5.1.4. Bedömningsstöd underlättar att identifiera avkodningssvårigheter 

Ett tema som har framkommit är att bedömning av elevernas begynnande läsutveckling är en 

förutsättning för att identifiera de elever i eller som riskerar att hamna i avkodningssvårigheter. 

Skolorna där lärarna arbetade använder sig av Bornholmsmodellen i förskoleklass. Lärarna 

beskriver att Bornholmsmodellen är en metod för att ge eleverna bra förutsättningar för att lära 

sig läsa. De menar vidare att modellen innefattar språklekar som exempelvis rim och ramsor.  

Här har vi Bornholm [paus] Bornholmsmodellen som man jobbar med i förskoleklassen och där får 

vi också ett resultat, om de kan rimma om de hör när ljud eller orden rimmar [paus] man kan ju titta 

på om det är långa ord, korta ord (Lena) 
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Alla lärarna beskriver att när eleverna börjar i årskurs ett sker en överlämning från 

förskolelärarna till de nya klasslärarna. Vid denna överlämning följer resultatet av en 

Bornholmsscreening med varje elev. De menar att resultatet utgör grunden för en bedömning 

av elevernas tidiga läsutveckling. Susanne och Pernilla framhåller att resultatet visar vart 

eleverna befinner sig samt vilka barn det är som har svårigheter inom olika områden. Åsa menar 

att det visar vilka elever man som lärare bör vara mer observant på.  

Vi får ju överlämningar från förskoleklass så där har man ju lite [paus]där får man ju information 

eftersom de kör Bornholm, så screenar ju de dem [paus] innan de kommer till oss […] så där blir 

det ju genom en överlämning vem man ska vara lite mer observant på, sen behöver ju det inte alltid 

stämma heller men det är väl första man tittar på (Åsa) 

Likt Åsa menar även Erica att det finns ett samband mellan en låg fonologisk medvetenhet och 

svårigheter i den tidiga läsundervisningen men att det inte alltid stämmer. Pernilla framhåller 

likaledes att detta samband inte alltid stämmer då Bornholmstesten inte alltid är rättvisa. Hon 

beskriver att hon just nu har en elev som till exempel inte kan rimma men är en duktig avkodare.  

Sen så kan det ju faktiskt vara så att en del får låga poäng på Bornholmstestet och jag vet barn som 

läser flytande som inte kan rimma, så ibland känns det som att det är inte helt rättvist alltid (Pernilla) 

Lärarna lyfter vidare upp Skolverkets bedömningsstöd som något positivt då de menar att de 

med hjälp av det får en tydlig bild av elevernas kunskaper redan från början. De menar vidare 

att då bedömningsstödet är tydligt och visar vad eleverna ska kunna i sin läsutveckling blir det 

därmed lättare för lärare att se de elever i eller som ligger i riskzonen för att hamna i 

avkodningssvårigheter.  

Skolverkets bedömningsmaterial som vi har ju fått som en, en mantra och bibel, så det har ni ju 

säker kommit i kontakt med också, och där i där [paus] har man inte förr upptäckt det som lär man 

upptäcka det då (Susanne) 

De elever som ligger väldigt lågt på Bornholmsscreeningen men som också har visat sig ha 

svårigheter utifrån Skolverkets bedömningsstöd är enligt lärarna de elever som bör fångas upp. 

För att tidigt kunna sätta in det stöd en elev är i behov av är dessa bedömningsstöd av stor vikt.  

5.1.5. Sammanfattning 

I denna del har fokus legat på vilka kännetecken elever i avkodningssvårigheter uppvisar och 

hur lärare identifierar dessa kännetecken. Resultatet har vuxit fram genom fyra olika teman där 

det första temat var Bristande förtrogenhet till ljud och bokstav ger ökad risk för 
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avkodningssvårigheter och innefattar att en svag kännedom om bokstäverna och dess ljud är 

det vanligaste kännetecknet för avkodningssvårigheter. Vidare är ett kännetecken för 

avkodningssvårigheter om en elev inte knäcker den alfabetiska koden. Det andra temat var En 

svag alfabetisk avkodning ökar risken för avkodningssvårigheter och innefattar att många 

elever som visar tecken på avkodningssvårigheter har svårt att förstå att det är bokstävernas 

ljud vi ska använda när vi läser och inte bokstävernas namn. Att inte kunna ljuda ihop de olika 

bokstäverna till ord eller orden till meningar är vidare ett kännetecken på 

avkodningssvårigheter. Dessa elever kan ofta läsa stötigt eller hackigt. Det tredje temat var 

Lyssna när eleverna läser för att identifiera avkodningssvårigheter och innefattade vikten av 

att i den dagliga läsundervisningen lyssna på när eleverna läser högt för att kunna identifiera 

elever i eller som ligger i riskzonen för att hamna i avkodningssvårigheter. Att eleverna läser 

högt för en lärare under den dagliga läsundervisningen kan ske både enskilt, i grupp eller i 

helklass. Det sista temat var Bedömningsstöd underlättar att identifiera avkodningssvårigheter 

och innefattade att lärare kan identifiera dessa kännetecken då de ser att det tar emot för 

eleverna i lästräningen. Det går väldigt långsamt och tar mycket tid. Men för att säkerställa det 

svart på vitt använder lärare sig av bedömningsstöd. Då alla lärarna berättar att man på deras 

skolor använder sig av Bornholmsmodellen och gör Bornholmsscreeningar på eleverna redan i 

förskoleklass är det dessa screeningar lärarna utgår ifrån. De använder sig vidare av Skolverkets 

bedömningsstöd för att vidare kartlägga elevernas tidiga läsutveckling för att kunna identifiera 

de elever i avkodningssvårigheter eller som ligger i riskzonen för att hamna i det. 

5.2. Lärares arbete i den tidiga läsundervisningen med elever i eller som ligger i 

riskzonen för att hamna i avkodningssvårigheter  

I denna del ligger fokus på hur lärarna som deltagit i studien arbetar med elever i eller som 

ligger i riskzonen för att hamna i avkodningssvårigheter, det vill säga hur de organiserar den 

tidiga läsundervisningen för att ge alla förutsättningar att bli goda avkodare. Denna del bygger 

vidare på den första frågeställningen och berör hur lärare arbetar vidare med dessa elever i den 

ordinarie läsundervisningen. 

5.2.1. Individanpassning genom en till en undervisning 

Lärarna menar att de elever i eller som ligger i riskzonen för att hamna i avkodningssvårigheter 

behöver mer individuell träning tillsammans med en vuxen då det ofta visat sig gett goda 

resultat.  
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Om man ska nå goda resultat så behöver man ju ha en till en undervisning (Pernilla) 

De framhåller vidare att en till en undervisning är bra då det blir möjligt att anpassa 

undervisningen utefter elevens individuella behov. Eleven får möjlighet att på sin nivå 

tillsammans med en pedagog träna på det de har svårt med. Denna individanpassning kan se ut 

på olika sätt genom att den kan ske både i och utanför klassrummet. Karin menar att detta stöd 

måste sättas in direkt då vi som lärare har en skyldighet till att ge dessa elever det stöd de är i 

behov av.  

De måste ju höras för att jag ska höra deras avkodningssvårigheter och då kan de ju inte sitta själva 

och läsa egen tyst läsning [paus] är ju liksom helt meningslöst (Karin) 

Karin framhåller vidare att hon genom en till en undervisning lättare kan se en elevs 

framsteg, eftersom hon kommer närmre eleven och blir mer insatt i elevens läsutveckling 

och därmed kan ge individuell hjälp. Vidare menar Susanne likt Karin att man lättare ser 

en elevs utveckling när man sitter en till en.  

Jaa men det är ju när man sitter en till en […] eller att de helt plötsligt [paus] aa får upp liljeholmen 

så bara NUUU förstår jag och det är ju i dem situationerna när man sitter tillsammans (Karin) 

Alla lärarna berättar om att deras skolor arbetar med en lässatsning i form av en sjustegsmetod 

som en direkt åtgärd för de elever som visar avkodningssvårigheter. Lärarna beskriver att de 

elever som blir utvalda till att få denna satsning är de elever som ligger väldigt lågt på 

Bornholmsscreeningen men även har visat sig ha svårigheter utifrån Skolverkets 

bedömningsstöd. Denna lässatsning är gemensam för alla skolor där ett antal elever i årskurs 

ett får intensiv lästräning i cirka 30 minuter varje dag i åtta veckor. De utvalda eleverna sitter 

vid dessa tillfällen ensam med en pedagog och får en till en undervisning. Anna menar att man 

med hjälp av denna metod tydligt kan få kännedom om vad eleven har för svårigheter. Då det 

enligt Lena är viktigt att ta reda på vad det är eleven har svårt med blir denna metod 

framgångsrik. Alla lärarna är nöjda med lässatsningen då de menar att denna metod har visat 

sig vara väldigt bra då den gett goda resultat.  

Sen har ju vi en lässatsning som heter läsning i sju steg och där har man ju, där sätter man in som 

insats om man tror att barnet har svårigheter, det är ju en väldigt, väldigt fyrkantig modell och 

väldigt systematisk modell att lära sig att läsa på [paus] men som man har sett gett bra resultat för 

barn som har det svårt (Maria) 
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Men nu har de ju blivit färdiga med lässatsningen eee [paus] första omgången ett gäng utav oss och 

idag när de läste bara WOW! Här har det hänt massor (Åsa) 

Vidare menar lärarna att de även använder sig av en till en undervisning i så stor grad som 

möjligt i den dagliga läsundervisningen för elever i avkodningssvårigheter. Eftersom repetition 

och att få träna på det man har svårt med är det viktigaste, speciellt för elever i 

avkodningssvårigheter blir en till en undervisning av stor betydelse då dessa tillfällen ger 

möjligheter till detta enligt lärarna. Att som lärare vara flexibel och utnyttja den tid man har är 

enligt Åsa av stor betydelse speciellt för elever i avkodningssvårigheter då de behöver all extra 

träning de kan få. Hon menar att minsta lilla tid vi har över i klassrummet ska man som lärare 

ta ut dessa elever och träna på att avkoda. Pernilla och Åsa framhåller att detta är svårt att få 

till när man står som ensam lärare i klassrummet. Lärarna menar att en till en undervisning 

kräver mycket tid både då det kräver tid från de andra eleverna men även genom att det tar tid 

att ge en till en undervisning till de elever som är i behov av det. I skolans värld är både tid, 

personal, lokaler samt pengar i många fall något som lärarna uttrycker som en bristvara. Lena 

anser därför att det är av stor betydelse att organisera undervisningen utefter de förutsättningar 

som skolan har för att kunna ge elever i avkodningssvårigheter det stöd som de är i behov av 

och har rätt till.  

Det skulle jag om jag fick ett trollspö sådär så skulle jag ordna så att jag kunde sitta en stund med 

dem som jag visste hade svårt att komma igång varje dag [paus] kvart varje dag eller något eller 

kanske tio minuter jag vet inte [paus] men om man har fem eller så då är det ju svårt att få till det 

(Lena) 

Då tiden till varje elev i avkodningssvårigheter är en bristvara menar lärarna att mer personal 

eller mindre klasser skulle underlätta den dagliga läsundervisningen för elever i 

avkodningssvårigheter.  

Så fort om vi märker av eller har fått överlämning och vet att, de här behöver det, så är det ju och 

[paus] men det måste ju finnas både tid och lite resurser för att kunna göra det så känner jag det är 

ett dilemma hela tiden att vi är för lite [paus] för lite pedagoger för så många barn (Åsa) 

Lärarna föredrar även att i läsundervisningen arbeta i mindre grupper för att arbeta nära 

eleverna. I de mindre grupperna blir det för läraren lättare att komma åt individerna men 

eleverna får även ett ökat talutrymme. Karin lyfter fram vikten av att arbeta i mindre grupper 

för elever i avkodningssvårigheter då det är vid dessa tillfällen man som lärare upptäcker de 

som har svårigheter. Lärarna föredrar även att använda sig av nivågruppering för att kunna 
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anpassa efter eleverna. Lena menar att man även kan arbeta i mindre grupper som är utformade 

utefter elevernas svårigheter så de med liknande svårigheter är i samma grupp.  

Att försöka att jobba nära så att jag är med [paus] hör när de hamnar fel, så att komma ner i små 

grupper och jobba nära dem, sitta där de jobbar och dela upp på olika sätt och få bort det här att sitta 

ensam och jobba (Karin) 

Att ge elever i avkodningssvårigheter det stöd de är i behov av är med andra ord något alla 

lärarna anser att de gör genom att komma nära eleven både genom en till en undervisning men 

också genom den lilla gruppen.  

5.2.2. Repeterad träning i och utanför skolan  

Ett framträdande tema i denna studie är vikten av att repetera mycket för elever i 

avkodningssvårigheter. Lärarna menar att repetition är viktigt och bra för alla barn men 

speciellt för elever i avkodningssvårigheter. Dessa elever behöver ofta mer träning för att kunna 

befästa bokstäverna och dess ljud samt att få träna mer på sin ljudningsteknik.  

Så kan man plocka den där eleven och be att den läser liksom så att man [paus] aa bara får mycket 

träning också känner jag, för oftast handlar det ju om det, att man behöver träna, träna, träna, träna, 

träna, nöta, nöta, nöta, nöta (Susanne) 

Karin, Lena och Pernilla framhåller att det är av stor betydelse att få kontinuitet i sin lästräning. 

Med andra ord är det som lärare viktigt att planera och lägga upp undervisningen så att elever 

i avkodningssvårigheter ges möjlighet till mycket lästräning. De framhåller vidare att man som 

lärare måste vara ihärdig och ge dessa elever möjlighet att läsa ofta för att de ska kunna få den 

färdighetsträning de är i behov av. Maria menar att det är viktig att elever i 

avkodningssvårigheter får möta samma text flera gånger genom upprepad läsning. Att få träna 

på sin avkodning genom att avkoda korta ord med små förändringar på orden många gånger 

har enligt Åsa och Erica visat sig vara framgångsrikt. Alla lärarna menar att dilemmat som 

uppstår i praktiken är att hinna med att nöta med de elever som är i behov av det.  

Barnen behöver läsa 5 000 timmar för att bli en bra läsare säger vi och dem timmarna har inte vi på 

varje barn här i skolan, så det är fortfarande det här tiden att kunna göra [paus] de behöver ju 

färdighetsträning helt enkelt, vissa tar det ju så här [knäpper med fingrarna] och vissa behöver [paus] 

har en lång startsträcka och när de börjar ettan är de ju väldigt, väldigt olika alltså [paus] hur lång 

tid man behöver på sig (Åsa) 
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Anna menar att upprepa och göra samma sak flera gånger inte alltid enligt eleverna är så roligt 

och därför blir det av stor vikt att man som lärare inte ger upp utan försöker uppmuntra och 

nöta på. Detta då upprepad lästräning enligt alla lärarna är viktigt för elever i 

avkodningssvårigheter då det har visat sig ge framsteg i elevernas avkodningsförmågor. Maria 

framhåller att det vidare är viktigt att som lärare ge mycket träning till dessa elever då detta i 

vissa fall medför att svårigheterna kan avta. Anna poängterar vikten av att inte ge upp utan att 

köra på hur tufft och tråkigt det än är. Hon menar vidare att det är svårt att lära sig avkoda för 

vissa och att ingen kan allt direkt utan att vi ofta behöver träna mycket innan vi befäst en god 

avkodningsteknik.  

Det är ju det här att de inte ger upp, många barn idag tycker jag ska kunna allt på en gång [paus] de 

har ju superbråttom och inget tålamod alls, ”jag kan inte det här” - Näää men hur många gånger har 

du tränat då? Två? Alltså så träna, träna, träna, träna, träna att de hemma ligger på också tycker jag 

för visst det är viktigt vad vi säger i skolan men det är ju minst lika viktigt det man gör hemma och 

då kanske det inte räcker med att läsa läsläxan en gång eller två gånger i veckan, man kanske behöver 

läsa den två gånger varje dag (Susanne)    

Då tiden i skolan är en bristvara och repetition för elever i avkodningssvårigheter tar tid är det 

enligt lärarna svårt att ge dessa elever den tid de är i behov av. De menar att det därför är av 

stor betydelse att dessa elever får den tiden någon annanstans. Lärarna menar att ett sätt är att 

använda hemmet som ett extra stöd till den ordinarie läsundervisningen genom att använda sig 

av läsläxor samt att uppmuntra vårdnadshavarna att läsa hemma för sina barn. Pernilla 

framhåller att man som lärare även kan ge vårdnadshavare tips och länkar på lärspel där 

eleverna kan träna sin avkodningsförmåga även hemifrån.  

I en drömvärld så skulle det se ut så att för det första att alla barn blev lästa för hemma, mm, för då 

skulle vi ha mycket bättre grund att stå på i skolan, nu ska vi reparera om nio barn av tio inte har 

blivit lästa för hemma och så ska man sätta igång här med bokstäver och ljud (Susanne) 

Det är med andra ord enligt lärarna av stor vikt att ha ett bra samarbete med vårdnadshavare 

för att ge elever i avkodningssvårigheter goda möjligheter till den viktiga färdighetsträningen. 

Att få vårdnadshavarna medvetna om vikten av att läsa mycket och ofta är viktigt för att 

tillsammans kunna ge dessa elever de bästa möjligheterna till att bli goda avkodare.    

5.2.3. Variera undervisningen och nå alla  

Ett tema som vidare framträtt är att det är av stor betydelse att använda sig av en varierad 

undervisning för elever i avkodningssvårigheter för att på så sätt nå alla elever och ge dem 
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förutsättningar att bli goda avkodare. Lärarna framhåller att alla lär sig bäst på olika sätt därför 

är det viktigt att som lärare vara flexibel och använda sig av många olika metoder.  

Vi för ju verkligen in på olika sätt redan från början […] jobbar väldigt alltså flexibelt så med många 

olika metoder (Erica) 

Karin menar att även om alla elever ska nå samma mål oavsett svårigheter så ser ibland vägen 

till målen olika ut för olika elever. Även de andra lärarna menar att en varierad undervisning 

blir viktig för att kunna ge alla elever möjlighet att lära genom den metod som passar dem bäst 

och därigenom nå alla elever.  

Att det blir varierat också det är viktigt för att få med alla för alla kanske inte lär sig på samma sätt 

så då kan man få på många olika sätt (Pernilla) 

Alla lärarna poängterar vikten av sin noggranna bokstavsgenomgång som innefattar olika 

moment. Att ha en noggrann bokstavsgenomgång och ett strukturerat bokstavsarbete är 

speciellt viktigt för elever i avkodningssvårigheter. Detta för att få träna på samma sak på 

många olika sätt då repetition är viktigt för dessa elever.  

I årskurs ett har vi ju också ganska noggrann genomgång av bokstäverna […] en noggrann 

bokstavsgenomgång är viktigt för just dem här barnen (Lena) 

Den noggranna bokstavsgenomgången samt arbetet med bokstäverna innefattar enligt lärarna 

att man pratar om bokstaven och dess ljud, formar bokstaven, letar efter bokstaven i olika ord, 

ser på bokstavsfilm, arbetar med bokstäverna på datorer, surfplattor och smartboard, spelar 

teater, använder sig av konkreta föremål som börjar på den bokstav man går igenom, blandar 

in estetisk verksamhet genom att måla, klippa och skapa samt att hitta någon sång eller text 

kopplad till bokstaven. Genom detta blandas många av våra sinnen in i lärandet vilket leder till 

att lärandet ökas.  

Alltså att man, man ljudar tillsammans man lyssnar efter ljud man kan klappa och grejer [klappar], 

stavelser och sådana saker man kan ju göra med kroppen också om man vill man kan sjunga men, 

men framförallt så är det den här när vi drar igång en ny bokstav (Lena) 

Vi har en bokstav i veckan som vi går igenom framförallt hur den skrivs och hur den låter och vart 

vi kan hitta bokstaven, vi ser på ett tv eller på smartborden ett program om bokstaven (Anna) 

Lena poängterar likt Åsa vikten av att välja ut rätt arbetsuppgifter för bokstavsarbetet då de 

anser att för många olika arbetsuppgifter inte är bra. De menar att det viktiga är att hitta några 
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få meningsfulla arbetsuppgifter som alla hinner göra och klarar av. De hävdar likt Pernilla 

vidare att det är bra att som bas ha några få arbetsuppgifter som alla kan göra för att därefter 

kunna komplettera med andra mer individanpassade uppgifter. Detta är särskilt bra för elever i 

avkodningssvårigheter då de eleverna ges möjlighet att öva mer på det de är i behov av. 

Jag tänker att man behöver inte göra [paus] en, en, en arbetsgång på bokstäverna med hundra 

arbetsmoment det viktiga är ju liksom att man gör att man blir berörd att man tycker det är roligt 

(Pernilla) 

Att använda sig av både ljudningsmetoden och helordsmetoden i läsundervisningen är något 

som alla lärarna använder sig av i sina klassrum. Genom att ha denna noggranna 

bokstavsgenomgång parallellt med läsgrupperna där de läser texter och läseböcker erbjuds 

eleverna att lära sig att läsa på olika sätt. Åsa och Pernilla framhåller att de föredrar att även 

använda sig av läsning och skrivning parallellt genom att använda sig av att skriva sig till 

läsning (ASL). Detta är något de har arbetar med i sina klassrum redan innan eleverna kan 

avkoda då de redan från början får skriva på en dator. Genom ASL får eleverna träna på att 

lyssna hur ord låter och därefter gissa sig fram när de i par eller i mindre grupper ska skriva. 

Vi har träningsblad som hela tiden bygger på då [paus] där vi tränar ljudningstekniken parallellt 

med att vi börjar läsa meningar och tränar på [paus] på det också, så det är liksom blandat plus att 

vi jobbar mycket också med ”att skriva sig till läsning” fast det är bara en del vi skriver, vi tycker 

det är jätteviktigt och skriva också för hand, men vi tar det gottaste av allt och blandar ihop (Erica) 

 Lärarna menar vidare att arbeta varierat på detta sätt medför att eleverna erbjuds många olika 

sätt att lära sig på vilket är bra för alla elever men särskilt för elever i avkodningssvårigheter. 

Detta då de är beroende av att få göra samma sak flera gånger och genom dessa olika 

ingångsvinklar ges då möjlighet att ta till sig kunskap på just det sätt som passar dem bäst men 

även då de får den färdighetsträning de behöver.   

De läseböckerna som vi har är ändå lite mer upplagda så att man lär sig liksom helord men det 

passar inte alla och det tror jag att man ska vara medveten om att man kanske måste ha olika material 

till olika barn som passar bättre eller sämre så får man liksom aa en del lär sig på det här sättet och 

en del lär sig på annat sätt, det tycker jag är viktigt att man får någonting som passar just det barnet 

för man är ju olika (Susanne) 

Karin, Åsa och Lena framhåller att det är viktigt att hålla fast vid det man gör i förskoleklassen 

som exempelvis sjunga samt använda sig av språklekar även i årskurs ett för elever i 

avkodningssvårigheter. De menar vidare att då elever i avkodningssvårigheter ofta uppvisar 
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bristfällig kännedom gällande bokstäver och dess ljud är mer tid för att leka bokstavslekar något 

som är extra viktigt. Maria, Susanne och Pernilla framhåller att även de använder sig av 

språklekar i form av exempelvis rim och ramsor i sin läsundervisning för elever i 

avkodningssvårigheter. Att använda sig av exempelvis rim och ramsor för att träna på att höra 

hur ljuden låter samt att hitta dem i munnen är något som Karin anser är viktigt.  

Vi sjunger varje dag men vi skulle behöva göra det mycket, mycket mer mycket ramsor och hålla 

fast sånt som man gör mycket på sexårs men det behöver vi göra [paus] med våra barn här, det 

behöver man nog med alla barn som håller på och lära sig läsa (Karin) 

Vi leker mycket med barnen då för att skapa det här intresset för att det ska vara roligt det är viktigt 

då tror jag de lär sig bättre (Åsa) 

Lärarna framhåller att lek är en framgångsrik metod för att få en varierad läsundervisning men 

även för att locka in eleverna och skapa ett intresse för läsning.   

5.2.4. Skapa motivation och intresse för läsning  

Ett framträdande tema som uppkommit är vikten av att lärare upprätthåller intresset och 

motivationen för läsning hos en elev i avkodningssvårigheter. Intresset för att vilja lära sig 

menar lärarna är viktigt redan från början. Enligt Pernilla måste man tidigt få eleverna att förstå 

vikten av att kunna avkoda för att kunna lära sig läsa och vilka möjligheter det ger att vara 

läskunnig. Lena och Susanne framhåller att läsning är en förutsättning för att kunna inhämta 

kunskap. De menar vidare att fokus för eleverna i de lägre skolåren ligger på att lära sig att läsa 

för att därefter i senare skolår kunna läsa för att lära. Likt Pernilla menar även de att det är 

viktigt att förmedla detta till eleverna och att de förstår vikten av att kunna avkoda. 

Resten av utbildningen bygger på att du kan läsa, även om du ska ha matte så måste man kunna läsa, 

inte i början för då står det precis 3- eller 3+ eller vad det nu står men sen ska man ju läsa sig till, så 

det är ju alltså, det är ju en förutsättning för att lära sig (Susanne)  

Anna och Erica menar att intresset för att lära sig läsa är speciellt viktigt för dem som har det 

svårt. Detta då det är svårt att som lärare nå fram till en elev om inte ett intresse att lära sig 

finns. Maria anser att en elevs lust och intresse för att lära sig läsa måste komma från läraren. 

Detta eftersom alla lärare bör vara läsinspiratörer och förebilder för eleverna till exempel 

genom att själv läsa i en egen bok när det är tyst läsning på schemat. Hon menar vidare att det 

även kan vara genom att läraren ger boktips till eleverna eller går till bibliotek för att låna 

böcker tillsammans med eleverna.  
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Barnet måste lyckas för om det går lång tid så känner den sig ju säkert misslyckad och sen tror jag 

också att det är jättejätteviktigt att jobba med läslust att inte bara jobba med avkodning det är viktigt 

att barnet kan läsa av och allt sånt här men det är också viktigt att få input på annat sätt att jag är en 

läsinspiratör för barnet (Maria) 

Alla lärarna påpekar vikten av att elever i avkodningssvårigheter får rätt material med rätt 

utmaning så att det inte blir för lätt eller för svårt. Att få rätt material är viktigt för att få känna 

sig duktig och känna att man kan. Karin samt Pernilla menar att dessa elever som endast får 

känna att de inte kan hämmas i allt lärande och poängterar vikten av att alla måste få känna att 

de kan vilket bidrar till att skolgången blir lättare. Elever i avkodningssvårigheter ska med 

andra ord få känna att de lyckas för att därmed minska risken att de ger upp vilket är risken om 

de endast får möta motgångar.  

Att man känner att man faktiskt har klarat en bok så att man hittar såna böcker som, som de känner 

att de [paus] att får lyckas det är superviktigt (Pernilla)  

Få känna att man är en som inte kan är ju liksom inte bra för nått lärande då tappar man ju i alla 

områden (Karin)  

Då det är av stor betydelse att elever i avkodningssvårigheter får rätt material menar de att det 

blir av stor vikt att lärare anpassar uppgifterna men även att uppgifterna är meningsfulla. Trots 

att alla elever ska uppnå samma mål i skolan menar Susanne att vi inte kan kräva samma sak 

från alla elever då varje elev måste få känna känslan av att lyckas. Hon menar vidare att om det 

blir för mycket press och för höga krav kan elevens självkänsla och självförtroende påverkas 

negativt. 

Man nivåanpassar ju arbetsuppgifterna så att de ska klara av det och känna att de lyckas (Karin) 

Det framkom vidare att lärarna anser att det är viktigt att man som lärare är påhittig och gör 

lärandet lustfyllt för elever i avkodningssvårigheter då det ska vara roligt och beröra dem. Detta 

för att skapa glädje och motivation hos elever i avkodningssvårigheter till att vilja lära sig att 

läsa. Lärarna menar vidare att för att dessa elever ska tycka att det är roligt och meningsfullt är 

det viktigt att stärka dem i det de kan. Enligt Lena är det viktigt att dessa elever får känna att 

de kan då hon menar att ju mer man kan desto gladare blir man då alla mår bra av att lyckas. 

De tycker ju att det mesta är roligt som man gör i skolan, det är inte, alltså det tar ett tag innan man 

ser eleverna börjar hänga och de känner att de börjar upptäcka själv att de har svårigheter och fånga 

upp dem då och verkligen bekräfta dem där de är, är ju jätteviktigt, de ska ju alltid känna att de 



35 

 

lyckas även om kanske målen ligger väldigt högt så är ju vårat uppdrag att se till att de [paus] ee aaa 

utvecklas och att de är stolta över sin egen utveckling (Åsa) 

Lärarna anser att en förutsättning för att göra detta möjligt är att man som lärare måste vara 

medveten om vilka nivåer dessa elever ligger på för att så kallat kunna backa bandet till rätt 

nivå. Detta för att därefter kunna arbeta sig framåt och på så sätt ge elever i 

avkodningssvårigheter chansen att se sin framgång och känna sig stolta över sig själva.      

5.2.5. Bedömning och kollegialt samarbete ger bättre förutsättningar 

Ett tema som framkommit är vikten av både bedömning och kollegialt samarbete för att ge 

elever i avkodningssvårigheter de bästa förutsättningarna till att bli goda avkodare. Då det är 

av stor betydelse att anpassa materialet efter elevernas nivå blir det av stor vikt att man som 

lärare bedömer och kartlägger elevens läsutveckling. Lärarna framhåller att genom att 

regelbundet testa och bedöma elevernas läsutveckling kan man se hur långt eleverna har 

kommit och på så sätt följa deras utveckling. Detta gör det även möjligt att tydligt se elevernas 

kunskaper men även deras utveckling svart på vitt. Karin framhåller att hon även använder sig 

av summativ bedömning då hon i den vardagliga lästräningen i läsgrupperna alltid kollar av 

vad eleven kan och hur långt eleven kommit.  

Vi gör ju ganska mycket tester med barnen regelbundet (Erica) 

Alla lärarna anser att Skolverkets bedömningsstöd är till stor hjälp när det gäller att testa av vad 

eleverna kan och inte kan för att därefter kunna anpassa läsundervisningen utefter elevernas 

förmågor. De menar vidare att bedömningsstödet är särskilt bra för elever i 

avkodningssvårigheter då det gör det möjligt att tydligt se vad det är eleverna behöver öva mer 

på för att kunna nå de mål som finns för årskurs ett.  

Vi har skolverkets bedömningsstöd och där ser vi ju ganska direkt och så har vi ju sett det sedan 

innan men man får det verkligen svart på vitt då första gången och kunna visa föräldrarna också hur 

det ser ut [paus] och där, där ser vi ju ganska tydligt så att vi har ju olika tester så som vi gör med 

dem (Erica) 

Maria beskriver att hon i sitt klassrum tar hjälp av en specialpedagog som testar av barnen i 

deras läsutveckling, hon beskriver även att det är flera pedagoger som lyssnar på barnen när de 

läser. Hon tar med andra ord hjälp av sina kollegor i bedömningen av elevernas läsutveckling 

när de tillsammans diskuterar elevernas utveckling.  
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Jag pratar ju givetvis med mina kollegor och med de som arbetar som någon form av stödverksamhet 

inom skolan givetvis och att det är fler som lyssnar på barnet (Maria) 

Att använda sig av stöd utifrån är något alla lärarna anser är viktigt i den tidiga 

läsundervisningen för att kunna ge elever i avkodningssvårigheter de stöd som de är i behov 

av. Lärarna anser att det är viktigt att samarbeta med kollegor och våga ta hjälp av dem som 

finns tillgängliga på skolan, det kan vara alltifrån en fritidspedagog till elevhälsoteam (EHT). 

Erica menar att fritidspedagogerna blir involverade i den tidiga läsundervisningen genom att 

de finns som ett extra stöd under en stor del i läsundervisningen men även då de på fritids kan 

förstärka bokstavsarbetet genom att leka språklekar med veckans bokstav. Lärarna menar att 

andra pedagoger som är delaktiga i den tidiga läsundervisningen kan plocka ut elever i 

avkodningssvårigheter för att arbeta vidare och förstärka bokstavsarbetet genom att exempelvis 

låta eleven arbeta med övningar på en surfplatta eller läsa tillsammans med pedagogen.  

Det är ju frita som förstärker lite kanske [paus] de kan till exempel när de ska gå till mellanmålet 

kanske de säger att ee [paus] idag ska alla säga någonting som börjar på s till exempel att de gör 

såna saker och förstärker (Erica) 

Vidare menar Åsa och Erica att EHT kan vara till stor hjälp för elever i avkodningssvårigheter. 

De framhåller att EHT kan ge läraren stöd och hjälp att organisera om i klassrummet och de 

kan även bidra med material som kan föra elever i avkodningssvårigheters kunskapsutveckling 

framåt. Susanne menar att specialläraren som ingår i EHT även kan ta över barnen ett tag och 

därmed ge dem den intensivträningen som de är i behov av.  

Det är ju de som beslutar om det ska sättas till någon hjälp där borta från Solrosens sida eller så kan 

de också stötta upp och hjälpa till att organisera om så att vi får till det själva (Åsa) 

Lärarna menar att om man som lärare har gjort allt man kan i sin läsundervisning för elever i 

avkodningssvårigheter men de fortfarande står still i sin utveckling är det viktigt att våga ta 

hjälp och säga att jag har gjort allt jag kan och kan inte göra mer. Lena poängterar vikten av att 

i sådana situationer släppa sin prestige och be om hjälp. Lärarna menar att då läraren alltid ska 

gå efter elevens bästa bör man som lärare använda sig av all personal på skolan då det ofta finns 

mer kunskap att hämta någon annanstans. 

Utan märker man att här går det inte, det går inte framåt då måste man ju larma för mer hjälp (Lena) 

 Det ska alltid vara med barnets bästa [paus] i fokus och att det ska finnas kunskap och resurser för 

att det ska, ska funka för alla så tycker jag (Pernilla) 
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Lärarna menar med andra ord att det är av stor betydelse att regelbundet bedöma och kartlägga 

speciellt elever i avkodningssvårigheters läsutveckling då detta ger stöd för att kunna organisera 

läsundervisningen på bästa sätt. De menar vidare att det är viktigt att ta stöd av kollegor i denna 

process för att på så vis kunna ge dessa elever det stöd de är i behov av.  

5.2.6. Sammanfattning  

I denna del har fokus legat på lärares arbete i den ordinarie läsundervisningen med elever i eller 

som ligger i riskzonen för att hamna i avkodningssvårigheter. Det första temat som framkom 

var Individanpassning genom en till en undervisning och innefattade lärarnas beskrivningar av 

vikten av att kunna göra individanpassningar och sitta en till en med elever i 

avkodningssvårigheter. De framhåller att mer personal eller mindre klasser skulle underlätta 

den dagliga läsundervisningen för elever i avkodningssvårigheter. Repeterad träning i och 

utanför skolan var det andra temat och framhöll att lärarna ansåg att repetition och kontinuitet 

i läsundervisningen var av stor vikt. De framhöll vidare vikten av att som lärare planera och 

organisera undervisningen för att ge elever i avkodningssvårigheter tiden och möjligheten till 

att kunna repetera genom upprepad läsning. Temat Variera undervisningen och nå alla 

framhöll vikten av att som lärare vara flexibel och variera sin läsundervisning genom att 

exempelvis blanda in sång, teater, datorer, surfplattor och språklekar för att kunna nå alla elever 

då alla lär sig på olika sätt. Ytterligare ett tema som framkom var temat Skapa motivation och 

intresse för läsning. Lärarna ansåg att det är svårt att hjälpa en elev som har 

avkodningssvårigheter som inte vill lära sig. Detta medför att det är viktigt att som lärare 

försöka upprätthålla ett intresse för läsning för elever i avkodningssvårigheter exempelvis 

genom att själv vara en läsinspiratör och visa eleverna vilka möjligheter det ger att vara 

läskunnig.  Det sista temat som framkom var Bedömning och kollegialt samarbete ger bättre 

förutsättningar och innefattade vikten av att bedöma eleverna och samarbeta med kollegor för 

att tillsammans korrekt kunna kartlägga och bedöma vart eleverna befinner sig i sin 

läsutveckling. Lärarna ansåg att det är viktigt att våga ta hjälp då det ofta finns mycket hjälp på 

skolor att tillgå genom exempelvis EHT i de fall då klasslärarens kunskaper inte räcker till.  
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6. Diskussion  

I denna del kommer vårt resultat inledningsvis att diskuteras utifrån våra två frågeställningar. 

Resultatet kommer diskuteras utifrån tidigare forskning. Därefter kommer vår metod diskuteras 

i en metoddiskussion där vi diskuterar de val vi gjort i denna studie samt begränsningar och 

kvalitetsaspekter.  

 

6.1. Resultatdiskussion  

Denna del syftar till att diskutera studiens resultat i förhållande till vår teoretiska bakgrund. Vi 

kommer vidare att diskutera resultatet utifrån våra personliga perspektiv samt koppla detta till 

vår kommande yrkesroll.   

6.1.1. Kännetecken för avkodningssvårigheter och hur dessa identifieras 

Lärarna i denna studie menar likt Ericsson (2007) samt Høien och Lundberg (1990) att den 

mest grundläggande färdigheten i en elevs läsprocess är att bli medveten om kopplingen mellan 

grafem och fonem. Med andra ord är det viktigaste i läsprocessen att knäcka den alfabetiska 

koden. Ett kännetecken på avkodningssvårigheter är enligt lärarna i vår studie avsaknaden av 

förmågan att kunna koppla rätt bokstav till rätt ljud. Vår tolkning av detta är att det viktigaste 

som lärare i den tidiga läsundervisningen är att lägga mycket tid på att eleverna ska kunna få 

en god förtrogenhet till både bokstäverna och dess ljud. Detta då det enligt lärarna i vår studie 

samt tidigare forskning är det mest grundläggande för att bli en god avkodare. Vidare är det 

viktigt att uppmärksamma varningssignaler på avkodningssvårigheter exempelvis om eleven 

har svårt att lära sig alfabetet, vänder om bokstäver, inte kan formen för bokstäverna, blandar 

ihop bokstäverna eller inte kan identifiera de olika ljuden. Vår tolkning är att dessa 

varningssignaler är viktiga att uppmärksamma och identifiera då dessa svårigheter enligt vår 

studie kan försvåra för eleverna att knäcka den alfabetiska koden.  

Enligt lärarna i vår studie är det en varningssignal på avkodningssvårigheter när eleverna inte 

förstår att det är bokstävernas ljud utan istället tror att det är bokstävernas namn som ska 

användas när bokstäverna ska ljudas ihop till ord. Resultatet visar vidare att det är vanligt att 

en elev i avkodningssvårigheter har en stackatoläsning. Lundberg (2010) framhåller att för att 

en elev ska kunna bli en god avkodare måste eleven komma till det sista stadiet som är 

ortografisk läsning. Han menar vidare att avkodningen måste bli automatiserad för att eleven 

ska kunna få ett bra flyt i sin läsning och vidare kunna lägga fokus på att förstå innehållet i 
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texten. Vår tolkning av detta är således att det är viktigt att eleverna förstår att det är 

bokstävernas ljud som ska användas för att på så sätt få en bra grund till att senare kunna 

utveckla sin ljudningsteknik. Då en varningssignal för avkodningssvårigheter är 

stackatoläsning blir det av stor vikt att man som lärare är uppmärksam på detta. Vi tolkar detta 

som att det är viktigt att lärare ger elever det stöd de är i behov av för att de ska kunna få en 

automatiserad avkodning och därmed komma ifrån stackatoläsningen.  

Enligt denna studies resultat kan lärare tidigt identifiera elever som uppvisar varningssignaler 

för avkodningssvårigheter genom att både lyssna på dem när de läser och testa av dem med 

hjälp av olika bedömningsstöd. Resultatet i vår studie pekar på att det inte är tillräckligt att 

endast lyssna på eleverna när de läser. Vår tolkning av detta är att man som lärare genom 

bedömningsstöd får elevernas svårigheter bekräftade. Därmed blir det av stor vikt att lärare har 

tillgång till bra bedömningsstöd. Detta då vi menar att det är viktigt att bedömningsstödet man 

som lärare använder sig av mäter det som är avsett att mäta. Exempelvis använder sig lärarna i 

vår studie av Bornholmsscreeningarna för att på så sätt få en förförståelse för elevernas 

läsutveckling. Detta blir då ett relevant bedömningsstöd att utgå ifrån då Alatalo (2011), Catts, 

et al. (2002), Fälth, et al. (2013), Gustafson et al. (2000), Gustafson, et al. (2011), Lundberg, et 

al. (1988) och McCardle et al. (2001) menar att det finns ett generellt samband mellan den 

tidiga läsutvecklingen och den fonologiska medvetenheten. Detta samband behöver inte alltid 

gälla för varje enskild elev men det har visat sig vara vanligt att dessa två variabler stämmer 

överens. Då lärarna menar att det i vissa fall finns ett begränsat samband mellan fonologisk 

medvetenhet och den tidiga läsutvecklingen kan det vara möjligt att dessa 

Bornholmsscreeningar ibland inte är helt tillräckliga för att kartlägga och förutsäga en elevs 

läsutveckling. På så vis är det viktigt att som lärare vara medveten om detta och kanske även 

använda sig av andra bedömningsstöd för att på så sätt komplettera och göra en rättvis 

bedömning på elevernas läsutveckling. Lärarna lyfte fram skolverkets nya bedömningsstöd 

som ett tydligt verktyg att använda sig av för att kartlägga elevers läsutveckling. Vi anser vidare 

att detta är något bra då användandet av flera olika verktyg i identifierandet av elever i 

avkodningssvårigheter ökar reliabiliteten.  

Enligt Alatalo (2011), Bursuck et al. (2002), Gustafson et al. (2000), McCardle et al. (2001) 

samt Tjernberg och Heimdahl Mattson (2014) är det viktigt att i ett tidigt stadium upptäcka de 

elever som ligger i riskzonen för att hamna i avkodningssvårigheter. Detta för att i ett tidigt 

stadium kunna sätta in insatser och undvika att en elevs svårigheter eskalerar och blir större än 
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de hade behövt bli. Likaledes menar vår studie att det är av stor betydelse att sätta in tidiga 

insatser för elever som riskerar att hamna i avkodningssvårigheter. Då läsning är en 

grundläggande färdighet för att kunna tillägna sig kunskaper i alla skolämnen blir det därmed 

av stor vikt att i ett tidigt stadium ge det stöd som eleverna är i behov av (Skolverket, 2016). 

Vi anser med stöd av tidigare forskning att tidiga insatser därför blir av stor vikt för att undvika 

att hela skolgången för en elev i avkodningssvårigheter drabbas genom att eleven hamnar efter 

även i alla andra skolämnen (Alatalo, 2011; Bursuck et al., 2002; Gustafson et al., 2000; 

McCardle et al., 2001; Tjernberg & Heimdahl Mattson, 2014).  

Både forskningen och lärarna i vår studie framhåller att tidiga insatser är viktiga. Lärarna i vår 

studie menar att man som lärare tidigt kan se vilka elever som visar tecken på 

avkodningssvårigheter och därmed är det möjligt att sätta in rätt insatser tidigt. Tidigare 

forskning menar att man som lärare trots detta ska ha lite is i magen då alla utvecklas i olika 

takt. Vidare menade de att det är en balansgång i hur man som lärare ska ge det stöd dessa 

elever behöver utan att stressa dem i sin läsutveckling. Vår tolkning av detta är att man som 

lärare inte bör vänta för länge med att sätta in tidiga insatser. Vi uppfattar vidare att man inte 

heller ska stressa fram en elevs läsutveckling då det är en lång process att lära sig läsa. Enligt 

Alatalo (2011) samt Tjernberg och Heimdahl Mattson (2014) bör en vänta och se attityd 

undvikas då elever inte alltid mognar. Vi tolkar detta som ett dilemma då dessa elever behöver 

stöd men utan att man som lärare stressar dem i sin läsutveckling. Dilemmat blir därmed att 

finna en balans mellan dessa två variabler. Vidare anser vi i enlighet med lärarna i vår studie 

samt tidigare forskning att detta stöd till elever i avkodningssvårigheter bör sättas in så tidigt 

som möjligt då det inte finns något att vänta på. Även om eleverna enligt tidigare forskning 

med tiden kan mogna tolkar vi detta som att det är bättre att eleverna får extra stöd i det de har 

svårt med än att man väntar och svårigheterna hinner eskalera och eleven tar skada.  

För att kunna sätta in tidiga insatser bör man som lärare ha kännedom om vad det är för 

svårigheter en elev uppvisar i sin avkodning enligt lärarna i vår studie. Enligt denna studies 

resultat anser lärarna vidare att för att kunna identifiera dessa svårigheter är det av stor vikt att 

kartlägga en elevs läsutveckling. Vi anser i enlighet med vår studie att för att kunna göra en 

korrekt kartläggning på elevernas läsutveckling blir det av stor vikt att använda sig av ett bra 

bedömningsstöd som mäter det man avser att mäta för att kunna sätta in de rätta tidiga 

insatserna. Lärarna från denna studie menar att man som lärare bör vara observant på de elever 

som visar låga resultat på de tester man genomfört. Sammanfattningsvis är vår tolkning av detta 
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att det blir av stor vikt att både använda sig av ett bra bedömningsstöd men även att vara 

uppmärksam på de varningssignaler som finns för avkodningssvårigheter, för att så tidigt som 

möjligt kunna ge dessa elever det stöd de är i behov av.  

6.1.2. Lärares arbete i den tidiga läsundervisningen med elever i eller som ligger i 

riskzonen för att hamna i avkodningssvårigheter  

Enligt Fälth et al. (2013) samt lärarna i vår studie är en till en undervisning en framgångsrik 

metod att använda sig av när man arbetar med elever i avkodningssvårigheter. Lärarna försöker 

i så stor mån som möjligt använda sig av en till en undervisning då de menar att det ger goda 

resultat. Dock upplever lärarna att det är svårt att få till det i praktiken då en till en undervisning 

kräver mycket tid och resurser. Då de elever som är i behov av mer stöd är prioriterade enligt 

Skolverket (2016) har all personal ett särskilt ansvar för dessa elever. Detta då alla har rätt att 

få det stöd de är i behov av för att nå kunskapskraven. Vi tolkar detta som att alla pedagoger på 

skolan är ansvariga för att se till att elever i avkodningssvårigheter får det stöd de är i behov 

av. Det blir därmed inte endast klasslärarens ansvar att se till att dessa elever prioriteras.  

En till en undervisning är något som lärarna i vår studie gärna använder sig av då de anser att 

det ger goda resultat. Vi tolkar detta som att det kan vara till fördel att använda sig av detta 

arbetssätt i skolan för att ge elever i avkodningssvårigheter förutsättningar att bli goda 

avkodare. Fälth et al. (2013) framhåller en till en undervisning som ett framgångsrikt sätt att ge 

elever i avkodningssvårigheter det stöd de är i behov av. Alla lärare som deltog i denna studie 

har en lässatsning på sin skola som en del av den tidiga läsundervisningen för bland annat de 

elever som uppvisar avkodningssvårigheter. Denna lässatsning innefattar en till en 

undervisning. Vi ser det som något positivt att denna kommun har gjort denna satsning då vår 

studie och tidigare forskning framhåller att man som lärare genom en till en undervisning kan 

nå eleven på elevens nivå och arbeta individanpassat. Då detta arbetssätt enligt lärarna i vår 

studie är tidskrävande eller resurskrävande blir det svårt att använda sig av en till en 

undervisning då lärarna uttrycker resurser, tid och lokaler som en bristvara i skolan. Då det 

enligt Skolverket (2016) är rektorns yttersta ansvar att ge elever i avkodningssvårigheter det 

stöd de är i behov av blir det därmed rektorns ansvar att ge dessa elever den tid, resurser eller 

lokaler de är i behov av. Eftersom det enligt lärarna i vår studie är till fördel att använda sig av 

den lilla gruppen för att kunna arbeta nära elever i avkodningssvårigheter i de fall där en till en 

undervisning inte är möjligt, drar vi slutsatsen att detta är ett bra arbetssätt att använda sig av i 

de fall där resurser och tid är en bristvara. Vår undersökning visar att det är till fördel att både 
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använda sig av en till en undervisning men även den lilla gruppen för att ge elever i 

avkodningssvårigheter det stöd de är i behov av i den begynnande läsundervisningen.  

Vidare menar lärarna i vår studie att elever i avkodningssvårigheter bör få mycket 

färdighetsträning i det de har svårt med. De menar vidare att den tid som finns för repetition i 

skolan inte är tillräcklig utan dessa elever behöver mer tid till att repetera. Detta medför att 

dessa elever även måste repetera utöver skoltiden. Utifrån detta drar vi slutsatsen att det är av 

stor vikt att som lärare ha en god kontakt med hemmen för att kunna göra detta möjligt. Dock 

upplever vi av egna erfarenheter att detta i vissa fall är svårt då hemmiljön kan se olika ut för 

olika elever. Detta bidrar till att förutsättningen att kunna repetera hemma i vissa fall inte är 

möjligt för alla elever. Då lärarna i vår studie poängterar vikten av repetition för elever i 

avkodningssvårigheter så uppfattar vi detta som att genom en bra relation med vårdnadshavarna 

i de fall där det är möjligt går det att göra vårdnadshavarna involverade i elevernas 

läsutveckling. Detta bidrar därmed till att skolan tillsammans med hemmet ger eleverna de 

bästa förutsättningarna för att kunna bli goda avkodare då de därmed även kan repetera hemma. 

För att ge elever i avkodningssvårigheter de bästa förutsättningarna för att bli goda avkodare 

menar både tidigare forskning samt lärarna i vår studie att man som lärare bör variera 

undervisningen (Fälth et al., 2013; Tjernberg & Heimdahl Mattson, 2014; Wanzek et al., 2014). 

Vi menar i enlighet med vår studie och tidigare forskning att en varierad undervisning är viktig 

för alla barn oavsett svårigheter då alla har olika lärstilar och lär sig bäst på olika sätt. Vi menar 

vidare med stöd av vår studie att detta är särskilt viktigt för elever i avkodningssvårigheter då 

de genom en varierad undervisning får ta till sig kunskaperna på många olika sätt. Då dessa 

elever enligt vår studie även är i behov av mycket repetition blir en varierad undervisning ett 

bättre och mer lustfyllt tillvägagångssätt än att endast nöta på samma sätt på samma saker. 

Vidare tolkar vi att det är av stor vikt att den begynnande läsundervisningen är varierad för att 

ge elever i avkodningssvårigheter möjlighet att ta till sig kunskaperna på många olika sätt. 

Därmed är det av stor betydelse att man som lärare är flexibel i sina undervisningsmetoder.  

Vi anser i enlighet med vår studie att undervisningens utformande får stor betydelse för elever 

i avkodningssvårigheter. Detta då både bland annat en till en undervisning och varierad 

undervisning enligt lärarna och tidigare forskning har visat goda resultat. Enligt vår tolkning 

blir det viktigt att som lärare ha en genomtänkt och strukturerad undervisning för att kunna vara 

flexibel och anpassa sig utefter elevernas behov.  



43 

 

Lärarna i vår studie poängterar vikten av motivation hos elever i avkodningssvårigheter för att 

kunna lära sig att läsa. Detta är även något som tidigare forskning menar (Alatalo, 2011; 

Ericson, 2007; Lundberg och Herrlin, 2005; McCardle et al., 2001; Taube, 2007a; Wanzek et 

al., 2014; Wengelin & Nilholm, 2013). Wengelin och Nilholm (2013) menar att oberoende av 

tidigare erfarenheter och förutsättningar ska alla elever ha samma rättigheter att kunna tillägna 

sig skriftspråket utan att tappa vare sig motivation eller självförtroende. Även vi menar i 

enlighet med vår studie att motivationen har stor betydelse för elever i avkodningssvårigheter 

för att de ska kunna lära sig läsa. Vi anser vidare med stöd av vår studie att det är viktigt att 

som lärare upprätthålla motivationen för läsning hos elever i avkodningssvårigheter då vår 

studie visar att det oftast är de eleverna som tappar sin motivation. Om man som elev inte har 

någon motivation eller något intresse för att lära sig läsa är vår tolkning av detta att eleven 

exempelvis helst undviker att frivilligt läsa och besöka bibliotek på fritiden. Vi tolkar vidare 

detta som att läraren har ett ansvar att lägga upp undervisningen så att eleverna har nytta av den 

och att man som lärare ska försöka göra läsningen rolig i så stor mån som möjligt för att få 

eleverna att känna motivation för läsning. 

Om en elev i avkodningssvårigheter helst avstår från att läsa bidrar det till att eleven inte får 

den färdighetsträning som är av så stor vikt enligt lärarna i vår studie. Läraren har vidare enligt 

oss ett stort ansvar att bibehålla en elev i avkodningssvårigheters självförtroende. Vi menar i 

enlighet med vår studie att för att kunna behålla självförtroendet är det viktigt att läraren 

individanpassar uppgifter efter eleven för att därigenom ge eleven större möjlighet till att lyckas 

vilket vi tolkar är av stor betydelse. Att få känna att man lyckas är enligt vår tolkning något 

som påverkar en elev positivt genom ökat självförtroende och därigenom ett ökat läsintresse. 

Då det enligt Taube (2007b) är svårt att vända en ond cirkel till en god menar vi att man som 

lärare bör vara uppmärksam på om intresset, motivationen eller självförtroendet börjar avta hos 

en elev i avkodningssvårigheter. Detta för att om intresse, motivation eller självförtroende 

saknas blir det enligt vår tolkning i enlighet med lärarna i vår studie svårt att ta till sig kunskaper 

och lära sig läsa. Vi tolkar därmed att lärares attityd och inställning till hur dessa elever ska 

bemötas får konsekvenser för elevernas förutsättningar att bli goda läsare. För att kunna göra 

detta möjligt är det viktigt att som lärare vara flexibel och kunna individanpassa. 

Då det är många som är involverade i den tidiga läsundervisningen enligt lärarna i denna studie 

blir man som lärare därmed inte själv i bedömningen av elever i avkodningssvårigheter. Detta 

då det alltid finns någon att bolla med då det är många pedagoger som är delaktiga i den 
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begynnande läsundervisningen. Enligt Alatalo (2011), Baker (2007), Bursuck et al. (2002) samt 

McCardle et al. (2001) menar många verksamma lärare att de i vissa fall har bristfälliga 

kunskaper för att i praktiken kunna hantera elever i lässvårigheter. Detta är dock inget som 

någon av lärarna i vår studie lyfter fram som ett problem utan de menar att de i sin undervisning 

anpassar i den mån de kan. De menar att när de har gjort allt de kan och eleven trots detta inte 

utvecklas tar de hjälp av annan personal på skolan som har bredare kunskaper inom det aktuella 

området. Detta tolkar vi som att kollegialt samarbete kan vara av stor vikt när det gäller arbetet 

med elever i avkodningssvårigheter för att ge dem de bästa förutsättningarna till att bli goda 

avkodare.  

6.2. Metoddiskussion  

I denna del diskuteras metoden utifrån begreppen reliabilitet, validitet och generaliserbarhet för 

studien.  

Enligt Bryman (2011) är reliabilitet och validitet två viktiga begrepp i kvalitativa 

undersökningar. Reliabilitet innebär att det ska vara möjligt att upprepa studien med exakt 

samma metoder och få likande resultat. Det är viktigt att en studie har hög reliabilitet vilket 

innebär att det ska vara möjligt att genomföra studien igen och få liknande resultat. Dock är det 

inte möjligt att i denna studie helt kunna få samma resultat genom att upprepa studien med 

samma metoder då denna studie utgår ifrån åtta intervjuer där lärare beskriver sina personliga 

erfarenheter vilket kan skilja sig om man intervjuar åtta andra lärare. Detta är något vi har varit 

medvetna om och därmed har vi försökt öka reliabiliteten på andra sätt så som att noggrant 

beskriva tillvägagångssätt för både insamlingen och bearbetning av empirin. Vi har valt att göra 

detta då Bryman (2011), Braun och Clarke (2006) samt Fejes och Thornberg (2015) menar att 

genom att vara sanningsenlig och genomskinlig i de val och tillvägagångssätt man har använt 

sig av kan detta bidra till att reliabiliteten i studien ökar. 

Bryman (2011) menar att validitet innebär att studien mäter det den är avsedd att mäta. Då vi 

valde att göra en pilotstudie bidrog detta till att validiteten kan ha höjts. Detta då vi fick 

möjlighet att testa vår intervjuguide och förbättra den. Vi upplever att vi i vårt resultat har fått 

svar på vårt syfte och våra frågeställningar då vårt syfte och våra frågeställningar genomsyrar 

hela arbetet. Detta är också något som kan ha ökat validiteten i vår studie. 

Då denna studie är begränsad till en viss tidsram och endast innefattar åtta lärares beskrivningar 

av våra frågeställningar går studiens resultat inte att generalisera genom att säga att alla lärare 
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gör på detta sätt utan resultatet för denna studie gäller endast på dessa åtta lärare. Då vi i vår 

diskussion har jämfört denna studies resultat med tidigare forskning och funnit vissa likheter 

menar vi med stöd av Bryman (2011) att detta är något som skulle kunna beröra fler lärare än 

endast de åtta som medverkade i vår studie. Bryman (2011) menar att vi i kvalitativa studier 

bör jämföra resultatet med vad som lyfts fram i tidigare forskning inom det specifika området 

för att stödja upp de slutsatser som vi dragit.  

Vi upplever att vi har ett representativt urval genom att vårt syfte var att få fram just dessa åtta 

lärares beskrivningar av sina erfarenheter om ämnet snarare än att generalisera studiens resultat. 

Att öka antalet deltagare för denna studie hade eventuellt kunnat öka denna studies reliabilitet 

och generaliserbarhet men då vi hade en tidsbegränsning var detta inte möjligt för denna studie. 

Dessa åtta intervjuer bidrog med mycket material genom att vi fick 90 sidor transkribering. Då 

vi hade tillgång till mycket empiri är det är möjligt att vi inte har fått med allt som lärarna lyft 

fram, detta då studien var tidsbegränsad. Detta är något vi varit medvetna om och tagit hänsyn 

till i analysprocessen genom att vi i största mån försökt få med alla åtta lärares tankar och 

åsikter men även lyft fram det som enligt oss varit mest relevant gentemot vårt syfte och våra 

frågeställningar.  

Då Christoffersen och Johannessen (2015) framhåller att relationen mellan forskaren och 

deltagarna är något som kan komma att få en avgörande roll för vad vi får för kunskap så har 

vi eftersträvat att under intervjuerna ha ett avslappnat klimat och få deltagarna att känna sig 

trygga. Vår upplevelse av intervjuerna var att det var ett öppet klimat, detta genom att vi 

upplevde att lärarna var avslappnade och pratade fritt från hjärtat då deras svar kändes äkta 

eftersom de pratade om sina egna upplevelser och erfarenheter. Vi har vidare eftersträvat att ta 

hänsyn till det som David och Sutton (2016) kallar intervjuareffekten som innefattar hur vi 

formulerar våra frågor och vårt tonfall vilket kan vara negativt för en intervju genom att det 

kan påverka hur deltagarna svarar. Vi är dock medvetna om att vi kan ha påverkat hur 

deltagarna har svarat genom att vi har upprepat frågan på ett annat sätt då deltagarna har blivit 

osäkra på om de uppfattat frågan på rätt sätt och bett oss göra detta. 
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7.Slutsatser   

I följande del kommer slutsatser som dragits från resultatet redogöras för i förhållande till 

studiens syfte. Studiens syfte var att genom intervjuer bidra med ökad kunskap om hur lärare i 

praktiken identifierar och arbetar med elever i eller som ligger i riskzonen för att senare hamna 

i avkodningssvårigheter.  

En slutsats som framkommit är att det är av stor betydelse att skolan har ett bra bedömningsstöd 

som mäter det som är avsett att mäta för att på så vis kunna identifiera elever i eller som ligger 

i riskzonen för att hamna i avkodningssvårigheter. Resultatet tyder likaledes som tidigare 

forskning på att tidiga insatser är av stor betydelse för elever i avkodningssvårigheter (Alatalo, 

2011; Bursuck et al., 2002; Gustafson et al., 2000; McCardle et al., 2001; Tjernberg & 

Heimdahl Mattson, 2014). Detta då de framhåller att man tidigt kan se vilka elever det är som 

har svårigheter i sin avkodning och därmed finns det inget att vänta på. Att sätta in tidiga 

insatser är av stor betydelse för att förhindra att elevernas svårigheter eskalerar.  

Vidare är en slutsats som vi drar enbart av lärarna i denna studie att den dagliga 

läsundervisningen för elever i avkodningssvårigheter skulle kunna underlättas genom mer 

personal eller mindre klasser. Detta då de ofta behöver en till en undervisning eller arbeta i små 

grupper. Lärarna i studien framhöll att de försöker göra det bästa av den tid och de resurser som 

de har men att det ibland är svårt då detta är en organisatorisk fråga. Vidare drar vi även 

slutsatsen att det är av stor vikt att som lärare samarbeta med hemmen då elever i 

avkodningssvårigheter är i stort behov av mycket repetition vilket det inte alltid finns nog med 

tid för i den ordinarie undervisningen. Detta medför att det är av stor vikt att som lärare blanda 

in vårdnadshavarna i skolarbetet för att dessa elever ska få möjlighet att öva på det som är svårt 

med även hemma. 

Avslutningsvis är en slutsats som dragits vikten av att använda sig av en varierad undervisning 

för att ge elever i avkodningssvårigheter möjligheten att få lära på det sätt de lär sig bäst. Detta 

då tidigare forskning och denna studie menar att alla elever har olika lärstilar och lär sig därmed 

bäst på olika sätt. En varierad undervisning bidrar även till ett mer lustfyllt lärande för elever i 

avkodningssvårigheter (Fälth et al., 2013; Tjernberg & Heimdahl Mattson, 2014; Wanzek et 

al., 2014). Då det är av stor vikt att variera sin undervisning anser vi att det är viktigt att som 

lärare vara flexibel och göra medvetna val angående sina undervisningsmetoder.  
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8.Förslag på vidare forskning  

I detta avsnitt kommer vi redogöra för nya forskningsområden som enligt vår uppfattning 

skulle vara intressanta att studera.  

Ett vidare forskningsområde skulle kunna vara att undersöka hur tidiga insatser kan skilja sig 

mellan olika skolor gällande elever i avkodningssvårigheter. Vi tänker främst på när de sker, 

vad man gör, vem som gör vad samt hur dessa insatser följs upp. Då skolan ska vara likvärdig 

oavsett vilken skola du går på anser vi att det blir intressant att undersöka om tidiga insatser 

skiljer sig åt eller om skolorna har ett liknande tillvägagångsätt. En metod för insamlingen av 

empirin för detta forskningsområde skulle enigt oss kunna vara kvalitativa intervjuer.  

Då lärarna i denna studie uttryckte tid, lokaler och resurser som bristvaror anser vi att det 

skulle vara intressant att studera vad det skulle få för konsekvenser för elever i 

avkodningssvårigheter om lärarna fick mer tid, lokaler och resurser. Detta exempelvis genom 

att undersöka vad mindre klasser, fler grupprum eller fler lärare i varje klass skulle få för 

betydelse för elever i avkodningssvårigheter. En metod som vi anser skulle vara relevant för 

att undersöka detta är genom en interventionsstudie då det skulle ge möjlighet att under en 

längre tid se hur eleverna utvecklas.  

Ett annat forskningsområde skulle enligt oss kunna vara att undersöka hur elever i 

avkodningssvårigheters läsutveckling skulle påverkas om dessa elever redan i förskoleklass 

fick direkta insatser. Då lärarna i vår studie hade velat att insatserna sattes in redan innan man 

vet om en elev har avkodningssvårigheter skulle det vara intressant att undersöka om det 

skulle hjälpa dessa elever att bli goda avkodare om de redan i förskoleklass fick dessa 

insatser. En relevant metod för insamlingen av empirin för detta forskningsområde skulle 

enligt oss vara att undersöka detta är genom en interventionsstudie då det även här skulle bli 

möjligt att under en längre tid se hur eleverna utvecklas. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide  

Uppvärmningsfrågor 

1. Vad heter du? 

2. Hur gammal är du? 

3. Vad har du för utbildning? 

4. Hur länge har du varit verksam lärare? 

5. Hur har åren för dig som verksam lärare sett ut? Vilka årskurser har du arbetat i? 

6. I vilken årskurs arbetar du i idag? 

7. Hur många pedagoger arbetar i den klass du är verksam i idag? 

 

Tema 1-Vad är avkodningssvårigheter? 

1. Vilka är enligt dig de viktigaste delarna i en elevs läsutveckling? 

2. Vad förknippar du som avkodningssvårigheter? 

3. Hur gör du för att kunna upptäcka dessa kännetecken? 

4. På vilket sätt brukar du märka att en elev förmodligen kommer få det svårt med 

läsningen redan innan lästräningen har börjat? 

5. Vad anser du är det största hindret eller den största svårigheten för dig som lärare när 

det gäller arbetet med elever i avkodningssvårigheter? 

 

Tema 2-Första steget vid upptäckt 

1. Hur kan du veta att en elev har avkodningssvårigheter? 

2. Vilka tecken på eventuella svårigheter i läsutvecklingen tycker du man inte bör lägga 

för stort fokus vid? 

3. Vilka tecken på eventuella svårigheter i läsutvecklingen tycker du att man bör ta på 

större allvar? 

4. Vad har du för tillvägagångssätt när du misstänker att en elev har 

avkodningssvårigheter? 

5. Vad har du för inställning till tidiga insatser? 

6. Hur tror du en idealisk tidig insats i läsundervisningen skulle se ut? 
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7. Hur länge anser du att man kan avvakta med att sätta in insatser för en elev som ännu 

inte kan läsa? (Finns det någon specifik årskurs där du anser att det brinner i 

knutarna?)  

8. Vilket råd skulle du vilja ge till andra lärare som har elever som har svårt att komma 

igång med avkodningen?  

 

Tema 3-Former för arbetet  

1. Hur går den tidiga läsundervisningen till i ditt klassrum? 

2. Hur arbetar du i klassrummet för att förebygga att elever utvecklar 

avkodningssvårigheter? 

3. Sker förebyggande arbete utanför klassrummets ramar? Och i så fall hur?  

4. Vilka pedagoger är inblandade i den tidiga läsundervisningen?   

5. Vad har du för inställning till inkluderande och exkluderande pedagogik? 

6. Vid vilket skede kopplas speciallärare in? 

7. Vad anser du är den bästa metoden när det gäller att få igång en elevs läsutveckling? 

 

Tema 4-Innehållet för arbetet  

1. Vad arbetar du med för arbetsuppgifter för att förebygga avkodningssvårigheter? 

2. Följer dessa elever (elever i avkodningssvårigheter) samma undervisningsplan som de 

andra eleverna? 

3. Vad anser du oftast att en elev behöver träna på för att komma igång med sin 

avkodning? 

4. Om du fick ändra på något gällande hur du arbetar med elever i 

avkodningssvårigheter, vad skulle du ändra på? 

5. Berätta om någon gång då du kände dig riktigt nöjd med hur du hjälpt en elev med sin 

läsutveckling. 

6. Berätta om någon gång då du kände dig riktigt missnöjd med hur du inte har kunnat 

hjälpa en elev med sin läsutveckling. 
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Bilaga 2 

Självvärdering 

I genomförandet av denna studie och i produktionen av denna uppsats har vi båda deltagit i 

lika stor mån. Vi båda deltog i formulering av syfte och frågeställningar samt i förarbetet för 

denna studie. Båda deltog även i datainsamlingen och transkriberingarna då vi valde att vi 

båda skulle delta i alla intervjuer och skriva transkriberingarna ihop. Vidare genomförde vi 

även analysen av den insamlade empirin tillsammans. Vi har med andra ord under hela 

processen för denna uppsats arbetat tillsammans. Vår upplevelse av denna tid är att vi har haft 

ett väldigt bra samarbete och även lagt ner den tid vi behövt för att vi båda ska kunna känna 

oss nöjda med det vi producerat. Vi är med andra ord nöjda med det vi producerat och anser 

att vi båda bidragit i så stor mån som möjligt för att få denna uppsats så bra som möjlig inom 

den tidsram vi haft. 

 


