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Sammanfattning 

Att kunna läsa med förståelse innebär att både ha förmåga att avkoda text och att ha en 

språkförståelse. För yngre elever är avkodningsförmågan avgörande för deras 

läsförståelsefärdigheter. Att rätt stöd sätts in tidigt för elever i riskzonen för lässvårigheter, har 

stor betydelse för deras fortsatta läs- och skrivutveckling och enligt skollagen ska stöd i form 

av extra anpassningar ges till elever som befaras inte klara av att nå de kunskapskrav som lägst 

ska uppnås. Vårt syfte med studien har därför varit att undersöka lärares beskrivningar av 

undervisning i avkodning i årskurs 1, specifikt inriktat på elever i avkodningssvårigheter. Vi 

intresserade oss för vilket innehåll lärare prioriterar och vilka anpassningar lärare gör i den 

ordinarie avkodningsundervisningen för att göra denna tillgänglig för elever i svårigheter.  

För att besvara syfte och frågeställningar genomfördes kvalitativa intervjuer med åtta lärare. 

Därefter analyserades det empiriska materialet med hjälp av tematisk analys. Analysarbetet 

genomfördes utifrån sociokulturellt- och specialpedagogiskt perspektiv. Analysen av lärarnas 

beskrivningar visar att de prioriterar arbete med att uppmärksamma fonem i ord, sambandet 

mellan fonem och grafem, alfabetisk och logografisk avkodningsstrategi samt inkodning. I sitt 

arbete med att göra undervisningen tillgänglig för elever i avkodningssvårigheter uppger lärarna 

att de modellerar olika former av avkodningsträning och individualiserar undervisningen 

genom att prioritera material, arbetsmängd, nivå och tid för träningen. Avkodningsträningen 

innebär många gånger en form av repetitiv träning och vanliga hjälpmedel i undervisningen kan 

vara lärplatta, alfabetskort och bildstöd. Även hur lärarna väljer att placera elever i 

avkodningssvårigheter kan innebära att undervisningen görs mer tillgänglig.  

Nyckelord: avkodning, läs- och skrivsvårigheter, undervisning, läsning, årskurs 1, grundskola 
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1. Inledning 

Läsning är, enligt Gough och Tunmer (1986), en produkt av avkodning och förståelse, som kan 

förklaras med formeln Läsning = Avkodning x Förståelse, A Simple View of Reading. Med 

avkodning menas förmågan att snabbt och exakt läsa enstaka ord, och med förståelse, 

språkförståelse, förmågan att använda lexikal information för att tolka talat språk. Läsning kan, 

i formeln, likställas med läsförståelse (Gustafson, Samuelsson, Johansson & Wallman, 2013). 

Sedan 2016 finns kunskapskrav för godtagbara kunskaper, i slutet av årskurs 1, för just 

läsförståelse (Skolverket, 2017). Dessa innebär bland annat att eleven ska kunna läsa enkla 

meningar, kommentera, återge och resonera om textinnehåll och pröva att korrigera sig själv 

vid problem med läsningen. Eftersom avkodningsförmågan är den faktor som har störst 

inflytande på läsförståelsen bland yngre elever (Vetenskapsrådet, 2015), är det viktigt för 

speciallärare inom språk-, läs- och skrivutveckling att ta reda på hur lärare i årskurs 1 tänker 

kring och beskriver sin undervisning i avkodning för elever i svårigheter. En speciallärare i 

språk-, läs- och skrivutveckling förväntas vara en professionell samtalspartner inom sitt 

specialområde (Examensordning Speciallärarexamen, SFS 2011:186), vilket bland annat 

innebär att denne behöver kunna utvärdera undervisningen kring elever i behov av stöd i sin 

läsutveckling, för att identifiera utvecklingsområden i denna. Även i den nyaste versionen av 

Nationellt bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling, årskurs 1-3 (Skolverket, 2018), och i 

Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans årskurs 1-6, Nya 

Språket lyfter! (Skolverket, 2016) framhävs just vikten att utvärdera och ställa frågor kring läs- 

och skrivundervisningen. Med tanke på att Skollagen (SFS 2010:800) betonar att stöd i form 

av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen skyndsamt ska ges till alla 

elever som befaras inte kunna nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, är detta särskilt 

viktigt. Att rätt stöd sätts in tidigt för elever i riskzonen för lässvårigheter, har dessutom stor 

betydelse för deras fortsatta läs- och skrivutveckling (Frost, 2002; Høien & Lundberg, 2013). 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att undersöka lärares erfarenheter av undervisning i avkodning i årskurs 

1, med fokus på elever i avkodningssvårigheter.  

Utifrån syftet har vi formulerat följande två frågeställningar: 

1. Vilket innehåll i avkodningsundervisningen prioriterar lärare för elever i 

avkodningssvårigheter? 

2. Vilka anpassningar gör lärare i den ordinarie avkodningsundervisningen för att göra denna 

tillgänglig för elever i svårigheter? 

  



3 

 

3. Teoretiska perspektiv 

Resultatet från vår studie kommer att analyseras utifrån det sociokulturella perspektivet (Säljö, 

2000) och de tre specialpedagogiska perspektiven, det kompensatoriska, det kritiska och 

dilemmaperspektivet (Nilholm, 2007) 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Vårt grundläggande perspektiv i studien är sociokulturellt, vilket bygger på den ryske 

psykologen Lev Vygotskijs teorier om att intellektuell utveckling, lärande och tänkande tar sin 

utgångspunkt i socialt och språkligt, kommunikativt, samspel med andra människor (Säljö, 

2000). Enligt det sociokulturella perspektivet är lärande ett resultat av alla mänskliga handlingar 

och sker således inte enbart i skolan. Lärandet utvecklas genom hela livet och handlar om hur 

en person tar till sig kunskap och gör den till sin egendom. Kunskaper och lärande utformas i 

sociala sammanhang där ömsesidig påverkan och samspel står i fokus. Människan föds in i och 

utvecklas i sociala sammanhang i vilka medaktörerna hjälper människan att förstå hur världen 

fungerar och bör förstås. När en individ samtalar och diskuterar med andra tillägnar sig 

individen nya kunskaper och insikter som påverkar individens kommande handlande. 

Deltagande i sociala sammanhang anses, enligt det sociokulturella perspektivet, vara 

nödvändigt för att lärande och utveckling skall ske hos människor (Säljö, 2000). De viktigaste 

redskapen i denna process är kommunikation och användning av språket, främst talet. Det 

nyfödda barnet möter och omges ständigt av talet, och genom detta lär det sig hur det ska möta 

världen och samspela med andra. Talet är alltså det primära och andra kommunikationsformer, 

såsom exempelvis skriften, utgör komplement (Säljö, 2000). Inom det sociokulturella synsättet 

anses språket som kommunikationsform vara ett centralt och viktigt medierande redskap för en 

individ vid förvärvandet av kunskaper och vid tänkandet. Ett medierande redskap kan ses som 

en mellanhand, mellan världen och människan, som människan behöver ta hjälp av för att kunna 

förstå sin omvärld och verka i den. Dessa redskap kan vara intellektuella, såsom språket, men 

även av fysisk karaktär såsom exempelvis böcker och pennor. Utveckling av medierande 

redskap sker oavbrutet och i samhället skapas därför nya sätt att beskriva och förstå världen 

(Säljö, 2000). 

En individs tänkande är ett resultat av samspel med andra i olika sociala sammanhang (Säljö, 

2000). I sammanhang där undervisningen sker, menar Vygotskij (2001), att undervisningen 

borde ligga på en nivå som ligger något högre än den nivå eleven behärskar, det vill säga inom 
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elevens proximala utvecklingszon, för att elevens ska bli utmanad i sitt lärande. Den proximala 

utvecklingszonen utgörs av skillnaden av vad eleven kan klara på egen hand och vad eleven 

kan klara med hjälp och stöd av en medierande hjälpare, det vill säga en vuxen eller en kamrat 

som kan mer än eleven själv. Utvecklingszonen kan även anses som den zon där eleven är 

mottaglig för hjälp, stöd och förklaringar från den medierande hjälparen (Säljö, 2000). Inom de 

sociokulturella teorierna har läraren en viktig roll i att identifiera var i utvecklingen eleven 

befinner sig för att därefter kunna anpassa undervisningen och graden av lärarstöd till elevens 

proximala utvecklingszon (Ahlberg, 2013). Stödet som hjälparen ger kan behöva ökas eller 

minskas och kan ske genom samtal med eleven, genom en skriftlig instruktion eller med hjälp 

av lämpliga fysiska redskap (Säljö, 2000).  

3.2 Specialpedagogiskt perspektiv 

Inför vårt arbete som speciallärare känns det logiskt att även inta ett specialpedagogiskt 

perspektiv. Specialpedagogik kan likställas med pedagogik som används när den ordinarie 

undervisningen inte är tillräcklig och förknippas ofta med den variation och de olikheter som 

finns inom vanliga undervisningsgrupper (Nilholm, 2007). Ibland sammankopplas 

specialpedagogik med beskrivningar om en särskild fördjupad kompetens om elever i 

svårigheter och i andra fall med uppfattningen om att skolsvårigheter kan relateras till skolan 

som miljö (Persson, 2013). De grupper och individer som är föremål för specialpedagogik anses 

dock ofta vara avvikande från det som anses vara normalt, vilket kan bidra till att 

specialpedagogiken har en negativ definition (Nilholm, 2007). Specialpedagogik kan även ses 

som en verksamhet som kan reflekteras över och belysas utifrån olika utgångspunkter, 

perspektiv (Nilholm, 2007). När den specialpedagogiska verksamheten är föremål för 

undersökning och reflektion kan denna belysas utifrån tre övergripande perspektiv, det 

kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspektivet och dilemmaperspektivet.  

Det kompensatoriska perspektivet går ut på att kompensera elever för deras problem. Först 

identifieras problemgrupper, vars problem försöker förstås och förklaras utifrån neurologiska 

och psykologiska processer. Därefter föreslås metoder och åtgärder som kan kompensera för 

problemen. Utifrån detta perspektiv ses individen som bärare av problemet och ska anpassas 

efter det som anses normalt (Sundqvist, 2014). Persson (2013) poängterar också att ansvaret för 

den specialpedagogiska verksamheten i det kategoriska perspektivet, som Persson likställer 

med det kompensatoriska perspektivet, läggs på speciallärare, specialpedagoger och 

elevvårdspersonal. 
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Inom det kritiska perspektivet medges att elever har olika förutsättningar men däremot hävdas 

att specialpedagogiken är förtryckande, eftersom barn pekas ut som normala, alternativt 

onormala (Nilholm, 2007). Det kritiska perspektivet förespråkar integrerade alternativ, framför 

specialpedagogiska verksamheter som bygger på diagnostisering och exkludering. Vidare 

påpekas att skolan har till uppgift att forma en god miljö som passar alla elever, oavsett behov 

och olikheter, samt se elevers olikheter som resurser. Inom detta perspektiv kan den 

specialpedagogiska verksamheten ses relationellt, det vill säga i samspel med övrig pedagogisk 

verksamhet i skolan, och därför även benämnas med relationella perspektivet (Persson, 2013). 

I det relationella synsättet förläggs ansvaret för den specialpedagogiska verksamheten på 

skolornas arbetslag och lärare med stöd från rektor.  

Det tredje perspektivet, dilemmaperspektivet, tar sin utgångspunkt i komplexiteten att elever 

har rätt till samma undervisning och liknande erfarenheter som andra elever har tillgång till, 

samtidigt som varje enskild elevs behov ska beaktas (Sundqvist, 2014). Nilholm (2007) menar 

att denna komplexitet utgör ett dilemma. 

I skollagen uttrycks att undervisningen ska utformas på ett sådant sätt att elever ges ledning och 

stimulans att, utifrån sina förutsättningar, utvecklas så långt som möjligt (SFS 2010:800). Om 

det finns en oro för att elever riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska 

dessa elever skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie 

undervisningen (Skollag, SFS 2010:800). Ett sådant stöd handlar om att göra lärmiljön och den 

ordinarie undervisningen mer tillgänglig för eleven (Skolverket, 2014). Persson (2013) 

beskriver att relationellt perspektiv, vilket motsvarar Nilholms (2007) kritiska perspektiv, 

innefattar tron på att förändringar av lärmiljöerna i elevens skolomgivning kan påverka elevens 

möjligheter att uppnå uppställda krav och mål. Persson menar dock att den specialpedagogiska 

verksamheten fortfarande domineras av det kategoriska synsättet, vilket motsvarar Nilholms 

(2007) kompensatoriska perspektiv, och att förändringar mot ett mer relationellt synsätt går 

långsamt. Skollagens (SFS 2010:800) skrivningar är dock tydliga gällande att stöd, i första 

hand, ska ges inom klassens ram.  
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4. Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogör vi för definitionen av vad läsning är och för de typiska stadierna i elevers 

avkodningsutveckling. Vi redogör även för vilka färdigheter som anses centrala för att en 

gynnsam avkodningsutveckling ska kunna ske. Därefter beskriver vi vad som kan vara tidiga 

tecken på att en elev riskerar att utveckla avkodningssvårigheter och vad som utmärker 

framgångsrik läs- och avkodningsundervisning för, i synnerhet, elever i riskzonen för att 

utveckla svårigheter i avkodningen. Vi berör även hur digitala hjälpmedel kan påverka 

undervisningen för elever i läs- och avkodningssvårigheter samt vilka kunskaper och förmågor 

lärare behöver behärska för att organisera en framgångsrik läsundervisning för elever i 

avkodningssvårigheter. 

4.1 Vad är läsning?  

Enligt Gough och Tunmer (1986) är läsning en produkt av avkodning och förståelse. Genom 

sin modell, The simple view of reading, förklarar de läsning med hjälp av formeln Läsning= 

avkodning x förståelse. Med avkodning avses, i formeln, förmågan att snabbt och precist klara 

av att läsa enstaka ord. Förståelse har istället med språkförståelsen att göra, det vill säga 

förmågan att använda lexikal information, sin inre ordlista, för att tolka det talade språket. I 

formeln kan läsning likställas med läsförståelse (Gustafson et al, 2013). Westlund (2015) menar 

att Gough och Tunmer, efter ytterligare studier, ändrade formeln till: Reading comprehension 

= Decoding x Linguistic/listening comprehension. Den totala läsfärdigheten utgörs alltså av 

produkten av de två delarna, avkodning och språkförståelse (Elbro, 2004). Dessa två faktorer 

är oberoende av varandra, men inte tillräckliga var och en för sig för att läsfärdighet ska 

utvecklas. Det innebär att om någon av faktorerna, avkodning eller språkförståelse, saknas, 

uteblir produkten, alltså läsning med förståelse (Elbro, 2004).  

4.2 Avkodning 

Avkodning kan definieras med läsningens tekniska sida, där skriftspråkets princip eller kod 

används, för att avgöra vilket ord som står skrivet (Høien & Lundberg, 2013). När ord avkodas 

identifieras det skriftliga meddelandet, det vill säga den generella betydelsen, uttalet och den 

grammatiska betydelsen av ordet känns igen (Elbro, 2004). Den logografiska, den fonologiska 

eller den ortografiska strategin för att avkoda ett ord, kan användas när ett ord uppträder ensamt, 

utan skriftlig kontext (Høien & Lundberg, 2013). Den logografiska strategin kännetecknas av 
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att ord identifieras med hjälp av visuella särdrag. Den fonologiska principen är ännu okänd för 

läsaren och bokstävernas ordningsföljd saknar betydelse. Vid den fonologiska strategin kodas 

bokstäver och bokstavskombinationer om till språkljud, vilka i sin tur ljudas ihop till ett ord. 

När läsaren möter okända ord stöttar den fonologiska strategin ordavkodningen. Strategin är 

dock tidsödande och innebär en stor belastning för arbetsminnet. Den ortografiska strategin 

möjliggör en snabb och felfri ordigenkänning, utan att först behöva koda av ordet fonologiskt. 

Ortografisk läsning kan ske när läsaren har sett ordet så många gånger att det inrättats som en 

ortografisk representation i långtidsminnet. Detta resulterar i att ordet känns igen omedelbart, 

ordavkodningen har automatiserats, vilket har stor betydelse för läsflyt (Høien & Lundberg, 

2013). Automatiserad ordavkodning uppnås genom övning och är en tidskrävande och arbetsam 

process (Elbro, 2004). 

4.3 Språkförståelse 

Språkförståelsen används vid läsning men också vid avlyssning av språkliga meddelanden 

(Elbro, 2004). Den innefattar de delar som leder till att innehållet kan återskapas och föreställas 

i de ord som uppfattats, till exempel kunskap om ords betydelser, meningsbyggnad, texttyper, 

underförstådda betydelser och språkliga bilder. Kontexten, ord och bilder, samt läsarens 

perspektiv, är betydelsefullt för språkförståelsen. Vid läsning är det av största vikt att läsaren är 

aktiv för att texten ska få ett sammanhang, då texten i sig inte har all information. Läsaren 

behöver tillfoga sina inre föreställningsbilder, sina tolkningar och kunskaper. Om 

språkförståelsen inte fungerar blir läsningen ett rabblande av obegriplig text (Elbro, 2004). 

4.4 Den typiska avkodningsutvecklingen 

För lärare till barn som ska lära sig att läsa är goda ämneskunskaper, om bland annat den typiska 

avkodningsutvecklingen, betydelsefulla för att kunna bedriva en god läsinlärningsundervisning 

(Alatalo, 2012). Detta för att kunna upptäcka elever i svårigheter i ett tidigt skede eftersom 

tidiga insatser för dessa elever har visat goda möjligheter att stötta och i bästa fall avhjälpa 

svårigheterna (Moats, 2009).  

Høien och Lundberg (2013) beskriver utvecklingen av avkodningsstrategier utifrån fyra stadier. 

De poängterar samtidigt att dessa stadier inte ser likadana ut för alla individer som lär sig läsa. 

Utvecklingen kan se olika ut vad gäller hur lång tid man befinner sig på respektive stadium, 

huruvida barnet rör sig mellan flera stadier både under sin utveckling, och när läsningen blivit 

automatiserad. De hävdar också att stadier kan hoppas över. I det första stadiet, pseudoläsning, 
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”läser” barnet omgivningarna snarare än skriften. Barnet gör ingen analys av det skrivna utan 

utnyttjar istället ledtrådar i sammanhanget. Under det logografisk-visuella stadiet har barnet 

ännu inte förstått den alfabetiska principen utan känner istället igen ord genom att förknippa 

grafiska mönster (logografer) med ordets namn. Bokstävernas ordning i orden är ännu inte 

relevant, utan visuella särdrag i orden har en viktig roll för igenkänningen. I nästa stadie, det 

alfabetisk-fonologiska, har läsaren förstått den alfabetiska principen, det vill säga fått förståelse 

för och kunskap om sambandet mellan fonem och grafem (Høien & Lundberg, 2013). 

Kunskaper om sambandet mellan grafem och fonem är fullständigt utvecklat och den 

fonologiska strategin gör att läsaren klarar av att läsa nya ord. Den fonologiska avkodningen 

sker dock långsamt och försvårar läsförståelsen. Stegvis byggs emellertid kunskapen om ords 

sätt att stavas upp, och grunden läggs för exakt och snabb avkodning. Under det ortografisk-

morfemiska stadiet använder läsaren både hela ord och morfem som enheter vid avkodningen. 

Dessa känns igen omedelbart och avkodningen sker effektivt och automatiserat. Läsare som 

behärskar den ortografiska avkodningsstrategin har dock fortfarande stor nytta av att behärska 

den fonologiska strategin i de fall då denne stöter på nya och obekanta ord (Høien & Lundberg, 

2013).  

4.5 Centrala faktorer för en gynnsam avkodningsutveckling 

Fonologisk medvetenhet handlar om förståelsen för att det talade språket kan delas upp i mindre 

delar (Gillon, 2004). Till den fonologiska medvetenheten räknas medvetenheten om stavelser, 

rim och fonem (språkljud). Vanligtvis utvecklas medvetenheten om stavelser och rim före 

medvetenheten om fonem. Det första utvecklingssteget mot att lära sig att läsa är att bli 

medveten om sitt talade språk, och att komma till insikt om att språket är uppbyggt av just 

fonem (Taube, 2013). Till fonemisk medvetenhet, insikten om att de talade orden kan delas upp 

i språkljud, hör bland annat att kunna ljuda samman och dela upp enkla ord i språkljud, att 

addera, subtrahera och byta ut språkljud i ord och att känna igen och bilda ord med bestämt 

inledningsljud (Lundberg & Herrlin, 2014). Att utveckla fonemisk medvetenhet, är avgörande 

för att utveckla förståelse för den alfabetiska principen, det vill säga att varje fonem, språkljud, 

kan representeras av ett eller flera grafem, bokstavstecken (Grøver Aukrust, 2008). För att lära 

sig att avkoda ord är således förståelsen för den alfabetiska principen särskilt betydelsefull. 

Fonologisk medvetenhet, med fonemisk medvetenhet inberäknad, tillsammans med förståelsen 

för fonem- och grafemkopplingar är därför viktiga utvecklingsområden för barns senare 
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avkodningsförmåga (Grøver Aukrust, 2008). Då forskningen är samstämmig drar vi slutsatsen 

att den fonemiska medvetenheten är av stor betydelse för en gynnsam avkodningsutveckling. 

4.6 Tidiga tecken på avkodningssvårigheter 

Det finns framför allt två variabler, språklig medvetenhet samt bokstavs- och ordkunskap, som 

kan förutsäga lyckosam utveckling i avkodning (Arnqvist, 2009). Det innebär att barn som 

tidigt, redan i förskoleåldern, förvärvar förmågan att uppfatta fonem, språkljud, i ord, 

kombinera dessa fonem till ord och läser enkla ord, har bäst förutsättningar att klara 

undervisningen i avkodning under grundskoletiden. Även Hagtvet (2009) lyfter fram 

fonemmedvetenhet och funktionell bokstavskunskap som de mest betydelsefulla färdigheterna 

för att barn ska utveckla förståelse för den alfabetiska principen, det vill säga ”knäcka” den 

alfabetiska koden. När den alfabetiska koden väl är knäckt följer en period av överinlärning och 

automatisering av de alfabetiska basfärdigheterna, en period som, för de flesta barn blir kort. 

För barn i riskzonen för avkodningssvårigheter tenderar denna period däremot att bli lång. Detta 

resulterar inte alltför sällan i upprepade situationer av upplevd bristande kompetens, som i sin 

tur, kan leda till negativ självbild (Hagtvet, 2009). Utifrån Hagtvets påstående drar vi slutsatser 

att lärarens kunskaper om avkodningsutveckling och framgångsrik avkodningsundervisning, 

samt förmåga att identifiera och anpassa undervisningen efter elevens behov, har en avgörande 

betydelse för elever i avkodningssvårigheter. Att förskolebarns bokstavskännedom och 

uppmärksamhet på språkljud är starka indikatorer för hur läsutvecklingen kommer att te sig, 

visar även en sammanställning av 27 undersökningar med inriktning på förutsägelse av 

läsfärdighet i skolans tidigare åldrar med utgångspunkt i olika färdigheter i förskoleåldern 

(Scarborough, 1998, i Elbro, 2004). Frost (2002) lyfter också fram de signifikanta samband, 

som framkommer i Bryant, Bradley, McClean och Crosslands (1989) studie, mellan barns tidiga 

bekantskap med barnramsor och rim, och tidig fonemmedvetenhet, med senare läsutveckling. 

Resultaten i studien ger starkt stöd för att barns erfarenheter av barnramsor har stor betydelse 

för förmågan att senare uppfatta rim, vilken i sin tur är betydelsefull för barnens senare förmåga 

att uppfatta fonem. Forskarna menar därför att resultaten stöder hypotesen att barns erfarenheter 

av barnramsor indirekt påverkar deras kommande läsförmåga eftersom ramsorna skapar en 

fonologisk uppmärksamhet, vilket leder till att barnen lär känna språkets struktur och dess 

formmässiga detaljer. Elbro (2004) refererar även till Bryant et al (1989) studie men poängterar 

att eftersom sambandet mellan barnens kunskaper om barnrim inte hade ett direkt samband med 

deras senare läsförmåga, finns det inte något klart orsakssamband mellan dessa två variabler. 

Om barn i 5-6 årsåldern kan relativt få bokstäver i jämförelse med jämnåriga kamrater, har 
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svårigheter att uppmärksamma språkljud och mindre distinkt uttal av långa ord, är risken dock 

större för lässvårigheter (Elbro, 2004). Hagtvet (2009) redovisar tidiga riskmarkörer för läs- 

och skrivsvårigheter som pekar i samma riktning. Hon menar att det finns centrala milstolpar i 

barns språkutveckling som riskbarn har svårt att uppnå. Bland annat löper barn som uppnått en 

välutvecklad vokabulär och rimförmåga i 3-4 årsåldern, en fonologisk medvetenhet i 5-6 

årsåldern och en funktionell bokstavskunskap i 5-7 årsåldern, mindre risk att utveckla läs- och 

skrivsvårigheter (Hagtvet, 2009). Av detta kan vi dra slutsatsen att tidig diagnostisering av 

elevers fonologiska medvetenhet och funktionella bokstavskunskap spelar en avgörande roll 

för hur läraren ska utforma undervisningen för elever i avkodningssvårigheter.  

4.7 Framgångsrik läsundervisning 

Hur den första läsinlärningsundervisningen ska gå till och vilka metoder som fungerar bäst har 

diskuterats mycket genom tiderna (Roe, 2014). I huvudsak har diskussionerna handlat om 

huruvida den syntetiska läsinlärningsmetoden, som går ut på att först lära sig de enskilda 

bokstäverna för att sedan sätta samman dem till ord, eller den analytiska läsinlärningsmetoden, 

som går ut på att direkt lära sig hela ord och meningar, är att rekommendera under den första 

läsinlärningen. Hjälme (1999) beskriver att den syntetiska metoden, phonics, prioriterar träning 

i och förståelse för det alfabetiska systemets huvudprinciper, särskilt sambandet mellan 

alfabetets bokstäver och talets språkljud, före förståelse av textinnehåll. I den analytiska 

metoden, Whole Language, däremot, lärs hela ord in visuellt för att elever snabbt ska få uppleva 

och förstå budskapet i skrift. Roe (2014) poängterar att de flesta elever dock lär sig att läsa 

oavsett vilken av metoderna som används vid läsinlärningen. Elever som stöter på svårigheter 

i läsinlärningen gynnas emellertid av explicit och strukturerad undervisning i fonem- och 

grafemkopplingar, phonics (Adams, 1990; Elbro, 2004; Roe, 2014; SBU, 2014 Tjernberg, 

2016). Fonologisk träning är ytterligare en metod som anses gynnsam för att såväl förebygga 

uppkomsten av lässvårigheter, som att stödja elever som har bevisade lässvårigheter i deras 

läsutveckling (Gustafson, 2009; Høien & Lundberg, 2013; Lundberg, Frost & Petersen; 1988, 

Myrberg, 2003). Alatalo (2016) poängterar att det är viktigt att undervisningen utformas så att 

fonologisk medvetenhet och automatiserad fonem- och grafemkorrespondens befästs i de tidiga 

skolåren. Strukturerade träningsinsatser inom klassens ram, ledda av klassläraren, för att främja 

elevers fonologiska medvetenhet har god effekt på läsutvecklingen för alla elever, men särskilt 

för elever i svårigheter (National Institute of Child Health and Human Development, NICHD, 

2000; Slavin, Lake, Davis & Maddens, 2009). Sådana insatser bör bestå av övningar som 

bygger på att analysera talade och skrivna ord i deras beståndsdelar (Myrberg, 2007). Vi 
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konstaterar att detta torde innebära att lärare som utformar undervisningen enligt nämnda 

principer ger elever i avkodningssvårigheter bästa förutsättningar att lyckas. I National Reading 

Panel, NRP, (NICHD, 2000) visar det sig att träningsprogram där personal med 

specialistkunskaper i läs- och skrivinlärning är involverade och där den fonologiska träningen 

sker i mindre grupper är än mer effektiva än träningsinsatser inom klassens ram. Resultaten i 

Slavin et al (2009) granskning av 96 studier pekar, i sin tur, på att den mest effektiva 

undervisningen för 6-7-åriga elever i behov av stöd i sin läsutveckling är en-till-en undervisning 

med fokus på fonologisk medvetenhet ledd av kompetent personal inom läs- och skrivområdet. 

Om en sådan en-till-en undervisning istället leds av undervisningsassistenter blir 

undervisningen dock mindre effektiv. Mot bakgrund av budskapen i detta stycke kan vi dra 

slutsatsen att framgångsrik undervisning och effektiva insatser för elever i 

avkodningssvårigheter behöver utformas på varierade sätt. 

När det gäller undervisning i den alfabetiska avkodningsstrategin understryker Høien och 

Lundberg (2013) vikten av att elever, så snart de har befäst några språkljud, får träna på, 

fonologisk syntes, att binda ihop språkljud till ord. För att lyckas med den fonologiska 

syntesprocessen behöver eleven ha utvecklat fonemisk medvetenhet och automatiserat 

förmågan att koda om fonem till grafem, språkljud till bokstavsform (Høien & Lundberg, 2013; 

NICHD, 2000). En framgångsrik metod under läsundervisningen i årskurs 1, särskilt för elever 

i avkodningssvårigheter, är sedan att presentera bokstäverna i en väl genomtänkt och beprövad 

ordning samt att organisera undervisningen så att bokstav- och ljudkopplingar och 

sammanljudning av ord tränas explicit och systematiskt, gärna tillsammans med 

multisensoriska inslag såsom exempelvis att spåra bokstäver med fingertopparna på 

sandpappersbokstäver. Vid undervisning av sammanljudning är det av betydelse att fokus läggs 

på språkljuden och inte på bokstavsnamnen (Høien & Lundberg, 2013). Att lära sig logografiskt 

att känna igen högfrekventa korta ord direkt, utan att behöva ljuda samman dem, är viktigt för 

att kunna läsa texter snabbt och säkert (Lundberg & Herrlin, 2014). När det gäller undervisning 

i igenkänning av högfrekventa ord som ordbilder lyfter Høien och Lundberg (2013) fram vikten 

av att läraren uppmärksammar elever i avkodningssvårigheter på ordens bokstavssekvens och 

poängterar att det är denna som ska ligga till grund för igenkänningen, istället för slumpmässiga 

visuella särdrag. Inlärningen av högfrekventa ordbilder bör dessutom ske på lekfulla och 

laborativa arbetssätt. Eleverna behöver även får träna att avkoda orden i sammanhängande och 

elevanpassade texter (Høien & Lundberg, 2013). 
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Tjernberg (2013) har studerat framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande med särskild inriktning 

på elever som riskerar att hamna i läs- och skrivsvårigheter. Resultaten i hennes undersökning 

visar att elevers möjligheter till utmaningar på sin nivå, tidig kartläggning av elevers 

läsproblem, lärares strävan att alla elever ska få lyckas, tydliggörande av mål för 

undervisningen, varierande skriv- och läsaktiviteter och arbete för ett positivt och tillåtande 

klassrumsklimat, är utmärkande faktorer för framgångsrikt läslärande. Särskilt framgångsrika 

inslag i undervisning för elever med lässvårigheter var lärares positiva tro på elevernas förmåga, 

anpassat arbetsmaterial och undervisningsinnehåll, strukturerat arbete med muntlig 

framställning, naturliga inslag av kompensatoriska hjälpmedel och tematiska arbetssätt 

(Tjernberg, 2013). I den tidiga läs- och skrivinlärningen understryker Tjernberg (2016) därför 

vikten av en så kallad balanserad undervisning där systematiskt arbete med språkljuden 

kombineras med läsning och skrivning i, för eleven, meningsfulla sammanhang. Liknande 

tankegångar, där inlärning av fonem- och grafemkopplingar kombineras med lustfyllda, 

elevnära läsupplevelser, framförde Adams (1991) och senare Strickland (1998) redan under 

1990-talet. Resultaten i Dahl och Scharers (2000) undersökning av läsundervisning för 

förstaårskurselever, visar också att undervisning i fonem- och grafemkopplingar, phonics, ofta 

pågår i klassrum där den analytiska undervisningsmetoden, Whole language, dominerar. I deras 

undersökning, tillsammans med Lawson och Grogan (Dahl, Scharer, Lawson, & Grogan, 1999), 

framkommer att lärare undervisar i strategier för fonem- och grafemkopplingar i samband med 

elevernas egna läs- och skrivaktiviteter. Dessa resultat gör att vi ställer oss frågan ifall elever i 

avkodningssvårigheter, som inte intresserar sig för läs- och skrivaktiviteter, får tillräcklig 

undervisning i de moment som de har behov av för en gynnsam avkodningsutveckling. 

Att undervisningen med blandat innehåll är effektivt för elever med läs- och skrivsvårigheter 

lyfts även fram i NICHD (2000) och i Konsensusprojektet (Myrberg, 2003), samt av Høien och 

Lundberg (2013). Moment som anses framgångsrika är bland annat träning av fonologisk 

medvetenhet, läsinlärningsmetodik som utgår från fonem- och grafemkopplingar, upprepad 

högläsning och undervisning i läsförståelsestrategier. För elever i riskzonen för att utveckla läs- 

och skrivsvårigheter krävs dock även direkt undervisning av en kunnig vuxen och även mycket 

tid för repetition, överinlärning och automatisering av dessa moment (Høien & Lundberg, 

2013), särskilt med tanke på att svaga läsare tar färre initiativ till läsaktiviteter än goda läsare 

(NICHD, 2000). Samtidigt som elever i läs- och skrivsvårigheter behöver mycket tid för att 

befästa viktiga moment för framgångsrik läs- och skrivutveckling behöver de även utmanas 

inom deras utvecklingszon (Myrberg & Lange, 2006). 
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Även resultaten från en interventionsstudie för svenska nioåringar med läs- och 

skrivsvårigheter, där de tre momenten fonologisk medvetenhetsträning, repeterande läsning och 

träning i läsförståelsestrategier regelbundet genomfördes, talar för en blandad läsundervisning 

(Wolff, 2011). Efter interventionen förbättrades elevernas stavning, läshastighet, läsförståelse 

och fonologisk medvetenhet, förbättringar som även höll i sig ett år efter interventionens slut. 

Hagtvet (2009) redogör för viktiga aspekter gällande elever i riskzonen och 

nybörjarundervisning. Hon lyfter fram vikten av tidig diagnostisering, omedelbara, 

intensifierade insatser för elever som riskerar att inte nå förväntade kunskapsmål och 

fonologiskt detaljarbete på ljud-bokstavsnivå. Hagtvet belyser också vikten av allmän trivsel, 

känslan av att lyckas och bekräftande undervisning där inlärningskrav anpassas till elevens 

kompetensnivå och intresse i kombination med tydliga krav och relevant återkoppling. Även 

en undervisning med språkligt fokus, innehållande bland annat berättande och återberättande i 

anslutning till högläsning eller upplevda händelser, samt reflekterande samtal om ord och fraser, 

experimenterande skrivning och mängdläsning på en, för eleven, enkel nivå menar Hagtvet 

(2009) är gynnsam nybörjarundervisning för elever i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. 

4.8 Digitala hjälpmedel i läsundervisningen 

Att använda lärplattan som ett kompensatoriskt hjälpmedel kan innebära att elever i svårigheter 

kan arbeta på eller över nivån för sin förmåga (Myrberg & Lange, 2006). Høien och Lundberg 

(2013) menar dessutom att många elever i lässvårigheter upplever träning på digitala 

hjälpmedel som lustfyllda och utmanande men att dessa elever samtidigt inte har någon väl 

utvecklad strategi för att avgöra när de behöver hjälp och förklaringar vid uppkomna svårigheter 

under digital träning. Istället, poängterar de, att det finns en risk att eleven helt enkelt hoppar 

över svårigheterna och går vidare. Mer forskning krävs emellertid för att kunna vetenskapligt 

bedöma värdet av att använda digitala hjälpmedel för elever i läs- och skrivsvårigheter 

(Myrberg, 2007; Vetenskapsrådet, 2015). 

4.9 Lärarens roll i framgångsrik läsundervisning 

Enligt Elbro (2004) är läsning ett ”tillämpningsområde” som inbegriper hur man gör när man 

läser, hur läsutvecklingen sker, vad som kan vara svårt med att lära sig läsa, hur man mest 

framgångsrikt undervisar i läsning och vad som utmärker och orsakar lässvårigheter. För att 

som lärare kunna värdera läspedagogikens olika metoder, och även ”modevågor” som kommer 

och går, behöver man ha en gedigen kunskapsgrund att stå på. Denna kunskap bör till stor del 
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bestå i det skrivna språkets förhållande till det talade språket, då detta är mycket viktigt för 

läsutvecklingen. Det är oftast elevens brist i denna kunskap som orsakar svårigheter (Elbro, 

2004). Lärare behöver således goda kunskaper i att få elever att förstå denna koppling, men det 

är av mindre vikt vilken metod läraren använder för att nå dit (Elbro, 2004; Alatalo, 2012). 

Läraren behöver ha förmåga att identifiera styrkor och svagheter i elevers 

läsinlärningsutveckling för att kunna skräddarsy undervisningen utifrån elevernas behov 

(Alatalo, 2012; Roe, 2014). Enligt Moats (2009) behöver man förtydliga betydelsen av lärarens 

goda kunskaper i läsinlärning, och menar att lärarutbildningarna behöver bli ännu bättre på att 

grundlägga dessa kunskaper. Lärarens skicklighet kräver enligt Moats goda kunskaper inom 

områdena fonemisk medvetenhet, samband ljud och bokstav (phonics), ordkunskap och 

stavning, läsflyt, ordförråd och läsförståelse för att kunna bedriva en skicklig läsundervisning. 

Ämneskunskaper i kombination med en förmåga att organisera och genomföra 

läsundervisningen utgör förutsättningarna att få elever att utveckla sina läsfärdigheter (Alatalo, 

2012). I Alatalos undersökning framkommer emellertid att flera av de deltagande lärarna har 

otillräckliga kunskaper i svenska språkets struktur och är ovana vid att reflektera över elevers 

läsutveckling. Mot bakgrund av Moats (2009) resonemang och resultaten från Alatalos (2012) 

undersökning drar vi slutsatsen att vår underökning av lärares erfarenheter av undervisning i 

avkodning i årskurs 1 kan komma att utgöra ett kunskapsbidrag. 
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5. Metod 

Under denna rubrik beskriver vi val av forskningsansats, metod för datainsamling, 

urvalsprocessen, information om informanterna, hur vi genomfört en provintervju och 

analysmetod. Vi redogör även för hur vi beaktat de forskningsetiska kraven. I metoddelens sista 

del återfinns en metoddiskussion och även ett avsnitt som belyser tillförlitligheten och 

giltigheten i vår studie. 

5.1 Forskningsansats 

I en kvantitativ undersökning är det forskarens intressen och frågor som är styrande (Bryman, 

2018). Undersökningen har vanligtvis en mycket strukturerad utformning för att generera 

”hårda” reliabla data, gärna i form av siffror. I den kvalitativa undersökningen står däremot 

deltagarnas perspektiv, vad de uppfattar som viktigt och betydelsefullt, i fokus. En kvalitativ 

undersökning är oftast ostrukturerad för att den ska frambringa en stor mängd information som 

analyseras och presenteras med ord (Bryman, 2018). Den kvalitativa forskningen vill få 

förståelse och kännedom om fenomen rörande personer och situationer, i den sociala verklighet 

de befinner sig i (Dalen, 2015). Eftersom studiens syfte är att undersöka vad lärare uppfattar är 

prioriterat innehåll för elever i avkodningssvårigheter, och hur de berättar att de förändrar och 

anpassar för att göra avkodningsundervisningen mer tillgänglig för dessa elever, blir en 

kvalitativ metodansats ett självklart val. Den analys vi kommer att göra och de slutsatser vi 

kommer att dra kommer dessutom att utgå från empirin, vilket innebär att ansatsen blir induktivt 

inriktad (Bryman, 2018; Fejes & Thornberg, 2015).  

5.2 Datainsamlingsmetod 

Enligt Dalen (2015) är det klokt att använda sig av semistrukturerad intervju vid önskan att 

säkerställa att relevanta frågor utifrån frågeställningen ställs och när behov finns att kunna ställa 

följdfrågor. Målet med en semistrukturerad intervju är att få ut så mycket information som 

möjligt från informanterna, och uppföljningsfrågorna kan då ge möjlighet att ytterligare 

fördjupa samtalets innehåll. Under intervjun är forskaren fri att ställa frågorna i annan ordning 

för att samtalet ska flyta på bekvämt (Dalen, 2015). Av dessa anledningar valde vi att genomföra 

semistrukturerade intervjuer i vår studie. Vi sammanställde en intervjuguide (se bilaga 2) med 

ett antal frågor som knöt an till vårt syfte och frågeställningar, enligt Dalens (2015) 

rekommendation. Intervjuguiden kompletterades med följdfrågor att använda vid behov.  
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5.3 Urval 

I vår studie använde vi oss av ett så kallat icke slumpmässigt bekvämlighetsurval (Bryman, 

2018; Trost & Hultåker, 2016) genom att vi kontaktade lärare i årskurs 1 som fanns 

lättillgängliga för oss. En förfrågan, inklusive missivbrev, skickades ut via mail till sammanlagt 

tio praktiserande klasslärare. Vi valde att använda oss av mail för att det medger snabb 

korrespondens. Åtta av dessa lärare gav positivt svar till att delta, varpå tider för intervjuer 

bokades in. Därefter valde vi att intervjua fyra lärare var. Bryman, 2018, poängterar att 

svarsfrekvensen vanligtvis blir hög vid bekvämlighetsurval, men att resultaten inte kan att 

generaliseras, på grund av att det näst intill är omöjligt att veta vilken population sådana 

stickprov representerar.  

5.4 Presentation av informanterna 

Tabellen visar en översikt över de namn som vi valt att kalla informanterna, informanternas 

utbildningsbakgrund, antal yrkesverksamma år och antal genomförda klasser i årskurs 1. 

 

Tabell 1. Informanternas fingerade namn, utbildning, yrkesverksamma år och antal 

genomförda klasser i årskurs 1 

Namn Utbildning Yrkesverksamma 

år 

Genomförda klasser i 

årskurs 1 

Lärare A Grundskollärare 1-7 

svenska/So 

22 6 

Lärare B Grundskollärare 1-7 

Ma/No, svenska år 1-3 

20 6 

Lärare C Grundskollärare 1-7 

Ma/No, svenska år1-3 

10 3 

Lärare D Grundskollärare 1-7 

Ma/No, svenska år1-3 

22 5 

Lärare E Förskollärare, Grund-

skollärare 1-6 Sv/So 

6 2 

Lärare F Tidigarelärare F-3, alla 

ämnen 

5 3 

Lärare G Grundskollärare F-4 alla 

ämnen. Speciallärare 

mot utvecklingsstörning  

13 2 

Lärare H Grundlärare mot fritids-

hem. Grundskollärare 1-

6 svenska, matematik 

5 3 
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5.5 Provintervju 

Inför genomförande av intervjuer är det enligt Dalen (2015) viktigt att göra provintervjuer för 

att testa hur väl intervjuguiden fungerar och hur vi själva fungerar som intervjuare, samt för att 

bli säker på den tekniska utrustningen. Därför gjorde vi provintervjuer med var sin kollega. 

Eftersom en semistrukturerad intervju ger utrymme för att ställa kompletterande frågor och 

ändra ordningen på frågorna lät vi intervjuguiden vara kvar i sin ursprungliga utformning så när 

som på någon mindre justering inför de riktiga intervjuerna, då vi ansåg att provintervjuerna 

fungerat väl.  

5.6 Genomförande av datainsamlingen 

I mailet där tid för intervjuerna avtalades fick informanterna några exempel på frågor som skulle 

komma att ställas vid intervjun för att ge informanterna en uppfattning om frågornas utformning 

och innehåll. Vi ville inte ge informanterna intervjuguiden i förväg för att undvika att de skulle 

tänka ut svaren och eventuellt tillrättalägga dessa. Sju intervjuer genomfördes på respektive 

informants skola, i dennes klassrum eller i ett annat rum på skolan där lugn och ro under 

intervjun kunde erbjudas. En av informanterna valde däremot att komma till skolan där en av 

oss arbetar för att genomföra intervjun i ett arbetsrum. Innan intervjuerna inleddes påminde vi 

om de etiska aspekterna. Dalen (2015) framhåller att det är av största vikt att intervjuer i 

forskningssyfte spelas in. Vi använde oss därför av en app på våra telefoner och surfplattor för 

att spela in intervjuerna som ljudfiler. Intervjuerna spelades således in på två enheter samtidigt 

för att eliminera risken att en inspelning skulle misslyckas. Vi använde intervjuguiden som ett 

stöd för att kontrollera att vi frågat om allt vi hade för avsikt att undersöka. Ibland ställdes 

frågorna i en annan ordning än hur de stod i intervjuguiden, och ibland utnyttjades de 

kompletterande följdfrågorna för att stötta informanten i sin uppgift att beskriva sin 

undervisning och anpassning av elever i avkodningssvårigheter, för att vi skulle få en så god 

bild som möjligt av lärarens uppfattning. Vid intervjun bör forskaren undvika att ställa ledande 

frågor, kunna lyssna och vara lyhörd, för att inte missa viktiga trådar att fånga upp (Bryman, 

2018). Detta förhållningssätt gav oss förutsättningar för att intervjuerna skulle svara upp mot 

vårt syfte. Vi tyckte dock båda att det ibland var svårt att hålla sig till ämnet avkodning då alla 

informanter i varierad grad nämnde att de också arbetar med läsförståelse.  

Intervjuerna varade i 40-60 minuter. Vi transkriberade de intervjuer vi själva genomfört och 

läste därefter varandras transkriberingar. Vi använde oss av en ortografisk transkriberingsnivå 
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vilket innebär att orden skrivs på korrekt svenska utan att innebörden förändras (Braun & 

Clarke, 2006). 

5.7 Analysmetod 

Vid bearbetning och analys av vårt datamaterial har vi använt oss av tematisk analys. 

Analysmetoden innebär ett forskningsverktyg med möjlighet att få fram en stor mängd 

detaljerad data (Braun & Clarke, 2006). Eftersom Braun och Clarke även framhåller att tematisk 

analys är en flexibel metod för att analysera kvalitativa data och dessutom lämpar sig väl för 

nya forskare att använda, har vi använt deras guide för genomförandet av tematisk analys under 

vår bearbetning och analys av vårt empiriska material. Den tematiska analysen kan dessutom 

stå på egna ben utan att samtidigt behöva luta sig mot övergripande teoretiskta ramverk, såsom 

till exempel Grounded theory och Interpretative Phenomenological Analysis, IPA (Braun & 

Clarke, 2006). Tematisk analys används för att identifiera, analysera och beskriva mönster i 

datamaterial. Metoden kan användas för att redogöra för informanters erfarenheter och 

verkligheter vilket innebär att ansatsen lämpar sig väl för vår studie, då syftet med denna är just 

att spegla dessa. Grounded theory är däremot mer lämpad som metodansats vid studier av 

sociala händelser och interaktioner (Thornberg & Forslund Frykedal, 2015), och IPA vid studier 

av personers upplevelser om ett visst fenomen i givet sammanhang (Back & Berterö, 2015).  

Vi analyserade vårt empiriska material enligt Braun och Clarkes (2006) guide för hur man kan 

gå till väga vid en tematisk analys. Analysguiden består av sex steg där det första steget innebär 

att bekanta sig med sin empiri. Deras tanke är att forskaren skapar sig en överblick över 

materialet och antecknar vad som är intressant i förhållande till forskningsfrågorna. De menar 

att forskaren redan vid transkriberingen påbörjar arbetet med att bekanta sig med sitt material 

och således började vårt analysarbete redan där. När transkriberingarna var klara använde vi 

oss av kommentarsverktyget i Word för att, enligt guiden, markera textdelar som kunde ge svar 

på våra forskningsfrågor. Vi gjorde också noteringar vid repetitioner och mönster. Vi använde 

oss av denna funktion i Word då vi samarbetat på distans kring vår studie och på så sätt smidigt 

kunde maila transkriberingarna mellan varandra för att jämföra vad vi sett under detta första 

steg. Steg två innebär att forskaren kodar materialet (Braun & Clarke, 2006), vilket vi gjorde 

genom att läsa igenom alla transkriberingar med tillhörande initiala noteringar och försökte 

organisera dem i meningsfulla grupperingar. Vi gav ord, meningar eller hela stycken en 

sammanfattande kod för att förtydliga för oss själva vad textdelen handlade om. Till exempel 

gav vi citatet …och koppla ihop ljud med bokstav, alltså så att de verkligen har…för det är ju 
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det som är meningen, för att du ska kunna avkoda så måste du ha ljuden och…ja det är ju 

superviktigt i början (lärare C) koden: Koppla ljud/bokstav, och citatet Jag visar på tavlan och 

så får de göra med fingret i luften och så skriver vi med penna flera stycken i en bok (lärare F) 

koden: Modellera. På detta sätt bröts materialet ner i mindre delar vilka kunde vara intressanta 

för vårt syfte. I steg tre är tanken att forskaren ska leta efter teman i materialet (Braun & Clarke, 

2006). Således undersökte vi relationer mellan våra koder från steg två. Vi döpte om, sorterade 

och kategoriserade koderna till sammanhängande mönster. Till exempel sorterades redan här 

lärplatta, olika former av alfabetskort, skyltar med högfrekventa ord, konkret material, bildstöd 

och ljudbok som variationer till temat Hjälpmedel. Här hade vi återigen god hjälp av att använda 

kommentarsverktyget i Word för att skriva in förslag på teman. Det gav oss möjlighet till 

överblick över koderna och förenklade samarbetet på distans när vi båda kunde se materialet 

samtidigt på våra datorer och föra samtal på telefon. Vi hade nu delat in materialet i ett antal 

preliminära teman. Vi namngav temana med ambitionen att ge läsaren en direkt bild av dess 

innehåll. Under steg fyra ska temana granskas ytterligare så att textutdragen inom varje tema är 

enhetliga och hör ihop på ett rimligt sätt (Braun & Clarke, 2006). Vi tog fram olika förslag att 

dela in materialet i som på ett tydligt sätt svarade upp mot vår frågeställning. I detta skede 

sorterade vi också bort utsagor som inte kvalificerade sig inom området 

avkodningsundervisning. Till exempel plockade vi bort undervisning som handlade om 

läsförståelse, och innehåll som handlade om hur lärarna upptäcker avkodningssvårigheter då 

det inte var vårt huvudsakliga syfte med studien. Detta var det mest tidskrävande steget. Under 

steg fem, där forskarna ytterligare definierar och sedan namnger temana (Braun & Clarke, 

2006), ledde vår analys slutligen fram till våra tio slutgiltiga teman: Uppmärksamma fonem, 

Sambandet mellan fonem och grafem, Alfabetisk avkodningsstrategi, Logografisk 

avkodningsstrategi, Inkodning, Modellering, Individualisering, Hjälpmedel, Repetition och 

Placering. Våra teman lyfter fram och nyanserar olika aspekter vad gäller prioriterat innehåll 

vid avkodningsundervisning och tillgänglig avkodningsundervisning för elever i svårigheter då 

vi, som tidigare beskrivits, också redogjort för variationer inom varje tema. Det sjätte steget 

enligt analysguiden innebär att väva samman analysen i en berättande text som ska harmoniera 

med forskningsfrågorna (Braun & Clarke, 2006). Resultatdelen innehåller således en 

sammanhängande redogörelse för vad datamaterialet berättar, tydliggjord med citat som 

illustrativa exempel till varje variation av respektive tema. Dessa citat har tolkats och 

analyserats med hjälp av resonemang kopplade till de ursprungliga forskningsfrågorna, allt i 

enlighet med Braun och Clarkes (2006) guide för hur en tematisk analys kan genomföras.  
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5.8 Metoddiskussion 

Valet av metodansats leder in forskaren på lämpliga datainsamlingsmetoder (Fejes & 

Thornberg, 2015). Eftersom vi har valt en kvalitativ metodansats föll således de mer 

strukturerade datainsamlingsmetoderna bort. Hammar Chiriac och Einarsson (2013) menar att 

observationer med låg grad av struktur kan användas i utforskande syfte. Vid en observation 

skulle lärares tankar och beskrivningar dock inte komma fram, vilket gör att denna 

datainsamlingsmetod inte är användbar för vår undersökning. Enkät kan användas vid 

kvalitativa studier om frågorna är mer öppna, detta är dock inte att rekommendera när man vill 

få en djupare förståelse, eller ämnar hitta mönster i handlingar (Trost & Hultåker, 2016). 

Således valde vi även bort enkäter. Bryman (2018) menar att fokusgruppmetoden, intervju med 

flera personer samtidigt, kan vara ett alternativ vid kvalitativ ansats. Vid användande av 

fokusgruppsintervju ligger fokus på att studera hur individer i egenskap av gruppmedlemmar 

samtalar kring en viss fråga och hur samspelet sker i gruppen. Huvudfokus för vår undersökning 

ligger dock vid lärares beskrivningar av deras undervisning och eventuella anpassningar för 

elever i avkodningssvårigheter. Eftersom den kvalitativa intervjun är särskilt lämplig för att få 

inblick i och förståelse för informanters egna erfarenheter och tankar (Dalen, 2015), fann vi 

denna metod mest lämpad för vår studie.  

Då ingen av oss är vana vid att göra intervjuer tyckte vi båda att det var bra att ha en 

intervjuguide att hålla oss till för att säkerställa att vi frågade det vi hade för avsikt att fråga om. 

Vi försökte förhålla oss till Kvale och Brinkmans (2015) kvalitetskriterier (kursiverade i texten 

nedan) för en skicklig intervjuare under intervjuerna. Till exempel är vi båda kunniga på 

området avkodning. Det är dock viktigt enligt Kvale och Brinkman (2015) att inte överglänsa 

informanterna med sina kunskaper och inte lägga orden i munnen på dem eller ställa ledande 

frågor. Detta kunde vi känna någon enstaka gång att vi gjorde för att hjälpa informanterna att 

sätta ord på vad de faktiskt gjorde i sin undervisning. Att omformulera informanternas svar kan 

dock ses som att vi gjorde en tolkning av informanternas utsagor för att de skulle kunna bekräfta 

att det var riktigt uppfattat av oss. Vi var båda strukturerade under intervjuerna genom att vi 

beskrev syftet med vår studie innan vi började, vi talade om att vi skulle komma att använda 

oss av en intervjuguide där vi skulle följa upp deras svar vid behov för att få en så tydlig bild 

som möjligt av deras arbete. Vi utnyttjade friheten att ställa frågorna i olika ordning beroende 

på hur intervjuerna förlöpte, och om informanterna spontant kom in på frågor längre fram i 

intervjuguiden tog vi inte upp dem igen. Vi var också noga med att språkligt markera när 

intervjun började och avslutades, vilket ingår i att hålla en god intervjustruktur. Intervjuaren 
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bör vidare ställa tydliga och begripliga frågor utan ett alltför akademiskt språkbruk. Detta 

försökte vi tänka på, men ibland behövdes ett förtydligande eller några exempel för att 

informanterna skulle förstå vad vi undrade över. Detta innebar vid något enstaka tillfälle, som 

tidigare beskrivits, att vi ställde en ledande fråga. Vi upplevde dock att svaren härefter ändå 

kändes genuina vilket gjorde att vi behöll dem. Ibland kände vi att vi behövde styra intervjuerna 

så att vi behöll fokus kring avkodning då flera av informanterna vid upprepade tillfällen kom 

in på läsförståelsemoment. Om vi hade delgivit informanterna frågorna i förväg hade behovet 

av styrning av den anledningen förmodligen blivit mindre.  

5.9 Tillförlitlighet och giltighet  

Validitet och reliabilitet är begrepp som av tradition har använts inom kvantitativ forskning för 

att säkerställa att man mäter det man avser att mäta och att tester som använts inom en gällande 

studie ska vara pålitliga och inte känsliga för tillfälligheter. Inom kvalitativ forskning anses 

dessa begrepp inte direkt överförbara och istället för reliabilitet används vanligtvis 

tillförlitlighet, och istället för validitet används giltighet eller äkthet (Kvale & Brinkman, 2015; 

Bryman, 2018). Tillförlitlighet vid intervjustudier handlar enligt Kvale och Brinkman (2015) 

framför allt om intervjuarens intervjukvalifikationer. För att genomföra en semistrukturerad 

intervju med god kvalitet krävs enligt dem sakkunskap kring vad intervjun handlar om, och en 

hantverksskicklighet som innefattar intervjutekniker och ett gott omdöme. De medger att dessa 

kvalitetskriterier är något av ouppnåeliga ideal, men menar att de kan användas som riktlinjer. 

Vad gäller sakkunskap anser vi att vi genom vår egen erfarenhet av att ha undervisat i årskurs 

1, arbetat som speciallärare mot elever i läs- och skrivsvårigheter och utbildat oss till 

speciallärare inom språk-, läs- och skrivutveckling, har goda kunskaper kring 

avkodningsutveckling och undervisning vid avkodningssvårigheter. Detta skulle dock enligt 

Brymans (2018) beskrivning kunna leda till en möjlig intervjuareffekt genom att både vi som 

intervjuare, och informanterna skulle kunna ta saker för givna och inte vara språkligt tydliga då 

båda parter är medvetna om att vi till vardags arbetar med samma saker. Vidare är ledande 

frågor förmodligen det som diskuteras mest vad gäller kvaliteten vid intervjuer enligt Kvale 

och Brinkman (2015), men de avdramatiserar effekten av ledande frågor och menar att de tvärt 

om kan leda till att reliabiliteten ökar vid en undersökning till exempel genom möjligheten att 

på så sätt kontrollera tolkningarna hos intervjuaren. Vi försökte ändå att inte ställa ledande 

frågor under våra intervjuer, enligt Brymans (2018) rekommendation, då de kan tendera till att 

föra in informanten mot ett visst svar. Vid några tillfällen ställde vi ändå ledande frågor 

eftersom vi upplevde ett behov att hjälpa informanterna att förstå vad vi menade. Vi har tagit 
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med dessa svar likställda med övriga svar. Vidare var vi måna om att intervjua lärare som 

arbetar i årskurs 1 för att de ska ha sina pedagogiska tankar kring avkodningsundervisning i 

färskt minne, vilket stärker reliabiliteten. Det gör även faktumet att lärarna vi intervjuat arbetar 

på sex olika skolor och således inte planerar tillsammans utan oberoende av varandra arbetar 

på respektive uppgivna sätt.  

Vad gäller validiteten, eller giltigheten, i vår studie har återigen forskarnas hantverksskicklighet 

betydelse enligt Kvale och Brinkman (2015). De beskriver validering vid kvalitativa 

forskningsintervjuer genom att bland annat poängtera vikten av planeringen och menar att 

intervjumetoden behöver vara lämplig vad gäller undersökningens syfte och ämne. Detta menar 

vi att vi säkerställt genom att vi använder semistrukturerade intervjuer för att ta reda på vad 

lärare berättar att de gör. Informanternas uppriktighet vid intervjuerna och intervjuarens 

förmåga att kontrollera att hon uppfattat svaret rätt, påverkar vidare giltigheten i studien (Kvale 

& Brinkman, 2015). Här finns alltid en risk att informanterna inte uppfattat frågan rätt och 

således inte svarar på precis det intervjuaren menade, eller att de medvetet eller omedvetet 

undanhåller eller tillrättalägger sina svar. Ett sätt att stärka validiteten hade varit att låta 

informanterna läsa igenom sin transkriberade intervju, så kallad respondentvalidering, med 

uppmaning att påpeka om något inte stämmer. Detta hade vi önskat att vi tagit oss tid till. Då 

vi transkriberat intervjuerna på en ortografisk nivå på korrekt svenska där innebörden inte 

förändrats (Braun & Clarke, 2006) och löpande under intervjuerna speglat respondenternas svar 

för att kontrollera att vi uppfattat dem rätt (Kvale & Brinkman, 2015), anser vi dock att 

utskrifterna av intervjuerna lever upp till det validitetskravet. 

Vårt syfte var att undersöka att undersöka lärares erfarenheter av undervisning i avkodning i 

årskurs 1, med fokus på elever i avkodningssvårigheter. Det låga antalet intervjuer innebär att 

vårt resultat inte kan generaliseras, men ge en bild av hur dessa lärare beskriver sin undervisning 

för att den ska bli tillgänglig för elever i svårigheter med avkodning. Då informanternas 

berättelser om sin undervisning i avkodning för elever i avkodningssvårigheter på de flesta 

punkter liknade varandra anser vi dock att det finns anledning att tro att resultatet kan stämma 

in på fler lärare.  

5.10 Etiska hänsynstaganden 

Det finns fyra allmänna etiska huvudkrav på humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 

2018; Vetenskapsrådet, 2007). I vår undersökning har vi beaktat informationskravet genom att 
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vi informerat berörda personer i förväg, både muntligt och skriftligt, om undersökningens syfte 

och innehåll, frivilligheten att delta samt möjligheten att när som helst avbryta deltagandet. Vad 

gäller samtyckeskravet inhämtade vi i förväg skriftligen deltagarnas samtycke att delta i 

undersökningen på frivillig basis. Angående konfidentialitetskravet har vi gett berörda personer 

största möjliga konfidentialitet genom att vi sett till att all insamlad data avidentifierats, endast 

lyssnats på och transkriberats av forskarna själva, samt förvarats på ett sådant sätt att det varit 

oåtkomligt för utomstående. Det sista kravet, nyttjandekravet, avser vi beakta genom att endast 

tillåta den data som samlats in att användas i den uppsats som skrivits i samband med 

undersökningen (Vetenskapsrådet, 2007). 
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6. Resultat 

När vi har analyserat vårt empiriska material har vi funnit tio teman. Vi presenterar och redogör 

för var och ett av dessa teman under denna rubrik.  

6.1 Uppmärksamma fonem 

Informanter beskriver att det är centralt att undervisningen för elever i avkodningssvårigheter 

innehåller övningsmoment på fonemnivå. I undervisningssituationerna ser läraren till att 

eleverna får träna på att lyssna efter om ett visst fonem förekommer i ett ord eller inte, leta efter 

och samla ord som börjar på ett visst fonem och lyssna efter fonemets mer exakta placering i 

ord, först, inuti eller sist.  

När det gäller att lyssna efter fonemets förekomst i ord beskriver lärarna att detta sker i samband 

med gemensamma samtal i klassen eller gruppen och enskilda samtal med elever kring 

uppgifter eleven arbetar med. Lärarna berättar att de uppmanar eleverna att lyssna noga efter 

fonemets förekomst i ett specifikt ord för att höra om fonemet förekommer i ordet eller inte. 

Denna typ av uppgifter beskriver lärarna att de prioriterar särskilt för elever i 

avkodningssvårigheter. 

Lärare A: Dom uppgifter jag väljer, dom jag tycker är viktiga att dom gör, är ju till exempel, att 

lyssna efter bokstaven, om den finns i ordet överhuvudtaget.1 

Läraren prioriterar uppgifter där eleven behöver lyssna efter ett visst fonem och avgöra om 

fonemet hörs i ordet eller inte. Att genomföra uppgifter som går ut på att identifiera om ett visst 

fonem överhuvudtaget finns i ett ord är av stor vikt enligt lärarens beskrivning. Läraren 

förefaller säker på att elever i avkodningssvårigheter gynnas av att genomföra uppgifter som 

övar förmågan att avgöra om ett bestämt fonem förekommer i ett särskilt ord eller inte.  

När det handlar om att leta efter och samla ord som börjar på ett visst fonem beskriver lärarna 

att de regelbundet ser till att eleverna får träna detta moment. Lärarna berättar att eleverna i 

gruppen uppmanas att leta efter ord som börjar på ett särskilt fonem genom att tänka på ord, 

lyssna efter och avgöra om något av orden börjar på det aktuella fonemet och i så fall ge detta 

som förslag till läraren att skriva på tavlan. Att identifiera och samla ord med ett bestämt 

                                                 

1 Citatet förekommer även på s. 38, under rubriken Individualisering, men belyses då från en annan synvinkel. 
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begynnelsefonem kan även ske i samband med enskilt arbete eller pararbete. Eleverna får då 

redovisa orden muntligt för gruppen, eller skriftligt i sina arbetsböcker. 

Lärare B: Och sen samlar vi ord…på…som börjar på bokstaven på olika sätt. Ibland utifrån en bild, 

ibland bara fritt. Vad vet vi för ord som börjar på ffff, till exempel och så….det är viktigt, tycker 

jag.  

Med stöd från läraren letar eleverna efter och samlar ord där den aktuella bokstavens fonem 

hörs först. Enligt beskrivningen använder läraren olika tillvägagångssätt vid genomförandet av 

denna aktivitet. Ibland samlas orden utifrån en bild och ibland fritt utan något som styr. Läraren 

uttrycker att det är viktigt att fråga eleverna vilka ord de tillsammans kan komma på som inleds 

med exempelvis fonemet f. Att lyssna efter vilket fonem ord inleds med verkar vara en 

prioriterad aktivitet i lärarens undervisning. Läraren tycks således anse att det är betydelsefullt 

att eleverna tränar på att lyssna efter begynnelsefonem i ord. 

Moment som går ut på att eleverna ska lyssna efter och identifiera ett specifikt fonems mer 

exakta placering, först, inuti eller sist, i ett bestämt ord berättar flera av lärarna att de prioriterar 

med anledning av elever med avkodningssvårigheter. Detta moment beskriver lärarna att de 

utför både i samtal i helklass och enskilt vid elevens arbetsplats. Lärarna beskriver att de 

uppmanar eleverna att lyssna ut var i ett särskilt ord ett visst fonem är placerat, först, inuti eller 

sist. Därefter uttalar lärarna ordet långsamt för att möjliggöra för eleverna att höra var i ordet 

det aktuella fonemet kan lokaliseras. Eleverna får sedan berätta vilken placering de upplever att 

fonemet har i ordet. I samtal med den enskilde eleven, beskriver lärarna, att de särskilt 

prioriterar uppgifter som innehåller dessa moment före andra uppgifter för elever i 

avkodningssvårigheter. Detta kan ske genom att de ringar in dessa uppgifter, i elevens 

arbetsbok, eller stryker uppgifter som fokuserar på andra moment. 

Lärare A: Sedan är det ju ljudanalysen, att lyssna efter bokstaven…var bokstaven finns i ordet, först 

, mitten eller sist…..det prioriterar jag mest.  

Läraren förtydligar att ljudanalys är synonymt med att lyssna efter var bokstavens fonem kan 

identifieras i ett ord, först i ordet, i mitten av ordet eller i slutet av ordet. Moment där en analys 

görs av var i ett ord ett särskilt fonem mer exakt finns placerat är, enligt lärarens beskrivning, 

prioriterade uppgifter. Det förefaller som att läraren prioriterar aktiviteter som handlar om att 

lyssna efter fonems mer exakta placering i ord för att elever ska få möjlighet att bli mer 

medvetna om vilka fonem ord är uppbyggda av och var i orden de finns placerade.  
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6.2 Sambandet mellan fonem och grafem 

Lärarna i vår studie berättar att deras undervisning innehåller återkommande moment som är 

utformade särskilt för att elever i avkodningssvårigheter ska få en mängd tillfällen att utveckla 

förståelse för och befästa det ömsesidiga sambandet mellan fonem, språkljud, och grafem, 

bokstavstecken. De berättar att elever i avkodningssvårigheter behöver noggrann undervisning 

i sambandet mellan fonem och grafem, och en mängd övningstillfällen för att befästa dessa. I 

undervisningen beskriver lärarna att de behandlar det ömsesidiga sambandet mellan fonem och 

grafem i flera olika sammanhang. Vid presentationen av en ny bokstav beskriver lärarna att de 

visar på och upplyser eleverna om bokstavstecknets utseende och hur det tillhörande 

språkljudet uttalas. Senare under bokstavsgenomgången tränas sambandet mellan fonem och 

grafem genom att språkljudet uttalas samtidigt som bokstavstecknet formas. Vid ett senare 

repetitionstillfälle, under perioden då bokstaven uppmärksammas särskilt, kan läraren även låta 

eleverna identifiera ett bestämt bokstavstecken bland flera andra och uttala det tillhörande 

språkljudet. I det enskilda arbetet uttrycker lärarna att uppgifter med fokus på att lyssna efter 

språkljudet i ord och skriva rätt bokstavstecken, samt att höra språkljudet läsas upp och därefter 

para ihop med rätt bokstavstecken bland flera, är prioriterade uppgifter för elever i 

avkodningssvårigheter.  

När det handlar om att visa på och upplysa eleverna om bokstavstecknets utseende och hur det 

tillhörande språkljudet uttalas berättar flera av lärarna att de ofta prioriterar detta innehåll under 

genomgång av en ny bokstav.  

Lärare A:…då har vi en bokstavsgång där vi introducerar bokstaven i början på veckan och tittar på 

hur man skriver den, hur den ser ut. Vi pratar om att...hm, vi använder uttryck som tak och golv för 

hur hög bokstaven är ...eller hylla...för dom som bara går upp till mitten liksom....sätter ord på hur 

bokstaven ser ut när vi skriver den. Vi pratar om var i alfabetet bokstaven finns och hur den låter om 

den har flera ljud, och ljudar tillsammans.  

Läraren förklarar hur en genomgång av en ny bokstav kan gå till. Under genomgången visar 

läraren hur bokstavstecknet skrivs, ser ut och känns igen genom att diskutera och observera 

visuella särdrag. Bokstavstecknets placering i alfabetsraden uppmärksammas och därefter 

presenteras och diskuteras det eller de språkljud som tillhör bokstavstecknet. Bokstavens 

språkljud uttalas även i kör tillsammans. Den noggranna genomgången av bokstavstecknets 

form med koppling till tillhörande språkljud ger en bild av hur betydelsefullt läraren tycker att 

undervisning i kopplingen mellan grafem och fonem är för elever som ännu inte tillägnat sig 
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denna förmåga. Det förefaller som att läraren vill visa på olika strategier för att minnas vilket 

bokstavstecken som hör ihop med vilket språkljud, så att elever som inte har befäst kopplingen 

mellan ett visst grafem och fonem ska ha lättare att minnas detta. 

För att befästa sambandet mellan fonem och grafem ytterligare berättar lärarna att de tillser att 

undervisningen innehåller repeterande övningstillfällen där språkljudet uttalas samtidigt som 

bokstavstecknet formas. De uttrycker att momentet både ingår i de gemensamma 

genomgångarna och i elevernas enskilda arbete. 

Lärare A: Sedan följer det att vi tränar på att skriva bokstaven utifrån….att skriva stort och ljuda 

tillsammans flera gånger...till att eleverna skriver bokstaven lite mindre i sina böcker och ljudar...  

Under en genomgång av en ny bokstav tränar läraren och eleverna på att forma bokstaven ett 

flertal gånger tillsammans med stora rörelser medan språkljudet uttalas i kör. Detta åtföljs av 

att eleverna tränar på att skriva bokstavsformen i sina arbetsböcker samtidigt som de uttalar 

språkljudet. Läraren tycks vara övertygad om att elever i avkodningssvårigheter gynnas av att 

aktivera flera sinnen samtidigt i arbetet med att befästa sambandet mellan fonem och grafem 

eftersom momentet genomförs vid genomgång av varje ny bokstav, flera gånger efter varandra, 

och vid enskild träning. 

Lärarna beskriver vidare att sambandet mellan fonem och grafem behöver repeteras gemensamt 

i klassen under den period eller vecka som klassen arbetar med en viss bokstav. Läraren kan då 

låta eleverna identifiera ett bestämt bokstavstecken bland flera andra och låta dem uttala det 

tillhörande språkljudet högt i kör. 

Lärare A: Vi lyssnar på en bokstavssång och tar upp texten på tavlan. Sen när vi har lyssnat och 

sjungit så läser jag texten för barnen. Sen går jag med pennan under och när vi kommer till ett o så 

de ooooo. Sen ringar vi in och så räknar vi hur många o vi har fått ihop…..att leta liksom efter 

bokstaven i en text….på olika sätt. 

Läraren visar och läser en text från en bokstavssång på tavlan som klassen dessförinnan har 

sjungit gemensamt. Därefter för läraren en whiteboard penna under orden, i skrivriktningen, 

och låter eleverna leta efter, identifiera och därefter uttala det bestämda språkljudet när pennan 

pekar på det tillhörande bokstavstecknet. Det förefaller som att läraren vill att elever i 

avkodningssvårigheter ska få möjlighet att repetera sambandet mellan fonem och grafem 

tillsammans med musikaliska uttryck och i samspel med kamraterna.  
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Även i enskilda sammanhang förklarar lärarna att de medvetet prioriterar innehåll som har 

fokus på att koppla ihop fonem med grafem för elever i avkodningssvårigheter. De beskriver 

att de väljer bort andra uppgifter för att se till så att dessa elever får så många övningstillfällen 

i att koppla fonem till grafem som möjligt. Uppgifter som lyfts fram går ut på att lyssna efter 

ett visst språkljud i ett ord och därefter skriva tillhörande bokstavstecken.  

Lärare D: Det jag tycker är viktigast för de här barnen…. Det är nog ljudanalysen. Att de får säga 

ordet och lyssna på var ljudet hörs och sen skriva bokstaven på rätt plats i boxarna där under. 

Läraren säger att uppgifter som handlar om ljudanalys är viktigast för elever i 

avkodningssvårigheter att genomföra. I dessa uppgifter får eleverna säga ordet långsamt och 

tydligt för att kunna avgöra var det specifika språkljud som ska uppmärksammas hörs i ordet. 

Efter detta moment skriver eleven språkljudets bokstavstecken, rätt placerat, i den rad av rutor 

som finns under den bild som representerar ordet. Efter gemensam genomgång och repetition 

av sambandet mellan det fonem och grafem som är aktuella för perioden, verkar läraren anse 

att elever i avkodningssvårigheter bör får möjlighet att träna på egen hand för att få chans att 

befästa detta samband. 

Ytterligare ett innehåll som prioriteras i enskilda sammanhang för elever som strävar med 

avkodningen är uppgifter där eleven ska para ihop ett språkljud som läses upp med rätt 

bokstavstecken bland ett flertal andra. 

Lärare D. För dom här barnen…dom här barnen som faktiskt inte har alla ljuden, ens en gång, på 

alla bokstäver som vi har gått igenom. Dom kanske bara kan två ljud. Då är det ju omöjligt att ljuda 

de andra… då får man liksom backa och då tar vi ibland hjälp av lärplattor. Jag tänker att man tar 

hjälp av dom program som finns där, att dom kan prova att lyssna mycket på ljuden, hur dom låter 

och hur dom ser ut. Man kan ju inte alltid finnas där men då kan man låta dom lyssna på ljud och 

dra iväg rätt bokstav på lärplattan också.2 

Läraren beskriver att elever som inte kan de fonem och grafem som tagits upp i undervisningen 

inte kan förväntas kunna koda av fler bokstavstecken och koda om dem till språkljud, än de 

som de har befäst. Enligt lärarens beskrivning kan mängdträning i olika appar på lärplattan med 

fokus på att lyssna på ett fonem och därefter koppla ihop med rätt grafem vara lämpligt innehåll 

i undervisningen för dessa elever. Läraren tycks vara medveten om att det är viktigt att kunna 

koppla ihop rätt språkljud med rätt bokstavstecken för att kunna alfabetiskt avkoda ord. Därför 

                                                 

2 Citatet förekommer även på s. 39, under rubriken Hjälpmedel, men belyses då från en annan synvinkel. 
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ser läraren till att elever i svårigheter med avkodningen får ytterligare träningstillfällen för att 

befästa fonem med rätt grafem, när det så behövs. 

6.3 Alfabetisk avkodningsstrategi 

Lärarna i studien beskriver att alfabetisk avkodningsstrategi, sammanljudning av språkljud, är 

ett viktigt inslag i avkodningsundervisningen för elever som inte har tillägnat sig denna. I 

lärarnas utsagor framkommer olika strategier som lärarna använder sig av för att visa elever 

som ännu inte har tillägnat sig den alfabetiska avkodningsförmågan, hur denna 

avkodningsstrategi fungerar. Lärarna lyfter fram att de modellerar för klassen hur ord ljudas 

samman, att de ljudar samman ord tillsammans med eleverna i kör och att de med enskilda 

elever visualiserar sammanljudningen genom att rita bågar mellan bokstavstecknen. 

När det gäller att modellera och visa eleverna hur sammanljudning av ord fungerar berättar 

lärarna att de tar alla tillfällen i akt för detta ändamål. 

Lärare B: Man försöker ju ta varje tillfälle man har till att ljuda högt. På tavlan till exempel, att man 

skriver någonting på tavlan, att man visar läsriktningen, att man försöker ljuda ihop orden tydligt i, 

i stort sett, allt man gör. 

Läraren ljudar samman allting som hon skriver på tavlan högt och tydligt för eleverna för att 

modellera hur alfabetisk avkodningsstrategi går till. I samband med att orden ljudas samman 

visar läraren även skrivriktningen. Läraren ser till att alla tillfällen hon skriver något på tavlan 

även blir ett tillfälle, för elever som inte lärt sig alfabetisk avkodningsstrategi ännu, att upptäcka 

hur denna strategi går till. Om tekniken för hur ord ska ljudas samman upprepas ofta ökar 

möjligheten för att de flesta elever upptäcker hur alfabetisk avkodning går till. 

Lärarna berättar också att de i helklass långsamt och tydlig sammanljudar ord i kör.  

Lärare G: Sen läser vi i kör tillsammans, de starka eller de som vågar kan läsa före och jag följer 

med, med fingret och så ljudar alla ihop. Om det är ordet sol till exempel, ssssoooolll, att det inte 

blir tyst emellan. 

Läraren använder de elever som kan avkoda som förebilder när klassen ljudar samman 

språkljud i kör. Hon för fingret från bokstav till bokstav för att visa vilket språkljud som hör 

ihop med vilket bokstavstecken, och för att visa att språkljuden ska länkas samman. I momentet 

får eleverna inte bara se och höra hur alfabetisk avkodningsstrategi går till utan även vara med 

och prova. Läraren tycks välja att högläsa i kör för att elever som inte förstått hur alfabetisk 
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avkodningsstrategi fungerar ännu får möjlighet att praktisera med hjälp av kamrater och en 

förevisande vuxen. På det sättet ökas chanserna att eleverna så småningom ska förstå och utföra 

alfabetisk avkodning på egen hand. 

Lärarna beskriver även hur de försöker visualisera sammanljudningsprincipen med bågar för 

enskilda elever i samband med att dessa ska försöka ljuda samman ord.  

Lärare D: Man försöker finnas där och bygga och se visuellt med ljuden. Jag jobbar mycket med 

bågar, att man jobbar mycket med att följa ljuden, sssooolll, att man försöker får dom att hänga kvar. 

Läraren beskriver hur hon visualiserar sammanljudningen för eleven genom att rita bågar från 

bokstav till bokstav, medan hon ljudar samman språkljuden långsamt. Läraren verkar använda 

denna strategi för att få eleven att förstå att språkljuden ska dras ihop utan mellanrum.  

6.4 Logografisk avkodningsstrategi 

I lärarnas berättelser framkommer det även att den logografiska avkodningsstrategin, att känna 

igen ord med hjälp av ordens visuella särdrag, frekvent används i den tidiga 

avkodningsundervisningen. Lärarna berättar att de undervisar i denna avkodningsstrategi för att 

få elever i avkodningssvårigheter att känna igen ”ordbilder”, det vill säga korta vanliga ord som 

frekvent förekommer i texter. Lärarna tar upp ord som exempelvis och, en, ett, ser och var. I 

undervisningen beskriver lärarna att de sätter upp orden som skyltar på tavlan, letar 

tillsammans efter orden i texter och tillsammans eller enskilt låter eleverna formulera och bygga 

meningar med de aktuella orden för att eleverna ska lära sig avkoda ord med hjälp av den 

logografiska avkodningsstrategin. 

I lärarnas utsagor framkommer det att en återkommande strategi, för att få eleverna att lära sig 

att känna igen vanliga korta ord med hjälp av logografisk avkodningsstrategi, är att sätta upp 

skyltar med orden på tavlan. 

Lärare D: Sedan jobbar vi med ordbilder också. Jag menar dom här som vi har satt upp som skyltar 

på tavlan, att den här veckan så är det liksom det här ordet och, alltså ordbilder, som vi jobbar med. 

Så att dom även försöker lära sig ord med hjälp utav bildstöd också. För ordet och är ju jättesvårt att 

ljuda ihop och då är det mycket lättare att se till att dom får ordbilden på det ordet också.  

Läraren beskriver hur hon arbetar med att få elever att lära sig att känna igen ordet och genom 

att lära sig hur ordet kan ses som en enhet, en bild. Anledningen som läraren lyfter fram är att 

det är enklare att lära sig ord som är svåra att ljuda samman med hjälp av denna 
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avkodningsstrategi. För att visa eleverna vilken eller vilka ordbilder som är aktuella för veckan 

sätter läraren upp skyltar med ordbilderna på tavlan. Det förefaller som att läraren vill ge elever 

som ännu inte kan avkoda korta vanligt förekommande ord en strategi för att minnas dessa 

genom att lära sig orden som bilder. Eftersom läraren uppmärksammar och belyser vissa utvalda 

ord särskilt, tycks detta vara ett prioriterat moment för att ge elever i avkodningssvårigheter 

möjlighet att känna igen korta vanliga ord.  

En annan strategi som lärarna berättar att de använder är att leta efter ordet, som eleverna ska 

försöka lära sig att känna igen visuellt, i en gemensam text som visas på tavlan.  

Lärare D: Sen när vi läser texter kan jag visa en text på tavlan. Då kan vi gå igenom texten 

tillsammans och leta efter och peka på till exempel ordet och eller jag. Sen ringar vi in och läser 

tillsammans. 

Läraren beskriver hur undervisning i logografisk avkodningsstrategi kan övas med hjälp av en 

text som visas på tavlan. Eleverna får leta efter ett bestämt ord, till exempel ordet och eller ordet 

jag. Därefter ringas orden in och läraren läser orden tillsammans med eleverna i kör. 

Undervisningsmomentet ger elever som inte logografiskt kan avkoda korta vanligt 

förekommande ord ännu, en möjlighet att pränta in de utvalda orden i minnet som bilder.  

Ytterligare en strategi som lärarna beskriver att de använder sig av för att få eleverna att lära 

sig att avkoda ord med hjälp av den logografiska avkodningsstrategin är att formulera och bygga 

meningar, både tillsammans och enskilt, med det ord som är aktuellt för tillfället.  

Lärare A: Sen så kan vi bygga meningar på tavlan med ordbilden tillsammans också. Bygga 

meningar där vi liksom, där det står… Jag…ser…en…ros…och bygga många sådana meningar där 

vi använder ordet jag till exempel flera gånger. Just när det var ordet jag så jobbade vi också med 

en, ja vi hade ordbilden i mitten på ett papper och så delade vi in papperet i fyra delar och så fick 

man berätta kanske i rutorna hur gammal man var…alltså Jag är 7 år….Jag heter…Jag tycker 

om…Jag…ja, jag kommer inte ihåg den fjärde….men i alla fall så att eleverna kunde liksom utgå 

från sitt papper och berätta om jag…..Jag är…Jag tycker om….och så där.  

Läraren beskriver hur de i klassen arbetar med att formulera meningar som innehåller det 

högfrekventa ordet jag. Först hittar de på och bygger meningar som skrivs på tavlan gemensamt. 

Därefter får eleverna formulera meningar utifrån sig själva med hjälp av startmeningar. Det 

förefaller som att läraren vill hjälpa eleverna att lära sig att minnas högfrekventa småord genom 

att sätta in ett aktuellt ord i korta, enkla och vanligt förekommande meningar. Genom att även 

ge eleverna tillfälle till att formulera meningar utifrån elevernas egen erfarenhetsvärld, 
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möjliggör läraren för eleverna att knyta an ordet till, för eleven, viktiga och välkända 

sammanhang  

6.5 Inkodning 

Inkodning handlar om att tekniskt kunna skriva för hand (eller på dator) och att kunna stava 

ord. Lärarna i vår studie uttrycker att utveckling av avkodnings- och inkodningsförmåga går 

hand i hand och stödjer varandra. De berättar att de därför använder skrivning och stavning för 

att få elever att befästa bokstäver i minnet samt för att få elever att utveckla förståelsen för 

fonem- och grafemkoppling och alfabetisk avkodningsstrategi. Det innehåll i undervisningen 

avseende inkodning som lärarna lyfter fram för elever som strävar med avkodningen är 

noggrann genomgång av hur bokstäver ska formas och deras placering på skrivraden, 

träningstillfällen i att forma och skriva bokstäver rätt och att stava ord med hjälp av att ljuda 

samman ord. 

När det handlar om att beskriva hur bokstäver ska formas och bokstävers placering på 

skrivraden berättar lärarna i studien att de regelbundet och systematiskt har genomgångar kring 

dessa moment.  

Lärare G: Nästa lektion pratar vi om hur bokstaven ska skrivas. Var i huset bor den? Var börjar man 

att skriva den och från vilket håll? Och sen finskrivning, att de försöker skriva bokstaven i rätt 

ordning och från rätt håll, så som vi har gjort på det inplastade lilla huset där vi övat formen, spårat. 

De får också öva på att förklara och beskriva var i huset bokstaven bor för att bli säkra på höjden. 

Sen får de skriva i luften flera gånger och sen i det lilla huset flera gånger. De fick sudda och jag 

fick godkänna, att det blev i rätt ordning. Ibland kan jag säga, ja det är fint men ser du att lilla a 

flyger i luften. Den ska stå på golvet. Sen kunde vi prata om, att nu har vi jobbat med många 

bokstäver, och då frågade jag, vilka bokstäver bor på vinden? Ja men det är ju Å, Ä och Ö. Deras 

prickar bor ju på vinden. Ingen annan bor där. Och att stora bokstäver vägrar att gå ner i källaren, 

att man gör det barnvänligt och visualiserar på olika sätt, det tror jag är bra och sen det där med 

öga…hand…det säger ju forskningen, att det ger mycket. 

Läraren berättar hur hon går tillväga när hon ska undervisa eleverna i hur en bokstav ska skrivas, 

hur hög den ska vara och var på raden den ska stå. Till sin hjälp har läraren ett inplastat 

”bokstavshus” som hon använder för att visa hur bokstaven ska skrivas och som även eleverna 

får spåra och skriva i. Hon använder också ord som hör ihop med ett hus, golvet, vinden och 

källaren, för att tydliggöra för eleverna och för att prata på en nivå som barn förstår. I samband 

med genomgången får eleverna även träna på att skriva bokstaven i luften och i bokstavshuset. 

Medan eleverna skriver i bokstavshuset går läraren runt och ser till att eleverna skriver 



33 

 

bokstaven enligt instruktionen. Lärarens noggranna instruktion om hur bokstaven skrivs och 

var på raden den ska stå och noggrannheten under momentet när eleverna skriver bokstaven i 

bokstavshuset vittnar om momentets betydelsefullhet i undervisningen. Det förefaller även som 

att läraren tror på att den motoriska rörelsen när bokstaven formas samtidigt som ögonen ser på 

är till fördel när elever behöver befästa bokstavens form i minnet. 

När eleverna väl har fått undervisning i hur bokstäverna ska formas berättar lärarna att det är 

viktigt att eleverna blir påminda om att forma och skriva bokstaven på rätt sätt. Därför ser 

lärarna till att eleverna får flera träningstillfällen för att befästa detta.  

Lärare H: Jag är jättenoga med att eleverna ska lära sig att forma bokstäverna i rätt ordning. Jag får 

peta mycket med det, vi måste det. Många är väldigt snabba och glömmer det i sin iver. Så ibland 

säger jag att idag kommer vi att vara extra noga med att hur ni formar bokstäverna. Och då går vi 

runt och petar lite extra och kanske låter dom sudda och skriva om lite ibland.  

Läraren är noggrann med att eleverna ska lära in exakt hur varje bokstav skrivs. Hon beskriver 

att hon behöver vara nogräknad med att studera hur eleverna formar bokstäverna och se till att 

de lär in rätt teknik eftersom det annars finns risk att eleverna glömmer bort att forma 

bokstäverna rätt. Läraren berättar att hon vid vissa tillfällen prioriterar formandet av 

bokstäverna extra mycket genom att presentera det som ett prioriterat moment för eleverna. 

Eleverna uppmärksammas då på de bokstäver de format på felaktigt sätt och ombeds därefter 

sudda och skriva om dessa. Att upprepat träna ordningsgången för hur en viss bokstav ska 

skrivas verkar därför vara ett prioriterat moment för att elever ska få möjlighet att befästa 

bokstävernas form. 

Lärarna berättar vidare att de använder sig av stavning av ord som ett led i att utveckla den 

alfabetiska avkodningsförmågan för elever i avkodningssvårigheter. De framhåller vikten av 

detta eftersom elever i samband med stavning långsamt behöver uttala och ljuda samman varje 

enskilt språkljud, i de ord de vill skriva, och samtidigt koppla ihop och skriva rätt 

bokstavstecken.  

Lärare G: Jag brukar säga, fundera på hur ordet låter, säg ordet högt. Om vi till exempel säger ordet 

hus. Ja, säg ordet högt….h…u…s… Vad hör du i början av ordet? Hh, ja, hur skriver vi bokstaven 

Hh? Ja, det är rätt. Och vad hör du efteråt? Ja, Uu och hur skriver vi den? Så steg för steg ljudar sig 

barnen igenom ordet som det vill skriva.  

Läraren redogör för hur hon undervisar elever i avkodningssvårigheter i stavning av ord. Hon 

uppmanar eleven att säga ordet högt och långsamt för att kunna urskilja vilka språkljud som 
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finns i ordet eleven ska skriva. Därefter leder hon in eleven på att försöka para ihop språkljudet 

med rätt bokstavstecken så att detta kan skrivas ner. Det verkar som att läraren använder 

stavningsmomentet för att ge eleven ytterligare möjligheter att förstå, utveckla och befästa den 

alfabetiska avkodningsstrategin och sambandet mellan fonem och grafem.  

6.6 Modellering 

Lärarna beskriver att de visar eleverna hur de gör när man övar på det prioriterade innehållet, 

något vi betecknat som modellering. Detta kan ske i helklass, i mindre grupp, enskilt med en 

elev eller genom att elever används som förebilder. När modelleringen används i helklass görs 

det med utgångspunkt i kunskapsnivån hos elever i svårigheter. Lärarna berättar att de pratar 

mycket om respektive bokstav vad gäller hur den låter, ser ut till formen och känns i munnen 

när de säger den. De visar även noggrant hur bokstaven formas. Lärarna demonstrerar också 

hur fonemisk medvetenhet tränas upp genom att till exempel lyssna efter aktuell bokstav i ord, 

både som begynnelsebokstav och där bokstavsljudet finns någonstans i ordet. Även att ljuda 

och koppla fonem till ett grafem modelleras på olika sätt. 

Gällande modellering i helklass, berättar lärarna, att denna oftast sker under den tidigare delen 

av årskurs 1, och då utifrån nivån för elever med avkodningssvårigheter som framkommit vid 

förskoleklasslärarnas överlämning. Detta med tanken att övriga elever inte påverkas negativt 

av en tydlig undervisning. Alla elever får en grundligare undervisning i avkodning, vilken under 

läsårets gång sedan anpassas mer efter behov. 

Lärare C: men när jag skriver någonting på tavlan så ljudar jag ju alltid... så att dom ska vara med 

och i början så gör vi ju allting väldigt noggrant… och så fort jag skriver ljudar vi ihop liksom så… 

för man lägger sig ju alltid mycket lägre…alltså man vill ju få med alla. 

För att möjliggöra för elever i svårigheter att tillgodogöra sig avkodningsundervisnigen, lägger 

läraren genomgångarna på en mycket grundläggande nivå genom att göra allt mycket noggrant 

i början. När hon skriver ord eller meningar på tavlan ljudar hon alltid för att eleverna ska kunna 

följa med i undervisningen. När hon ljudar samtidigt som hon formar bokstäverna visar hon 

genom att modellera, hur hon kopplar ihop bokstavsljudet till formen på bokstaven. Genom 

lärarens modellering ges eleverna möjlighet att uppmärksamma relationen bokstavsljud och 

bokstavstecken. 

När lärarna lärt känna sina elever bättre och det utkristalliserats ännu tydligare vilka elever som 

har avkodningssvårigheter, arbetar lärarna med elever i mindre grupper med riktad 
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avkodningsundervisning. I dessa grupper modellerar lärarna ofta för eleverna hur de kan träna 

på det prioriterade innehållet för god avkodningsfärdighet.  

Lärare B: ... att man jobbar mer med flera sinnen...man kan lägga sig på golvet och forma bokstaven 

med kroppen...det kan vi göra... framför allt med de som har det lite svårt. Man får hitta många olika 

sätt bland annat att göra med kroppen, att använd lera och framför allt att känna, att känna formen 

med piprensare. 

För elever med svårigheter att minnas bokstavens form kan lärarna använda sig av flera sinnen, 

till exempel visa med kroppen eller erbjuda metoder att tillverka bokstaven i olika material. 

Genom att vara kreativ hittar läraren sätt att hjälpa elever med avkodningssvårigheter att befästa 

bokstävernas form. Antagligen gör läraren detta för att eleverna ska få ytterligare ett sätt att 

koppla ihop bokstavens form med dess ljud, och förhoppningsvis kunna framkalla det minnet i 

samband med sin avkodningsträning. 

Modellering sker mycket ofta till enskild elev för att möta eleven där den befinner sig i sin 

avkodningsträning. Vanligtvis handlar det om att hjälpa eleven att ljuda sig igenom ett ord eller 

en kort, enkel text, att visa hur aktuell bokstav formas eller att visa hur man lyssnar efter om 

ordet börjar på rätt bokstav. Lärarna arbetar mycket med att eleverna ska lära sig strategier att 

klara av sin avkodningsuppgift. 

Lärare G: Då får man börja igen. Vad är det här för bokstav, hur ser den ut i huset? Hittar du den 

någon annanstans? Ja och hur låter den, ja S och nästa. Det tar tid men man måste sitta ner med varje 

elev, det kanske tar fem tio minuter. Men att man ger tid till eleven och en positiv feed back, att det 

är kämpigt men jag hjälper dig. Hur kan den leta information, kolla på ditt alfabete, titta på 

väggalfabetet där är en bild som hjälper dig hur den låter. Man måste mata dem med strukturen, 

hjälpa hjärnan att sätta bokstäverna på plats. 

När eleven uppvisar avkodningssvårigheter får läraren börja om igen. Genom att ge eleven tid, 

att som lärare ställa ledande frågor och visa på hur eleven kan hitta information om hur 

bokstaven låter, erbjuds eleven en struktur för att själv ta reda på bokstavens ljud. Genom att 

läraren visar strategier för hur eleven själv skulle kunna reda ut hur bokstaven låter och ta ett 

omtag i sin träning, leder hon alltså eleven vidare i sitt arbete att avkoda aktuellt ord. 

Ibland tar lärarna hjälp av andra elever för att modellera en uppgift. De menar att det kan 

motivera elever med svårigheter att vilja klara det kompisen kan och att det blir en variation till 

att läraren visar. Lärarna menar vidare att det även är lättare för eleverna att hålla intresset uppe 

när en kompis visar. Vid en del uppgifter erbjuds även elever med svårigheter att komma fram 
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och visa på tavlan, och kan då bli stärkta genom att våga. Elever kan också användas som en 

lärkompis för att fler elever ska få snabbare hjälp om det är flera elever som behöver hjälp 

samtidigt. Lärarna betonar dock att andra elever aldrig får ersätta hjälpen från läraren och att 

detta kan ske vid några enstaka styrda tillfällen och utifrån en medveten tanke. 

Lärare E: Jag har en kort genomgång där vi gör några exempel, jag försöker få fram eleverna så att 

de visar varandra till exempel på lärarwebben till den här boken. Då är de oftast mer med när de får 

gå fram och göra saker. Ju mer de är med själva desto mer minns de sen när de ska börja jobba. Alla 

både starka och svaga vill komma fram, de gillar att skriva på smartboarden. 

Vissa övningar passar bra att låta eleverna modellera för varandra. Eleverna lär sig ofta bättre 

om de själva är aktiva, och minns förmodligen uppgiften bättre när de sedan förväntas arbeta 

självständigt.  

6.7 Individualisering 

Enligt lärarna i vår studie behöver de göra en mängd individuella anpassningar för att elever i 

avkodningssvårigheter ska lära sig att avkoda. Det framkommer att lärarna anpassar nivån, 

material, arbetsmängd och tid och på olika sätt för dessa elever, för att elevens arbetsbörda ska 

bli rimlig och leda till utveckling av elevernas avkodningsfärdigheter.  

Lärarna individanpassar nivån på instruktioner och arbetsmaterial för elever med 

avkodningssvårigheter vid genomgångar och individuella instruktioner. Instruktioner 

individanpassas vid genomgångar, genom att lärarna exempelvis ritar en bild till den korta 

skriftliga instruktionen på tavlan eller det undervisningen handlar om, vid muntliga individuella 

instruktioner nedbrutna i steg för steg-instruktioner och skriftliga individuella instruktioner där 

eleven får en egen, mycket enkel, instruktion med, framför allt, bilder till vad som ska göras. 

Lärare G: …eller så tar jag eller resurspersonalen eleven direkt och tar en individuell genomgång i 

grupprummet, uppgiften steg för steg. 

Eleven får en individuell stegvis instruktion av uppgiften utanför klassrummet. När det arbetar 

två pedagoger i klassen kan elever med avkodningssvårigheter erbjudas en enskild instruktion 

samtidigt som klassen får sin genomgång. Detta spar tid både för eleven, som kan sätta igång 

att arbeta med stöd av en vuxen, och för lärarna eftersom pedagogerna då delar upp arbetet och 

bättre hinner hjälpa elever i svårigheter på deras nivå. 
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Vad gäller material instrueras elever att arbeta med annat individanpassat och prioriterat 

material, när övriga klassens arbete är på en för avancerad nivå. Vid läsläxor tilldelas dessa 

elever en text eller bok anpassad för deras kunskapsnivå. Vid behov erbjuds elever även stöd 

att genomföra uppgifter muntligt. Lärarna berättar att det är viktigt att eleverna får arbeta med 

avkodningsträning på rätt nivå, på olika sätt för att hitta fler ingångar till lärande, och med 

uppgifter som stöttar den vidare utvecklingen för att framsteg ska kunna ske.  

Lärare F: När det blir sådana uppgifter får han jobba med annat. Para ihop bild och ord som memory. 

Att läsa sådana här läs och dra streck under rätt ord. Han får mer sådana uppgifter när de andra gör 

annat. Också bokstavspussel, klippa ut bokstäver och lägga ord med bokstäver, saker han behöver 

träna på. Han har också den lättaste nivån på läxboken. 

Eleven får möjlighet att arbeta med sin avkodningsträning där han befinner sig i sin 

avkodningsutveckling, genom att läraren ger honom anpassade och prioriterade uppgifter. Att 

få arbeta på sin nivå, med noga utvalt material, möjliggör att eleven får känna att han lyckas. 

Detta kan bidra till att motivation skapas till att fortsätta, det för eleven ofta hårda, arbetet att 

lära sig att avkoda text.  

Många elever med avkodningssvårigheter har en naturligt långsammare arbetstakt och har 

behov att få hjälp att avgränsa mängden arbete genom att läraren återigen prioriterar och väljer 

ut vilket arbete som är viktigast för eleven att arbeta med beroende på var i sin 

avkodningsutveckling den befinner sig.  

Lärare A: Att jag tittar på vilka uppgifter som jag tycker framför allt är viktiga att dom får 

genomföra. Ja, jag tänker att ibland blir det uppgifter som blir kanske lite väl svåra helt enkelt, då 

kan jag välja bort dom kanske. Dom uppgifter jag väljer, dom jag tycker är viktiga att dom gör, är 

ju till exempel, att lyssna efter bokstaven, om den finns i ordet överhuvudtaget. Sedan är det ju 

ljudanalysen, att lyssna efter bokstaven…var bokstaven finns i ordet, först , mitten eller sist…..det 

prioriterar jag mest. Plus dom övningar där det handlar om att, ja men, att identifiera bokstaven som 

en bland många liksom. Och sen i det här bokstavståget, som kanske är lite enkelt för rätt många, 

där kommer liknande uppgifter igen och då känns det viktigt, nä men vi tar bort det där som är för 

svårt så att dom hinner det här också. Så det blir lite av samma sak fast på ett lite annat sätt. 3 

Läraren väljer ut uppgifter på en lagom nivå och prioriterar uppgifter som handlar om ljudanalys 

och att identifiera bokstaven. Hon väljer alltså ut uppgifter som tränar samma sak på lite olika 

                                                 

3 Delar av citatet förekommer även på s. 24, under rubriken Uppmärksamma fonem, men belyses då från en 

annan synvinkel. 
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sätt för att befästa kunskapen, och anpassar mängden arbete så att eleverna ska kunna öva på 

det de har störst behov av vid given tidpunkt. 

Lärare till elever i avkodningssvårigheter behöver, enligt lärarna, hjälpa eleverna att anpassa 

tiden de arbetar med en uppgift både för att orka hålla fokus, men också så att de inte fastnar i 

en uppgift för länge utan att komma vidare. De menar också att korta stunder av lästräning varje 

dag är önskvärt för att eleven ska få möjlighet att befästa sina kunskaper.  

Lärare B: ...att man jobbar kanske korta stunder med vissa saker och sedan får det vara lite paus 

emellan och sedan får man jobba igen med ljud och bokstäverna och så... 

Vid arbetet med att träna avkodning behöver eleverna hjälp med omväxlande arbetsuppgifter 

och att få en paus emellanåt för att sedan arbeta vidare. Att träna på något som är svårt tar på 

krafterna och eleverna med avkodningssvårigheter verkar behöva hjälp att anpassa sin 

ansträngning genom att arbeta korta stunder med möjlighet till paus i sitt arbete. Arbetet med 

avkodning varvas med andra uppgifter som är mindre tålamodskrävande. Detta förfarande kan 

användas för att hålla motivationen uppe i syfte att utveckla sin förmåga att avkoda text. 

Tiden behöver också anpassas för att eleverna, så långt det är möjligt, ska kunna erbjudas tid 

för avkodningsträning vid flera tillfällen i veckan. Detta också i syfte att lärarna ska ha 

möjlighet att stämma av deras utveckling. 

Lärare C: Om jag lyssnar på läsläxan så är det ju inövat, utan jag vill lyssna på sånt som dom inte 

har sett förut, det är då jag ser deras utveckling, och det försöker jag göra…dom svaga läsarna lyssnar 

man ju på varje vecka, eller liksom det gör vi ju kontinuerligt, typ nästan varje dag, alltså en gång i 

veckan lyssnar vi minst på dom. 

Läraren får ut mycket mer information om en elevs avkodningsförmåga om eleven läser en 

obekant text. För att följa utvecklingen av elever med avkodningssvårigheter, är det önskvärt 

för läraren att hinna lyssna på eleverna flera gånger i veckan. När elever erbjuds lästräning flera 

tillfällen i veckan innebär det goda förutsättningar för eleverna att öva upp sin 

avkodningsfärdighet. 

6.8 Hjälpmedel 

Som ett komplement till lärarnas direkta undervisning i avkodningsträning används olika 

former av hjälpmedel, så som lärplatta, olika former av alfabetskort, skyltar med högfrekventa 

ord, konkret material, bildstöd och ljudbok.  
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För individuell träning av exempelvis fonemisk medvetenhet, ljudanalys och formning av 

bokstäver finns olika appar på lärplattan att använda sig av. Genom skrivprogram med talsyntes 

på lärplatta, får eleven också stöttning i sitt arbete med att lära sig koppla bokstavsljud till rätt 

bokstavsform. Lärarna uppger att träning på lärplatta används som ett alternativ till övriga 

klassens arbete med läsning, för elever i avkodningssvårigheter. Detta som ett led i att befästa 

det prioriterade innehållet för avkodning genom en variation på arbetssätt, och något som eleven 

kan öva på egen hand då övningarna är självrättande. 

Lärare D. För dom här barnen…dom här barnen som faktiskt inte har alla ljuden, ens en gång, på 

alla bokstäver som vi har gått igenom. Dom kanske bara kan två ljud. Då är det ju omöjligt att ljuda 

de andra… då får man liksom backa och då tar vi ibland hjälp av lärplattor. Jag tänker att man tar 

hjälp av dom program som finns där, att dom kan prova att lyssna mycket på ljuden, hur dom låter 

och hur dom ser ut. Man kan ju inte alltid finnas där men då kan man låta dom lyssna på ljud och 

dra iväg rätt bokstav på lärplattan också.4 

När läraren upptäcker att en elev inte tillgodogjort sig undervisningen av de bokstavsljud som 

gåtts igenom i klassen, tar hon ibland hjälp av en lärplatta som lärstöd. På den finns appar för 

bokstavsinlärning genom ljudanalys och hjälp att forma bokstäver. Som klasslärare räcker tiden 

inte alltid till, men då kan hon erbjuda eleven ett alternativ till sitt eget stöd en stund. 

Lärplattornas appar ger eleven feedback på en gång, om den gjort rätt eller behöver prova igen, 

vilket ger läraren avlastning i att träna eleven och en möjlighet för eleven att befästa nödvändiga 

avkodningsfärdigheter. 

Skrivprogram på lärplatta används för att elever ska kunna producera text även vid 

avkodningssvårigheter. Då används vanligtvis talsyntes vilket innebär att den bokstav eleven 

skriver på lärplattan samtidigt uttalas.  

Lärare C: Dom får skiva ord och ordlistor och sånt på ipad, skriva, försöka ljuda ihop dom ord man 

kanske kan i början och skriva dom liksom och lyssna på det samtidigt som man skriver, med skolstil 

med ljud. 

Eleverna som tränar avkodning får skriva på lärplatta där de genom talsyntes kan lyssna på sina 

ord samtidigt som de skriver dem. Genom att erbjudas möjlighet att skriva med hjälp av 

talsyntes på lärplatta, ges eleverna chans att få uppleva en känsla av att lyckas producera text 

                                                 

4 Citatet förekommer även på s. 29, under rubriken Sambandet mellan fonem och grafem, men belyses då från en 

annan synvinkel. 
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trots att de brottas med avkodningssvårigheter. De får omgående respons i appen på om de 

använt rätt bokstavsform för ett bestämt ljud. 

Alfabetskort av olika slag stöttar kopplingen mellan bokstavsform och ljud eller hur 

bokstäverna formas. Lärarna uppger att elever i avkodningssvårigheter har tillgång till 

inplastade kort där alla bokstäver är kopplade till en bild där föremålet på bilden har aktuell 

bokstav som begynnelsebokstav, för att stötta minnet av bokstavsljudet. På en del alfabetskort 

finns pilar vid varje bokstav som påminner eleven om i vilken ordning bokstäverna formas. 

Ibland använder eleverna korten självständigt som hjälp vid sitt skrivande, och ibland stöttar 

läraren till exempel genom att peka på aktuell bokstav på alfabetskortet. 

Lärare B: Man vill ju gärna ha dom som har svårt med avkodning nära sig så att man kan stå där och 

peka och kanske låta och påminna om g... som i glass.. och så. På sådana bokstavskort på bänken 

som man kan peka på för att påminna om form och ljud och så.  

När elever ska försöka skriva själv använder läraren elevens alfabetskort för att visa och 

påminna eleven om hur aktuell bokstav ser ut. Det kan vara svårt för elever att urskilja rätt 

bokstav bland alla 28 på kortet, vilket medför att läraren kan behöva stötta eleven genom att 

peka var på alfabetskortet rätt bokstav finns.  

Skyltar med högfrekventa ord och sambandsord används av lärarna för att hjälpa eleverna att 

befästa dessa ord som en ordbild. Ibland sätts de upp på väggen som veckans viktiga ord, och 

ibland används små inplastade kort för exempelvis memory.  

Lärare D: Innan man tar och presenterar ett kapitel går vi igenom dom här nya orden, som vi kallar 

dom, och skriver upp på tavlan, och är det högfrekventa ord så har vi även satt upp dom som skyltar 

så att dom finns i klassrummet också. Då blir det lättare för dom när man har gått igenom orden 

innan. 

Inför genomgång av en ny text går lärarna igenom svåra eller obekanta ord som finns i texten 

genom att prata och skriva orden på tavlan. Högfrekventa ord sätts även upp som skyltar på 

klassrumsväggen som stöd vid genomläsning av texten. Högfrekventa ord kan läras in som 

ordbilder för att underlätta avkodningen. Då dessa ord automatiserats behöver de inte ljudas, 

vilket leder till ett bättre flyt i läsningen och en möjlighet att fokusera på innehållet i texten 

uppstår. 

Lärarna använder sig av konkret material i form av lösa bokstäver som hjälpmedel för att stötta 

elever i att bygga ord utan att själv behöva forma bokstäverna, att laborera med bokstavsljud 
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för att upptäcka hur de påverkar vilket ord det blir och hur viktigt det är att bokstaven står på 

rätt plats i ordet för att det ska bli just det ord man menar.   

Lärare D: Dom får plocka med bokstäver. Vi valde tre bokstäver som vi hade gått igenom. Ta de tre 

bokstäverna och se, vad händer när man ändrar plats på dom. Om vi byter ut O mot ett I vad blir det 

för ord då? Försöker jobba mycket fonologiskt också. Så att dom ser att det händer någonting när 

man byter plats på bokstäverna och att varje bokstav har ett särskilt ljud, och att man låter ihop. 

Läraren valde ut tre bokstäver som hon hade gått igenom med eleverna och uppmanade dem att 

lägga ut bokstäverna för att försöka bilda ord. Orden lästes igenom och eleverna uppmanades 

att byta plats på särskilda bokstäver för att upptäcka att det blev nya ord. Läraren visar eleverna 

hur viktigt varje bokstavsljud, fonem, är för hur det låter när man ljudar ihop bokstäverna till 

ord. Genom att laborera tillsammans med konkret material i form av lösa bokstäver erbjuder 

hon en variation på arbetssätt. 

Bildstöd används också av lärarna som ett hjälpmedel i samband med att elever i 

avkodningssvårigheter ska få möjlighet att självständigt följa en skriftlig instruktion, eller att 

lättare kunna följa med arbetet på tavlan vid gemensamma genomgångar. Lärarna anger att de 

använder bildstöd till en instruktion genom att skriva en mycket kort instruktion i punktform 

för vad eleven ska göra, och förtydligar orden med en enkel bild. Lärarna uttrycker att de gör 

detta för att eleverna ska få möjlighet att känna delaktighet genom att förstå vad de ska göra 

och bli självständigare i sitt arbete trots att de inte kan läsa. 

Lärare D: Bildstöd är ju ett jätteviktigt hjälpmedel att kunna ha för de elever som inte läser. Fram 

för allt om man ska skriva instruktioner och sådana saker så är det ju jätteviktigt att dom får ett 

bildstöd istället. Vad ska jag hämta för en bok nu? Hur ska jag jobba här? Och dom kan ha ett litet 

schema bredvid sig också som visar vad man ska jobba med. Bildstöd är jättebra, tycker jag. 

För att elever som inte läser ska kunna följa samma instruktion som övriga klassen är det av 

stor vikt att de erbjuds bildstöd till instruktionen. Elever i avkodningssvårigheter bör ges samma 

möjlighet att följa en instruktion som de elever som läser. Detta kan uppnås genom att ge dessa 

elever ett anpassat hjälpmedel i form av bilder som symboler för vad de förväntas göra och 

möjligheten att se relationen mellan text och bild uppstår. 

Vid gemensamma genomgångar använder lärarna bildstöd som hjälpmedel för att hjälpa elever 

i avkodningssvårigheter att kunna delta mer aktivt. 
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Lärare A: Bildstöd tänker jag är ett bra hjälpmedel för elever som inte läser, till exempel, att vi 

jobbar mycket med bildstöd när vi samlar ord på tavlan, eller vi ska kanske träna på, säg att vi ska 

träna på ordet och, och så kanske jag jobbar med bilder på tavlan...sol...ros eller vad det kan vara, 

och skriver orden under men så bildstödet hjälper ju till för dom som har behov av det.  

Läraren använder bilder som stöd vid genomgångar för elever som inte själva kan läsa. Genom 

att använda bilder på tavlan som stöd till ord klassen samtalar gemensamt om, blir 

genomgången mer tillgänglig för elever som inte själv kan läsa.  

När övriga klassen läser tyst i böcker, lyssnar och ”läser” elever i avkodningssvårigheter på 

ljudböcker, som ett alternativ till tyst läsning. Eleverna försöker följa med i bokens sidor på 

lärplatta eller i den fysiska boken, samtidigt som de får höra texten från ljudboken läsas upp. I 

vissa ljudböcker markeras aktuellt ord samtidigt som det läses upp, för att elever i 

avkodningssvårigheter ska få ytterligare ett hjälpmedel i sin strävan att utveckla förståelse för 

bokstav-ljud-koppling.  

Lärare F: Vid tyst läsning får han lyssna istället, på Inläsningstjänst eller Läs med sagor på UR. Jag 

sitter ibland med och visar honom att bokstäverna har ett ljud och visar hur de låter.  

Eleven lyssnar på ljudböcker via Inläsningstjänst eller UR, samtidigt som han kan följa med i 

texten och titta på bokens bilder. Ibland stöttar läraren eleven i detta arbete genom att sitta hos 

honom och visa hur bokstäverna i texten låter. Eleven erbjuds en aktivitet som både möjliggör 

en känsla av delaktighet i övriga klassens aktivitet utifrån sin egen förmåga, och ett alternativt 

hjälpmedel för att förstå att bokstävernas form kopplas till ett särskilt ljud.  

6.9 Repetition  

Ett repeterande arbetssätt uppges av lärarna som en anpassning de använder för elever i 

avkodningssvårigheter. Det kan bland annat innebära att träna avkodning genom upprepad 

läsning, att läsa böcker med enkel upprepande text, att arbeta med repetition och variation av 

samma moment och att arbeta med ominlärning av ett prioriterat innehåll. 

Arbetet med lärmodellen upprepad läsning för att öva upp och befästa sin avkodningsförmåga 

och i förlängningen uppnå ett läsflyt, används enligt lärarna både i skolan och genom läsläxan 

i hemmet. Lärarna berättar att de försöker hitta korta stunder, helst varje dag, att träna läsning 

på upprepat vis under lektionstid med elever i avkodningssvårigheter. 

Lärare C: Vi försöker hitta tillfällen då jag kan läsa eller jobba med dom som behöver extra...och vi 

får väl till det att dom som behöver läsning får nästan läsa varje dag… alltså ja att det är schemalagt 
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att nu tar du dom här… och det kanske bara är fyra som man behöver läsa med, eller fem, men vi 

vet när det passar under dagen att dom går ut och läser, och det är ju för att få mängden. 

Lärarna har schemalagt lästräning flera gånger i veckan för elever med svårigheter med 

avkodning. De försöker erbjuda dessa elever lästräning varje dag för att ge eleverna möjlighet 

att befästa sina avkodningskunskaper genom lärmodellen upprepad läsning. 

I samband med att läsläxan skickas hem instrueras föräldrarna att lyssna på sina barn när de 

lästränar samma korta text varje dag, vilket också innebär upprepad läsning. 

Lärare E: Jag tänker att de jobbar mycket med upprepad läsning hemma i läxan. Till föräldrarna 

skriver jag att jag vill att de (eleverna) ska läsa varje dag för dem (föräldrarna) och samma text för 

att få flyt. De får inte ordbilderna annars. 

Läraren uppmanar föräldrarna att lyssna på sitt barn när de läser samma text, flera gånger i 

veckan. Detta för att stötta elevens arbete med att uppnå flyt i sin avkodning. Genom upprepad 

läsning, med stöd av en vuxen en stund varje dag, ges eleven förutsättningar att utveckla sin 

avkodningsförmåga både vad gäller förmåga att ljuda ihop ord och att lära in helord.  

När lärarna väljer böcker för elever i avkodningssvårigheter, för gemensam läsning eller enskild 

läsning, använder de med fördel böcker med en enkel upprepande text. Detta för att skapa 

tillfällen för eleverna att öva sin förmåga att avkoda genom att lära in hela ord som en ordbild. 

Lärare F: när vi har textsamtal tittar vi mycket på upprepningar, jag har en…, jag har en … och då 

blev det ju helord de lärde sig. 

Vid gemensam läsning visar läraren eleverna att texten upprepas och eleverna uppmuntras att 

lära in ordbilder. När läraren använder texter med en upprepande form, och uppmärksammar 

eleverna på dessa upprepningar, stöttar hon elevernas helordsinlärning. 

För att stimulera motivationen för träningen av prioriterat innehåll för elever som uppvisar 

avkodningssvårigheter, erbjuder lärarna en variation och repetition av samma moment på både 

övningar och material, till exempel i arbetsbok, arbetsblad eller lärplatta.  

Lärare B: Ja, de använder appar paddan på ett annat sätt. Alla har ju bokstavståget, och ABC-klubben 

också, som är lite mer avancerad, sedan har en del elever fått andra appar som jobbar mycket med 

bokstaven, formen och ljud, som vi har fått från logopeden, specifikt till dom som behöver öva 

mycket. Det gör ju dom i klassrummet när dom andra jobbar vidare med Magiska kulan men där är 

det övningar som dom inte klarar av. Då får dom sitta med paddan en stund och jobba med form och 

ljud ytterligare en gång. 
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Läraren erbjuder elever med svårigheter i avkodning att arbeta repeterande med, för eleven, 

nödvändiga moment på lärplatta för att stötta avkodningsträningen. Genom att öva samma 

moment flera gånger och på olika sätt möjliggör lärarna att elever i avkodningssvårigheter får 

tillfällen att befästa sina kunskaper i de prioriterade momenten för avkodning. 

När elever i avkodningssvårigheter undervisats i, och instruerats att arbeta med, prioriterat 

innehåll för avkodningsträning, men uppvisar fortsatta svårigheter i att avkoda, innebär en 

vanlig anpassning att eleven får repetera och lära om det prioriterade innehållet på olika sätt. 

Detta innebär en ominlärning och genomförs vanligtvis i korta stunder och vid flera tillfällen i 

veckan, för att öka förutsättningarna att eleven ska tillgodogöra sig nödvändiga 

avkodningsfärdigheter. 

Lärare E: Vi trodde att en kille som haft svårt verkligen var på banan, men inför samtalet nu kollade 

jag BS igen och det visade att han ju inte alls kunde det vi trodde, han är så sjukt duktig på att ta 

rygg på andra. Jag blev förskräckt och tänkte bra att jag upptäckte det!! Det är så lätt att missa. Då 

backar vi lite igen och kör lite mer bokstavslära och då har jag skaffat lite böcker där han får jobba 

med ljuden igen, vilka ord har H i sig?  Och det är bra, då får han repetera detta korta stunder då och 

då.  

Läraren uttrycker att det är lätt att missa att en elev har svårigheter med avkodningen beroende 

på om eleven hittat strategier för att dölja sina svårigheter. Vid upptäckt av kvarstående 

svårigheter att avkoda anpassar hon elevens arbete genom att ge honom repeterande träning av 

till exempel ljudanalys. Ominlärning av prioriterade avkodningsmoment utgör förutsättningar 

för att en elev ska lära sig att avkoda och behöver ofta ske genom en repetition av redan 

genomförda arbetsuppgifter. 

6.10 Placering 

Lärarna uppger att de anpassar placeringen för elever i avkodningssvårigheter utifrån 

arbetssituation, innehåll och syfte. Enligt lärarnas utsagor ser de till att elevens ordinarie plats 

i klassrummet är lättillgänglig för pedagogerna. Lärarna berättar vidare att de också kan placera 

eleverna vid en alternativ plats i klassrummet tillsammans med en pedagog, utanför 

klassrummet tillsammans med en pedagog eller i klassrummet tillsammans med stöttande 

lärkompis. 
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Lärarna uppger att det är lättast att ge snabb återkoppling och individuell stöttning om elevens 

ordinarie plats är lättillgänglig i de områden pedagogerna oftast rör sig vid exempelvis 

genomgångar eller enskilt arbete.  

Lärare A: När det gäller placering till exempel...att elever som, där jag vet att jag vill checka många 

gånger under en skolvecka så behöver jag ha en placering så att de är lättåtkomliga liksom. 

Läraren placerar elever i avkodningssvårigheter så att de är lätta att gå fram till utan att läraren 

behöver ta sig runt så många hinder. Denna medvetna tanke kring placering av elever i 

avkodningssvårigheter möjliggör förutsättningar för stöttning av eleven inom det fysiska 

klassrummets ram. 

Enligt lärarna är det många gånger nödvändigt att kunna erbjuda elever med svårigheter att 

avkoda, en alternativ plats i klassrummet där både eleven och en pedagog får plats, för att kunna 

möjliggöra en lite längre en till en-undervisning eller undervisning av ett fåtal elever med 

liknande avkodningssvårigheter. 

Lärare F: Ja men de svaga de har jag här vid ett litet bord i klassrummet, med mig eller med resurs, 

de får stöd här nästan hela tiden inom klassens fyra väggar. 

Läraren eller annan pedagog använder vid behov ett bord i klassrummet, som inte är en 

ordinarie plats för eleverna, till att undervisa elever i avkodningssvårigheter. Genom att bereda 

plats för dessa elever i ett sammanhang som skapar möjlighet för delaktighet på deras 

kunskapsmässiga nivå gällande avkodning, ges eleverna förutsättningar att utveckla sin 

avkodningsförmåga. 

Ett vanligt sätt att stötta elever med svårigheter i avkodning är att undervisa dem utanför 

klassrummet i till exempel ett grupprum, när man har tillgång till en till pedagog i klassen. 

Lärarna uppger att anledningen till att man väljer att stötta eleven utanför klassrummet kan vara 

att få arbeta mer ostört och kunna prata i vanlig samtalston utan att känna att man stör övriga 

elever. Elever kan också tycka att det är genant att inte kunna det andra klarar av, och därför 

önska att ingen ser på när man får extra hjälp.  

Lärare H: Ja, men sen får hon ju att vi går ut och sätter oss och jobbar. På måndagar när jag har 

resurs startar hon igång bokstavsarbetet och jag plockar ut de som behöver extra träning.  

När läraren har hjälp i klassen av en till pedagog utnyttjar hon tillfället att undervisa elever med 

svårigheter att avkoda, på en plats utanför klassrummet. När det arbetar två pedagoger i en klass 
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finns möjligheten att kunna erbjuda elever en alternativ tillfällig placering utanför klassrummet, 

för att få stöttning i sin avkodningsträning.  

Ett sätt att tänka vid placering av en elev i behov av stöd för sin avkodning är enligt lärarna att 

sätta ihop eleven tillsammans med en stöttande lärkompis i klassrummet. De berättar att en 

sådan genomtänkt placering kan leda till att eleven i avkodningssvårighet kan få draghjälp av 

sin stöttande kamrat.  

Lärare D: Om man tänker när vi jobbar med ASL (Att skriva sig till läsning), då försöker man ju 

sätta en som har svårigheter med en som kan lite mer, vi tänker verkligen till när vi gör lärparen så 

att dom därigenom också kan lära av varandra. Det är ju lite det som det (ASL) bygger på att dom 

får lära och ljuda… inte för stark så att den drar iväg utan någon som fungerar bra. Så då får dom ju 

ändå känna att det produceras texter även för dom. 

Läraren har noga tänkt igenom vilka elever som ska arbeta tillsammans. Tanken går ut på att 

nivåerna på elevernas kunskaper matchar varandra så att det är lagom stor skillnad i förmåga. 

Att placera elever i lärpar där elevernas kunskaper anpassas till varandra kan möjliggöra att det 

blir utvecklande för båda två.  
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7. Resultatsammanfattning 

Vid analysen av det empiriska materialet från vår studie utkristalliserade sig tio teman. Dessa 

teman har vi kursiverat i vår sammanfattning av resultaten. 

För att uppmärksamma fonem i undervisningen beskriver lärarna att eleverna får träna på att 

lyssna efter om ett visst fonem förekommer i ett ord eller inte, leta efter och samla ord som 

börjar på ett visst fonem och lyssna efter fonemets mer exakta placering i ord, först, inuti eller 

sist. Undervisningen gällande fonem i ord sker enligt lärarnas beskrivningar både i grupp och 

individuellt.  

Undervisningen i sambandet mellan fonem och grafem behöver, enligt lärarna, vara noggrann 

och frekvent för att elever i svårigheter ska få möjlighet att befästa detta. Vid genomgångar 

beskriver lärarna att de visar på och upplyser eleverna om bokstavstecknets utseende och hur 

det tillhörande språkljudet uttalas, att de tränar på hur språkljudet uttalas samtidigt som 

bokstavstecknet formas tillsammans med eleverna och att de låter eleverna identifiera ett 

bestämt bokstavstecken i en text samtidigt som språkljudet uttalas. I det enskilda arbetet berättar 

lärarna att uppgifter där eleverna får lyssna efter språkljudet i ord och skriva rätt 

bokstavstecken, samt att höra språkljudet läsas upp och därefter para ihop med rätt 

bokstavstecken bland flera, är prioriterade uppgifter för elever i avkodningssvårigheter.  

När det gäller undervisning i alfabetisk avkodningsstrategi beskriver lärarna i studien att de 

använder sig själva som modeller genom att tydligt visa hur ord ljudas samman och genom att 

läsa texter tillsammans i kör. För enskilda elever berättar lärarna att de även kan visualisera 

sammanljudning genom att rita bågar mellan bokstavstecknen. 

Enligt lärarnas utsagor prioriterar de även att undervisa i logografisk avkodningsstrategi för att 

elever i avkodningssvårigheter ska lära sig att känna igen och befästa korta, högfrekventa ord i 

texter. För att hjälpa eleverna att minnas dessa ord sätter lärarna upp orden som skyltar på 

tavlan, letar tillsammans efter orden i texter och låter eleverna formulera och bygga meningar 

med de aktuella orden. 

Lärarna i vår studie uttrycker att de använder inkodning, skrivning och stavning, för att få elever 

i avkodningssvårigheter att befästa bokstäver i minnet samt för att få elever att utveckla 

förståelsen för fonem- och grafemkoppling och alfabetisk avkodningsstrategi. Därför går de 

noggrant igenom hur bokstäver ska formas och var de ska placeras på skrivraden. De ser 
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dessutom till att elever i avkodningssvårigheter får ett flertal träningstillfällen i att forma och 

skriva bokstäver rätt samt att ljudenligt stava ord. 

Modellering, att själv eller med hjälp av elever visa hur ett moment utförs, berättar lärarna att 

de använder sig av i helklass, i mindre grupp eller enskilt med en elev. I helklass anpassas 

modelleringen efter kunskapsnivån hos elever i avkodningssvårigheter. Lärarna berättar att de 

använder sig av modellering i samband med undervisning i hur bokstäver formas, fonemisk 

medvetenhet, sambandet mellan fonem och grafem och sammanljudning av ord, alfabetisk 

lässtrategi.  

Lärarna uppger att de individualiserar nivån, materialet, arbetsmängden och tiden på olika sätt 

för elever i avkodningssvårigheter. Nivån kan exempelvis anpassas vid instruktioner, både vid 

genomgångar och individuellt. Materialet kan anpassas genom att det helt byts ut till ett mer 

individanpassat och prioriterat material. Mängden arbete kan avgränsas så till vida att vissa 

uppgifter väljs bort till förmån för andra mer prioriterade uppgifter för eleven. Vad gäller tiden 

beskriver lärarna att de individanpassar denna genom att de kan förkorta arbetspassen och tillåta 

pauser för elever i avkodningssvårigheter samt avsätta mer tid för dessa elever till prioriterade 

arbetsmoment som exempelvis regelbunden avkodningsträning tillsammans med en vuxen.  

Hjälpmedel såsom lärplatta, olika former av alfabetskort, skyltar med högfrekventa ord, konkret 

material, bildstöd och ljudbok beskriver lärarna i studien att de använder sig av för att elever i 

avkodningssvårigheter ska kunna tillgodogöra sig avkodningsundervisningen bättre. På 

lärplattan kan eleverna få arbeta med appar för att öva på prioriterat innehåll och få skriva med 

hjälp av talsyntes. Alfabetskort och skyltar med bland annat högfrekventa ord beskriver lärarna 

att de använder för att öka elevernas möjligheter att minnas kopplingen mellan ljud och 

bokstavsform, hur bokstaven ska formas och ordbilders utseende. I lärarnas berättelser 

framkommer även att de förser eleverna med konkret material, i form av lösa bokstäver, när de 

ska bygga ord och laborera med bokstavsljud och ljudböcker att lyssna på när övriga elever 

läser tyst. För att göra instruktioner och annan text lättare att förstå för elever i 

avkodningssvårigheter beskriver lärarna att de använder skyltar med bilder som stöd. 

Lärarna i studien lyfter fram att de använder repetition för elever i avkodningssvårigheter. Det 

kan handla om att träna avkodning genom att upprepat läsa samma text, läsa enkel upprepad 

text, repetera prioriterade moment eller att arbeta med ominlärning av ett prioriterat innehåll.  
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Även placering kan användas som individanpassning för elever i avkodningssvårigheter uppger 

lärarna. De ser till att elevens ordinarie plats i klassrummet är lättillgänglig för pedagogerna, 

både vid genomgångar och under elevernas arbete i klassrummet. Dessutom kan de tillfälligt 

placera eleverna vid en alternativ plats i klassrummet tillsammans med en pedagog eller 

stöttande lärkompis eller utanför klassrummet tillsammans med en pedagog.  
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8. Resultatdiskussion 

I vår resultatdiskussion reflekterar vi över och diskuterar de centrala resultaten i vår studie och 

kopplar dessa till teoretiska perspektiv och tidigare forskning. Resultatdiskussionen tar också 

sin utgångspunkt i våra två frågeställningar: 

1. Vilket innehåll i avkodningsundervisningen prioriterar lärarna för elever i 

avkodningssvårigheter? 

2. Vilka anpassningar gör lärare i den ordinarie avkodningsundervisningen för att göra 

denna tillgänglig för elever i svårigheter?  

Resultaten från vår studie visar att det innehåll lärare prioriterar i avkodningsundervisningen 

för elever i svårigheter och de anpassningar av denna undervisning lärarna genomför för att 

göra undervisningen tillgänglig för dessa elever, hänger tätt samman. Därför har vi valt att 

reflektera och diskutera kring våra två teman tillsammans. 

Resultatet i vår studie visar att lärarna är samstämmiga gällande vilket innehåll i 

avkodningsundervisningen som bör prioriteras för elever i svårigheter. De uppger att eleverna 

behöver arbeta med att uppmärksamma fonem i ord, fonem- och grafemkopplingar, alfabetisk 

och logografisk avkodningsstrategi, samt inkodning.  

När det gäller att uppmärksamma fonem uppger lärarna att det är viktigt att elever i 

avkodningssvårigheter tränar på att lyssna efter begynnelseljud i ord och var i ett bestämt ord 

ett specifikt språkljud förekommer, först, inuti eller sist. Resultaten i den amerikanska 

metastudien, National Reading Panel, NRP, (NICHD, 2000) visar på att träningsinsatser för att 

främja elevers fonologiska medvetenhet har en positiv påverkan på elevers läsutveckling. Även 

i den så kallade Bornholmsstudien (Lundberg, Frost & Petersen, 1988) framkommer det i 

resultaten att systematisk fonologisk träning med hjälp av språklekar utvecklar barns 

fonologiska medvetenhet och hjälper barn som ligger i riskzonen för att utveckla specifika läs- 

och skrivsvårigheter att istället utveckla typisk läs- och skrivförmåga. En sådan träning bör 

bestå av övningar som bygger på att analysera talade och skrivna ord i beståndsdelar. Enligt 

Myrberg (2007) är utveckling av fonemisk medvetenhet en förutsättning för att elever ska få en 

lyckosam läsinlärningsstart. Om en elev inte utvecklat denna förmåga före årskurs 1 bör eleven 

få intensiv träning i fonologisk medvetenhet innan den formella läsinlärningen inleds. Eftersom 

fonemisk medvetenhet ingår i den fonologiska medvetenheten (Gillon, 2004) kan lärarnas val 
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att lägga fokus på träning i fonemisk medvetenhet anses ha vetenskapliga belägg. Att prioritera 

övningar i fonemisk medvetenhet före andra övningar för elever i avkodningssvårigheter och 

låta dessa elever repetera övningar av sådant slag, som lärarna i vår studie uppger att de gör, 

medför att elever får mer träning i denna förmåga än andra elever i klassen, kan peka på att 

eleverna får träna fonemisk medvetenhet relativt intensivt. Att på detta sätt prioritera övningar 

för elever i avkodningssvårigheter tyder även på att lärarna i vår studier anpassar 

undervisningen till elevernas till elevens proximala utvecklingszon enligt det sociokulturella 

perspektivets rekommendationer. Att träna fonologisk medvetenhet inom klassens ram, under 

ledning av klassläraren, har god effekt på elevers läsinlärning enligt resultaten i NRP (NICHD, 

2000). Än starkare effekt på läsutvecklingen har dock träningsprogram där personal med 

specialistkunskaper i läs- och skrivinlärning är involverade, samt program där den fonologiska 

träningen sker i små grupper. I Slavin et al (2009) granskning av 96 studier framkommer, å 

andra sidan, att den mest effektiva undervisningen för 6-7-åriga elever i behov av stöd i sin 

läsutveckling är en-till-en undervisning med fokus på fonologisk läsning, som leds av 

kompetent personal inom läs- och skrivområdet. Resultaten i samma granskningsstudie visar 

även på att strukturerad klassrumsundervisning med inriktning på fonologisk läsinlärning har 

god effekt på läsutvecklingen för elever i svårigheter. Lärarna i vår studie berättar att de ibland 

tillser att elever i avkodningssvårigheter får möjlighet att arbeta i mindre grupp eller enskilt 

tillsammans med en kamrat eller en pedagog, i klassrummet eller utanför i ett grupprum. Den 

pedagog som stödjer elever i avkodningssvårigheter är dock, enligt lärarna, sällan en specifikt 

läs- och skrivutbildad pedagog och de övningsuppgifter som används är inte heller utformad av 

sådan personal. Vygotskij (2001) menar dock att intellektuell utveckling och allt tänkande utgår 

från social aktivitet. Utveckling sker genom att först klara av en färdighet tillsammans med 

andra till att klara av samma färdighet själv. Att träna tillsammans med en mer kunnig kamrat 

eller vuxen torde således, enligt Vygotskijs sätt att se på utveckling, ändå vara lyckosamt för 

elever i avkodningssvårigheter. Resultaten av Slavin et al (2009) granskning visar dessutom att 

undervisning av lärare i en-till-en situationer är mer effektiv än undervisning av 

undervisningsassistenter.  

I vår studie beskriver lärarna att deras undervisning innehåller tydliga, strukturerade och 

varierande moment för att elever i avkodningssvårigheter ska få möjlighet att förstå och befästa 

sambandet mellan bokstavsform och språkljud. Undervisningen sker både vid genomgång i 

helklass och i elevens enskilda arbete, samt fokuseras på att elever som inte befäst sambandet 

mellan språkljud och bokstavsform ska se eller forma bokstavsformen samtidigt som 
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språkljudet uttalas eller hörs. Sådan undervisning, explicit och strukturerad undervisning i 

fonem- och grafemkopplingar, är framgångsrik för elever i svårigheter i sin läsinlärning 

(Adams, 1990; Elbro, 2004; Roe, 2014; SBU 2014;Tjernberg, 2016). Lärarna uppger även att 

de låter eleverna använda olika sinnen och material för att befästa sambandet mellan språkljud 

och bokstavsform. Eleverna kan exempelvis få forma den aktuella bokstaven med stora rörelser, 

med hela kroppen eller med lera. Sådan multisensorisk träning i samband med läs- och 

skrivundervisningen förespråkar Høien och Lundberg (2013) för elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Dessa elever behöver dock även mycket direkt undervisning av en kunnig 

vuxen och mycket tid för repetition och överinlärning så att behärskande och automatisering 

kan uppnås. Lärarna i vår studie berättar att de prioriterar repetition, av bland annat sambandet 

mellan språkljud och bokstavsform, för elever i avkodningssvårigheter. Repetitionstillfällena 

sker i helklass men behöver även ske individuellt eftersom läraren inte har möjlighet att hela 

tiden finnas tillhands bredvid elever i avkodningssvårigheter. Lärarna beskriver att de löser 

detta genom att bland annat låta dessa elever repetera sambandet mellan språkljud och 

bokstavsform med hjälp av appar på lärplattor. Under dessa repetitionssituationer får lärplattan 

stå för att ge den direkta vägledning och förklaring som Høien och Lundberg (2013) förespråkar 

för elever i lässvårigheter. De menar att många elever i lässvårigheter upplever träning på 

digitala hjälpmedel som roliga och utmanande men att dessa elever samtidigt inte har någon väl 

utvecklad strategi för att bedöma när den behöver hjälp och förklaringar när det uppkommer 

svårigheter vid digital träning. Istället finns det risk att eleven helt enkelt hoppar över det som 

känns svårt och går vidare. De appar lärarna låter elever i avkodningssvårigheter använda kan 

alltså, mot bakgrund av Høien och Lundbergs (2013) resonemang, både gynna och missgynna 

avkodningsutvecklingen för elever i svårigheter. Även Vygotskijs (2001) teorier om att 

intellektuell utveckling och allt tänkande utgår från social aktivitet tillsammans med andra kan 

ställas mot användandet av appar på lärplattor i samband med utveckling av 

avkodningsförmågan. Å andra sidan framhålls inom det sociokulturella perspektivet att även 

fysiska medierande redskap, såsom en lärplaplatta, kan hjälpa individer att förstå världen och 

fungera i den (Säljö, 2000). I detta sammanhang sätts lärares kunskaper på prov. Enligt Alatalo 

(2012) behöver lärare kunna identifiera styrkor och svagheter i elevers läsinlärningsutveckling 

för att kunna utforma en individanpassad undervisning. Lärare behöver dessutom bland annat 

inneha goda kunskaper i fonemisk medvetenhet, samband ljud och bokstav och läsflyt för att 

kunna organisera skicklig läsundervisning (Moats, 2009). I Alatalos (2012) undersökning visar 

resultatet att ett flertal av lärarna i undersökningen har otillräckliga kunskaper i svenska 

språkets struktur och ovana att reflektera över elevers läsutveckling. I vår studie har vi inte 
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undersökt vare sig lärares kunskaper i läs- och skrivutveckling, språkets struktur eller förmåga 

att reflektera över elever läsutveckling. Vi kan dock konstatera att lärarna i studien ställs inför 

en stor utmaning när de i ögonblicksstunder ska kunna avgöra om en elev har utvecklat sin 

färdighet i sambandet mellan språkljud och bokstavsform så pass mycket att den kan klara att 

träna denna färdighet själv utan lärarens stöd. Inom det sociokulturella perspektivet hävdas det 

dock att fysiska redskap kan användas som stöd istället för att stödet kommer från en person 

(Säljö, 2000).  

Att undervisa elever i avkodningssvårigheter i alfabetisk avkodningsstrategier är en prioriterad 

aktivitet i undervisningen, enligt lärarnas utsagor. De modellerar sammanljudning högt 

tillsammans med eleverna och ritar bågar mellan bokstäverna för att visualisera 

sammanljudning för att undervisa elever i avkodningssvårigheter i alfabetisk 

avkodningsstrategi. Att på detta sätt använda språket för att visa på och förklara hur eleven ska 

göra ligger inom ramen för Vygotskijs (2001) teorier om att utveckling går från det sociala, det 

eleven kan klara tillsammans med andra, till det individuella, det eleven kan genomföra på egen 

hand. När läraren modellerar sammanljudning och ritar bågar mellan bokstäverna tillsammans 

med en elev deltar eleven i ett socialt sammanhang där språket används som medierande 

redskap vilket, enligt det sociokulturella synsättet, är nödvändigt för att lärande och utveckling 

skall ske (Säljö, 2000). 

Høien och Lundberg (2013) betonar vikten av att elever tidigt, så snart några språkljud har 

befästs, får träna på fonologisk syntes, att binda ihop språkljud till ord. Två förutsättningar för 

att lyckas med den fonologiska syntesprocessen är att eleven utvecklat fonemisk medvetenhet 

och automatiserat förmågan att koda om fonem till grafem, språkljud till bokstavsform (Høien 

& Lundberg, 2013; NICHD, 2000). När läsundervisningen sedan startar i årskurs 1, är en 

framgångsrik metod, särskilt för elever i avkodningssvårigheter, att presentera bokstäverna i en 

väl genomtänkt och beprövad ordning, samt att organisera undervisningen så att bokstav- och 

ljudkopplingar och sammanljudning av ord tränas explicit och systematiskt. Vid träning av 

sammanljudning är det av betydelse att fokus läggs på språkljuden och inte på bokstavsnamnen 

(Høien & Lundberg, 2013). Av resultatet i vår studie att döma arbetar de flesta av lärarna enligt 

dessa principer. De betonar vikten av att tala om språkljuden i undervisningen och de 

modellerar sammanljudning så fort tillfälle ges. Det förefaller därför som att lärarna väljer ett 

beprövat och vetenskapligt bekräftat arbetssätt för att elever i avkodningssvårigheter ska ha 

goda förutsättningar att utveckla sin läsning. De utformar dessutom kommunikativa och 
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språkliga sammanhang i vilka eleverna deltar, helt i enlighet med de förutsättningar det 

sociokulturella perspektivets förespråkar för att utveckling och lärande ska ske (Säljö, 2000). 

Att lära sig känna igen högfrekventa korta ord direkt utan att behöva ljuda samman dem har 

betydelse för att kunna läsa texter snabbt och säkert (Lundberg & Herrlin, 2014). När det gäller 

undervisning i att lära sig att känna igen sådana högfrekventa ord betonar Høien och Lundberg 

(2013) att det är viktigt att läraren uppmärksammar elever i avkodningssvårigheter på ordens 

bokstavssekvens och poängterar att det är denna som ska ligga till grund för igenkänningen, 

istället för slumpmässiga visuella särdrag. Det är dessutom betydelsefullt att inlärningen av 

ordbilder sker på ett lekfullt och laborativt sätt (Høien & Lundberg, 2013; Lundberg & Herrlin, 

2014) och att eleven får träna att avkoda orden i, för eleven anpassad och, sammanhängande 

text. I vår studie visade resultatet att lärarna prioriterade att uppmärksamma och noggrant 

beskriva bokstävers visuella särdrag. När de beskriver sin undervisning i logografisk 

avkodningsstrategi, avseende högfrekventa ord, framkommer det inte att de lägger vikt vid 

denna strategi. Däremot prioriterar lärarna meningsbygge med orden och repetition av orden 

bland annat med hjälp av skyltar med orden på tavlan, memoryspel och repeterad läsning av 

enkel text tillsammans med föräldrar. Eftersom svaga läsare mer sällan tar initiativ till och ägnar 

mindre tid åt läsning än goda läsare (NICHD, 2000), kan dessa av lärarna organiserade tränings- 

och repetitionstillfällen i avkodningsstrategier ha stor betydelse, för elevernas fortsatta 

läsutveckling, eftersom elever i avkodningssvårigheter behöver mycket tid för repetition, 

överinlärning och automatisering (Høien & Lundberg, 2013). En framgångsrik metod för 

förbättrad läsprestation är just upprepad läsning av sammanhängande text på en för eleven 

anpassad nivå (NICHD, 2000). Dock blir denna läsmetod mer framgångsrik om den utförs 

tillsammans med en vuxen som återkopplar och korrigerar samt om ett konkret mål sätts upp 

före lästräningen inleds. När den repeterande lästräningen skickas hem läggs därför ett stort 

ansvar på elevens föräldrar. I studiens resultat framkommer emellertid att lärarna även försöker 

organisera så att elever i avkodningssvårigheter får tillfälle att träna upprepad läsning i skolan 

tillsammans med en pedagog. Under dessa tillfällen finns möjlighet för läraren att mer precist 

identifiera var i utvecklingen eleven befinner sig, anpassa undervisningsnivån till elevens 

proximala utvecklingszon (Vygotskij, 2001) och använda språket som medierande redskap för 

att tillse att bästa förutsättningar finns för att utveckling och lärande ska kunna möjliggöras. I 

dessa sociala situationer sker ett samspel mellan pedagogen och eleven där tillfälle finns för 

pedagogen att rätta graden av lärarstöd, öka eller minska det, efter elevens behov. När lärarna i 
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vår studie, på detta vis, tillser att undervisningen innehåller interaktion och kommunikation 

väljer de framgångsfaktorer för lärande som det sociokulturella perspektivet lyfter fram. 

Även när det gäller tidsaspekten för träning och repetition följer lärarna i vår studie det 

sociokulturella synsättet där anpassning av undervisningen till elevers utvecklingszon 

förespråkas. Lärarna berättar att de individualiserar tid, men även nivå, material och 

arbetsmängd för elever i avkodningssvårigheter. I och med att de förser eleverna med 

individanpassat material, prioriterar uppgifter som övar fonemisk medvetenhet och fonem- och 

grafemkopplingar samt försöker organisera återkommande och frekventa tillfällen för 

avkodningsträning tillsammans med en vuxen pedagog, avsätter de medvetet mer lektionstid 

för elever i avkodningssvårigheter till repetition och mängdträning än övriga elever i deras 

klasser. Att lärarna i vår studie individanpassar undervisningen på detta sätt tyder på att de ser 

som sin uppgift att forma en god miljö som passar alla elever, oavsett behov och olikheter, 

såsom det relationella perspektivet förordar (Persson, 2013). Lärarnas ansträngningar för att 

skapa individanpassad undervisning för elever i avkodningssvårigheter stöds av skollagens 

skrivningar om att undervisningen ska utformas sådant att alla elever ges ledning och stimulans 

att, utifrån sina förutsättningar, utvecklas så långt som möjligt (SFS 2010:800). De beslut som 

lärarna i studien gör för att individualisera tid, nivå, material och arbetsmängd elever i 

avkodningssvårigheter sätter emellertid lärarnas skicklighet på prov. Samtidigt som elever i 

avkodningssvårigheter, enligt tidigare resonemang, behöver mycket tid för att befästa det 

innehåll som lärarna i studien anser vara prioriterat, bör eleven utmanas inom dess 

utvecklingszon (Myrberg & Lange, 2006). Här ställs lärarna i studien inför utmaningen att 

kunna avgöra hur mycket tid eleven behöver för att repetera och mängdträna innan det är dags 

att förse eleven med uppgifter på en svårare nivå. Parallellt med dessa ställningstaganden 

behöver läraren brottas med den paradox som diskuteras inom dilemmaperspektivet (Sundqvist, 

2014), att alla elever ska ges rätt till likvärdig utbildning samtidigt som de ska ges den ledning 

och stimulans som behövs för att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt.  

Beträffande inkodning framkommer det i vår studies resultat att lärarna prioriterar att undervisa 

om hur bokstäverna ska formas och skrivas rätt samt om stavning av ord med hjälp av 

sammanljudning. Även i undervisningen i inkodning använder sig lärarna av modellering, 

individualisering, repetition, hjälpmedel och placering. Ett hjälpmedel som exempelvis används 

är lärplattor för att skriva text tillsammans med en kamrat som kan lite mer än den elev i 

avkodningssvårigheter den placeras tillsammans med. Att använda lärplattan som ett 

kompensatoriskt hjälpmedel kan innebära att eleven arbetar över nivån för dess förmåga 
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(Myrberg & Lange, 2006), vilket kan vara gynnsamt enligt Vygotskijs (2001) teori om att arbete 

inom elevens proximala utvecklingszon gynnar utveckling. Å andra sidan behövs mer forskning 

för att kunna vetenskapligt bedöma värdet av att använda digitala hjälpmedel för elever i läs- 

och skrivsvårigheter (Myrberg, 2007; Vetenskapsrådet, 2015).  

Resultaten i vår studie visar sammantaget att lärarna använder en mängd olika strategier, 

modellering, individualisering, repetition, hjälpmedel och placering, i sina strävanden för att 

göra undervisningen om det innehåll som de anser är prioriterat så tillgängligt som möjligt för 

elever i avkodningssvårigheter. Tjernbergs (2013) resultat vid studier av framgångsfaktorer i 

läs- och skrivlärande, med särskild inriktning på elever i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter, 

pekar på att sådana anpassningar av arbetsmaterial och undervisningsinnehåll är gynnsamt för 

dessa elever. Att, som lärarna i vår studie, organisera undervisningen enligt dessa principer kan 

anses ligga inom ramen för det kritiska perspektivet som förespråkar integrerade alternativ där 

lärmiljön utformas efter elevers olika behov och olikheter. Detta tankesätt återfinns också i 

Skollagens (SFS 2010:800) skrivningar om att stöd, i första hand, ska ges inom klassens ram. 

Resultaten i vår studie visar även att lärarna intar ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2000) då 

de prioriterar interaktion och kommunikation i undervisningen, i vilken språket frekvent 

används som ett medierande redskap i såväl kollektiva som individuella sammanhang.  

Det kategoriska perspektivet, att problem förläggs hos individen och åtgärder sätts in för att 

individen ska anpassas till det som anses normalt (Sundqvist, 2014), återfinns inte lika tydligt i 

vår studies resultat. Visserligen plockas elever ut ur klassrummet för individuella instruktioner 

och repeterad lästräning men dessa insatser genomförs oftast av klassläraren eller en annan 

pedagog som finns i klassen. Detta tyder på att den specialpedagogiska verksamheten ses 

relationellt (Persson, 2013), alltså i samspel med övrig pedagogisk verksamhet i skolan. Det 

innehåll lärarna i studien prioriterar för elever i avkodningssvårigheter innebär att annat innehåll 

prioriteras bort. Kanske kan detta anses som att lärarna fokuserar på det som brister hos eleven 

istället för eleven styrkor, vilket är mer i enlighet med ett kategoriskt tänkande? En sådan tanke 

måste då åter igen ställas mot Skollagens (SFS 2010:800) tydliga direktiv om att stöd ska ges 

inom klassens ram och utformas så att elever ges ledning och stimulans att, utifrån sina 

förutsättningar, utvecklas så långt som möjligt. En fråga som dyker upp när resultatet av denna 

studie förs fram i ljuset är om det är möjligt att organisera den specialpedagogiska verksamheten 

helt enligt det kritiska perspektivets rekommendationer? Eller behöver de två 

specialpedagogiska synsätten, det kompensatoriska och det kritiska, kombineras vid 

utformningen av en gynnsam undervisning för elever i avkodningssvårigheter? Vår studie ger 
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inte svar på dessa frågor men vi har försökt att belysa vilket innehåll lärare beskriver att de 

prioriterar för elever i avkodningssvårigheter och hur de försöker göra undervisningen 

tillgänglig för dessa elever i den dagliga verksamheten. 
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9. Slutsatser och kunskapsbidrag 

Syftet med vår studie har varit att undersöka lärares erfarenheter av undervisning i avkodning i 

årskurs 1, med fokus på elever i avkodningssvårigheter. De frågeställningar vi har haft med oss 

under arbetets gång har varit vilket innehåll i avkodningsundervisningen lärare prioriterar för 

elever i avkodningssvårigheter och vilka anpassningar lärare gör i den ordinarie 

avkodningsundervisningen för att göra denna tillgänglig för elever i svårigheter. Resultatet från 

vår studie visar åtta lärares erfarenheter av undervisning i avkodning i årskurs 1, vilket innebär 

att vårt resultat inte går att generaliseras. När vi drar slutsatser från resultatet från vår studie 

skall detta faktum beaktas.  

De resultat som framkommit från vår studie har gett svar på våra två frågeställningar. Det 

innehåll lärarna i vår studie prioriterar för elever i avkodningssvårigheter innefattar att 

uppmärksamma fonem, sambandet mellan fonem och grafem, alfabetisk avkodningsstrategi, 

logografisk avkodningsstrategi och inkodning. De anpassningar lärarna sedan gör i den 

ordinarie avkodningsundervisningen handlar i huvudsak om att de använder modellering i 

kollektiva och individuella sammanhang, individualiserar nivå, material, arbetsmängd och tid 

på olika sätt, tar hjälp av olika hjälpmedel, repeterar undervisningsinnehåll och anpassar 

placering, för att göra avkodningsundervisningen tillgänglig för elever i svårigheter. Slutsatser 

vi kan dra från vårt resultat är att lärarna som deltagit i vår studie intar ett relationellt och 

sociokulturellt perspektiv när de utformar och genomför avkodningsundervisning för elever i 

avkodningssvårigheter. De anstränger sig för att anpassa och göra undervisningen i avkodning 

tillgänglig för dessa elever, så att de kan tillgodogöra sig undervisningen inom klassens ram, på 

den nivå där de befinner sig. Under detta arbete använder lärarna medierande redskap, främst 

språket, för att utveckling och lärande skall ske. De väljer även innehåll för elever i 

avkodningsundervisning i enlighet med forskningen gällande framgångsrik 

avkodningsundervisning och tillser att eleverna får undervisning i detta innehåll inom ramen 

för elevernas närmaste utvecklingszon. En sammanfattande slutsats som vi därför kan dra är att 

lärarna i studien utformar undervisningen för elever i avkodningssvårigheter enligt skollagens 

skrivningar om att utbildningen skall vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt 

att elever i behov av stöd i form av anpassningar inom klassens ram skall ges sådant stöd (SFS 

2010:800).  

De svar lärarna i vår studie gav, gällande avkodningsundervisning för elever i 

avkodningssvårigheter, visade sig vara mycket samstämmiga. Möjligtvis kunde fler variationer 
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i informanternas utsagor ha framkommit om vi intervjuat fler lärare eller lärare med en annan 

bakgrund. Kanske kan även vår mångåriga erfarenhet som klasslärare i de yngre åldrarna och 

vår kunskap vi tillskansat oss under de tre åren vi studerat på speciallärarutbildningen med 

inriktning mot språk-, läs- och skrivutveckling, ha påverkat vårt sätt att analysera 

informanternas utsagor och tolka resultaten. Vi anser dock att det ändå finns ett värde i vår 

studies resultat eftersom det visar på vad de deltagande lärarna lägger tyngdpunkten på när det 

gäller innehåll och anpassningar av avkodningsundervisningen för elever i 

avkodningssvårigheter. Alla lärarna i studien har ett antal års erfarenhet av att undervisa i 

avkodning i årskurs 1. Vi anser att det är viktigt att belysa dessa lärares erfarenhet av 

avkodningsundervisning eftersom det förefaller som att de sitter inne med mycket värdefull, 

och kanske outtalad, kunskap. Deras erfarenheter kan bli viktiga att lyfta fram i sammanhang 

där avkodningsundervisning för elever i avkodningssvårigheter står i fokus. I vår kommande 

yrkesroll som speciallärare med språk-, läs- och skrivinriktning förväntas vi inneha fördjupade 

kunskaper i bland annat elevers avkodningsutveckling och framgångsrika metoder för att 

anpassa avkodningsundervisningen och göra denna tillgänglig för dessa elever inom klassen 

ram. Vi förväntas även kunna vara professionella samtalspartners gällande bland annat elevers 

avkodningsutveckling och framgångsrik avkodningsundervisning för elever i svårigheter med 

avkodningen. Detta är viktigt för att vi ska kunna bidra till att utforma tillgängliga lärmiljöer 

och förebyggande undervisning för dessa elever. Därför har det varit av betydelse för oss själva, 

och vår egen utveckling, att belysa lärares erfarenheter av avkodningsundervisning i årskurs 1, 

med fokus på elever i avkodningssvårigheter. Vi hoppas att vår studies resultat även kan ha 

betydelse för andra som arbetar tillsammans med elever i avkodningssvårigheter i årskurs 1. 
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10. Förslag på fortsatt forskning 

I vår studie har vi undersökt vilket innehåll några lärare berättar att de prioriterar att arbeta med 

i sin strävan att elever i avkodningssvårigheter ska lära sig avkoda text. Vi har också undersökt 

hur dessa lärare uppger att de arbetar för att göra avkodningsundervisningen tillgänglig för 

dessa elever. Nu vet vi hur lärarna i studien säger att de arbetar och nästa steg skulle kunna vara 

att genomföra en observationsstudie där vi undersöker hur det ser ut i praktiken, och sedan 

jämföra dessa två resultat. 

Under intervjuerna var vi bestämda med att styra in informanterna till att prata endast om 

undervisningsinnehåll som direkt kunde kopplas till avkodningsträning. I förlängningen 

behöver elever tränas i ordförståelse och i strategier att förstå text för att läsning, enligt Gough 

och Tunmer (1986) ska utvecklas, men också för att avkodning av längre och svårare ord ska 

klaras av effektivare (Braze, Tabor, Shankweiler & Mencl, 2007). Vi gav dock inte våra 

informanter något större utrymme att utveckla denna koppling i vårt sätt att avgränsa vårt 

intresseområde, men det hade varit intressant att undersöka hur lärare arbetar med 

språkförståelsen för elever i avkodningssvårigheter. 

Intervjuer med lärare enligt ett annorlunda urval skulle kunna komplettera vår undersökning. 

Till exempel lärare som nyligen examinerats eller lärare som arbetar i mer skiftande 

upptagningsområden vad gäller sociokulturell bakgrund. 

Innan detta arbete funderade vi också mycket på hur läromedel för den första 

läsinlärningsundervisningen är uppbyggda och hur läromedelsförfattare prioriterar sitt innehåll 

för att förebygga att elever ska få besvär med avkodning. Det hade varit intressant att jämföra 

läromedel för läsinlärning med det vi kommit fram till i vår undersökning, vad gäller innehåll 

som bör prioriteras för en god avkodningsundervisning. Läromedlens uppbyggnad och 

lärarhandledningens tydlighet tror vi kan spela stor roll för nya lärare. I en vidare tanke hade 

det därför varit intressant att också undersöka om, och i så fall, hur stor roll läromedlet spelar 

för elevers förmåga att lära sig avkoda text. 
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Bilaga 1: Missivbrev 

 

Hej!      2019-02-05 

 

Vi heter Lisa Cedbrant och Eva Malm och läser sista terminen på Speciallärarprogrammet vid 

Linköpings universitet. Under våren ska vi skriva ett examensarbete, vilket kommer att handla 

om läsinlärning, med fokus på avkodning. Vi vill främst undersöka hur lärare i årskurs 1 

planerar och genomför sin undervisning för elever i svårigheter. Vi kommer att läsa forskning 

och litteratur i ämnet, men vill också ta hjälp av yrkesverksamma lärare genom intervjuer.  

 

I vårt arbete kommer vi att tillämpa ett forskningsetiskt och vetenskapligt förhållningssätt i 

enlighet med Vetenskapsrådets (www.vr.se) rekommendationer, vilket innebär att deltagandet 

är frivilligt och att du har rätt att när som helst avbryta intervjun och därmed ditt deltagande. 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och endast användas i detta arbete. 

  

Vid frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare för mer 

information.  

 

Hoppas att du vill delta!  

Vänliga hälsningar, 

 

Lisa Cedbrant lisa.cedbrant@gmail.com 

Eva Malm  eva.malm@linkoping.se 

 

Handledare: 

Christina Aminoff christina.aminoff@liu.se 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 2: Intervjuguide 

Intervjuguide   

 

Inledning  

Informera om:  

 Att intervjun kommer att till största delen handla om lärares undervisning av 

elever som identifierats med avkodningssvårigheter (i årskurs 1).  

 De etiska aspekterna.  

  

Inledande frågor  

1. Vilken utbildning har du?  

2. Hur länge har du arbetat som lärare?  

3. Vilka åldrar undervisar du/har du undervisat i?  

 

Läsundervisning  

1. Vad innebär läsning för dig?  

2. Vilka moment ingår i din läsundervisning i årskurs 1? Hur ser strukturen ut för 

undervisningen?   

3. Beskriv din metod för läsundervisning?  

4. Vilket/vilka läromedel använder du?  

5. Bygger läromedlet på ljudmetoden, helordsmetoden eller en blandning av dessa?  

 

Förebyggande   

1. Vad innebär avkodning för dig?  

2. Hur arbetar du förebyggande för att undvika avkodningssvårigheter?  

3. Hur arbetar du med att få elever att förstå kopplingen mellan språkljud och 

bokstavsform?   

 

Identifiering  

1. Vad anser du kan vara tecken på att en elev har avkodningssvårigheter?  

2. Hur identifierar du att elever har svårigheter med avkodningen?  

Insatser  



 

 

1. Vilka organisatoriska insatser genomför du? (indelning i grupper, användning 

av resurspersoner, placering)  

2. Hur anpassar du dina genomgångar? (planering, genomförande, innehåll, frekvens, 

uppföljning)  

3. Vilka individuella anpassningar brukar du använda dig av? (individuella instruktioner, 

material, uppgifter, läxor, kompensatoriska hjälpmedel)  

4. Vad har du för grund för valet av de insatser du genomför? (Varför väljer läraren dessa 

insatser)? (egen erfarenhet, fortbildning/utbildning, rekommendationer från kollegor, 

forskning, lärarhandledningar)  

 

Uppföljning   

1. Hur följer du upp/utvärderar dina insatser?  

2. Hur gör du för att elever ska bli delaktiga i sin avkodningsutveckling?  

 

 


