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Sammanfattning  
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka hur lässvårigheter och läsinlärningsproblematik yttrar 

sig, samt hur framgångsrik undervisning organiseras med detta i åtanke. Studiens resultat baseras på 

tidigare forskning och avser besvara följande forskningsfrågor: 

1. Hur visar sig lässvårigheter i de första årskurserna (förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3)?  

2. Hur kan lärare arbeta för att förebygga uppkomsten av lässvårigheter och underlätta för elever 

med sådan problematik? 

 

Studien visar att lässvårigheter går att upptäcka redan hos barn i förskoleklass och att det på så vis går att 

förutse hur läsutvecklingen kommer att fortskrida. I de tidiga årskurserna kan svårigheter bli synliga 

redan i den grundläggande lästräningen och hindra eleven från fortsatt utveckling. Ofta visar sig 

svårigheterna genom otillräcklig avkodningsförmåga, bristande automatiserad läsning, svag läsförståelse 

samt låg motivation. Identifiering av elever med svårigheter bör ske i ett tidigt stadie så att åtgärder kan 

sättas in. Undervisningen bör i största möjliga mån utgå från de olika elevernas förutsättningar och detta 

kan ske genom att läraren anammar flera undervisningsmetoder. I denna studie presenteras såväl 

övergripande faktorer för en lyckad läsundervisning som mer specifika metoder och strategier. Att 

identifiering och insatser ofta dröjer kan bottna i lärares okunskap om lässvårigheter och otillräckliga 

verktyg för att möta elever med denna problematik, varför utökad kunskap om detta är nödvändig. 
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1. Inledning 
Sverige är ett av de länder som deltar i PIRLS-studien vilken mäter läsförmågan hos 10-

åringar, det vill säga elever i grundskolans årskurs 4. Resultatet från den senaste 

undersökningen år 2011 visar att andelen svaga läsare har ökat sedan den första mätningen år 

2001 (Skolverket 2012). Myrberg och Lange (2006) konstaterar i rapporten från 

Konsensusprojektet att trots att elever uppvisar tecken på svårigheter får de inte den hjälp de 

behöver eftersom många lärare dels saknar kunskap om fungerande insatser och dels skjuter 

problemet på framtiden: 

”‘Vänta-och-se’-pedagogiken är tyvärr utbredd i svenska skolor. Läraren tolkar misslyckanden i läs- 

och skrivinlärningsstarten som bristande läsmognad... För lärare utan nödvändiga kunskaper blir 

”vänta-och-se”-attityden ett argument att inte genomföra särskilda insatser”(Myrberg & Lange 2006, 

s.10). 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet, Lgr 11, förmedlas att läraren 

ska organisera undervisningen så att eleverna får utvecklas utifrån sina egna förutsättningar 

och får stöd i sin språkliga utveckling. I kursplanen för svenska uttrycks även vikten av att 

eleverna får tilltro till sin språkförmåga och att undervisningen möjliggör språkutveckling 

(Skolverket 2011). 

Verksamma lärare möter många olika elever som alla har olika förutsättningar och behov, och 

en del av dessa har lässvårigheter i olika utsträckning. I bemötandet av dessa elever behöver 

läraren ha så mycket kunskap som möjligt om denna problematik och hur svårigheterna yttrar 

sig. För att läraren ska kunna hjälpa och stötta sina elever krävs även kunskap om hur 

undervisningen kan anpassas utifrån varje elevs förutsättningar. Myrberg och Lange (2006) 

lyfter lärarens kompetens som viktig för elevers läsutveckling och språkliga medvetenhet. En 

skicklig lärare kännetecknas av kunskap om barns språkutveckling och förmåga att organisera 

arbetet med denna (Myrberg & Lange 2006).  

Vi ser det som att läsinlärningen och skolämnet svenska är grundstenen i elevernas hela 

skolgång och att en fungerande utveckling av läsning och skriftspråk är nödvändig för att 

eleverna ska kunna tillgodogöra sig kunskap även i övriga skolämnen. Därför anser vi det 

vara av största vikt att som lärare anamma de metoder och arbetssätt som visar sig vara 

framgångsrika.  

Med anledning av ovannämnda faktorer kommer denna uppsats att behandla lässvårigheter, 

hur svaga läsare kan identifieras och hur undervisningen på bästa möjliga vis kan struktureras 

upp med detta i åtanke. Eftersom vi båda läser lärarutbildningen med inriktning på år F-3 
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kommer studien att behandla grundskolans tidiga årskurser, det vill säga förskoleklass och 

årskurs 1-3.  

2. Syfte och frågeställningar 
Denna litteraturstudie ligger inom fältet för läs- och skrivsvårigheter men inriktar sig mot 

specifika läsinlärningsproblem. Syftet är att undersöka tidigare forskning som behandlar 

läsinlärningssvårigheter i tidiga årskurser (förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3). 

Denna studie ämnar undersöka hur sådana svårigheter visar sig. Studien ska belysa hur lärare 

kan arbeta förebyggande i syfte att förhindra uppkomsten av lässvårigheter och hur 

undervisningen kan organiseras för att möta och underlätta för elever med dessa svårigheter.  

Följande frågeställningar ligger till grund för studien: 

1. Hur visar sig lässvårigheter i de första årskurserna (förskoleklass och grundskolans 1-

3)? 

2. Hur kan lärare arbeta för att förebygga uppkomsten av lässvårigheter och underlätta 

för elever med sådan problematik? 
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3. Bakgrund  
Här förklaras och tydliggörs de begrepp och teoretiska utgångspunkter som förekommer i 

uppsatsen. En förståelse för dessa underlättar vid läsningen av resultatet. 

3.1 Komponenter för läsning 
Hoover och Gough (1990) definierar läsning genom modellen The simple view of reading. 

Modellen ser ut på följande vis: 

Läsning = avkodning X förståelse. 

Enligt modellen består läskunskapen av två förmågor: att kunna avkoda texten, det vill säga 

kunna ljuda ut varje bokstavs språkljud och således få fram ett ord, och att förstå språket och 

innebörden (Hoover & Gough 1990). Taube (2007) nämner utöver komponenterna avkodning 

och förståelse även en tredje faktor, motivation, som betydande. Är läsaren inte motiverad 

inför läsningen kommer förståelse inte att uppnås (Taube 2007). 

3.1.1 Avkodning 

Taube (2007) menar att barns väg mot att lära sig avkoda text går genom fyra olika stadier. I 

början handlar det om igenkänning av ord och övergår sedan till faktisk ljudning av fonem, 

det vill säga språkljud, och utläsning av ord med hjälp av tidigare vokabulär och ordminne.  

Författaren benämner dessa fyra stadier som följande: 

1.pseudo-läsning  

2.logografisk läsning  

3. alfabetisk (fonologisk) läsning 

4. ortografisk läsning 

De första två stadierna innefattar två olika sätt på vilka barn känner igen ord de tidigare sett. 

Pseudo-läsning kan liknas vid ”låtsasläsning” och inträffar då barn känner igen ett ord, 

exempelvis på en McDonalds-skylt. Barnen kan tala om vad det står eftersom de kopplar 

skylten till tidigare erfarenhet. Logografisk läsning kan till exempel handla om att känna igen 

sitt eget namn. Det handlar alltså inte om faktisk läsning av orden utan om igenkänning. 

Utvecklingen går sedan över i alfabetisk, eller fonologisk, läsning som innebär att barnen 

börjar förstå sambandet mellan bokstäver (grafem) och dess språkljud (fonem) och övar på att 

ljuda ut ord de inte tidigare läst eller sett. Ljudandet av bokstäver innebär under 

avkodningsstadiet att läsaren fortfarande uttalar varje enskilt fonem i ordet. Slutligen ägnar 

sig barnen åt det fjärde och sista stadiet, ortografisk läsning, där det inte längre är nödvändigt 

att uttala varje fonem. Nu kan läsaren identifiera ordet genom att sätta samman dess olika 
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stavelser eller genom att söka i sitt inre lexikon. Ljudandet har gått över till direktläsning; från 

ordens allra minsta beståndsdelar till deras stavelser och ordstammar (Taube 2007).  

Läsaren har nu nått automatiserad läsning, eller automatiserad avkodning, som enligt Elbro 

(2004) innebär förmågan att per automatik kunna avkoda ett ord, utan att särskild 

ansträngning krävs. Det tar tid att uppnå automatiserad läsning och det krävs mycket övning 

för att lära sig avkoda ord effektivt. En läsare som utvecklat automatisering av läsningen kan 

känna igen orden i texten och kan ägna uppmärksamheten åt innehållet i texten istället för åt 

avkodningen (Elbro 2004). Myrberg (2001) förklarar att läsaren i detta stadie har börjat skapa 

sig ett vokabulär och kan på så vis plocka fram ord ur minnet som matchar texten. 

Ordigenkänningen går fortare och läsaren uppnår ett ”flyt” i läsningen eftersom avkodningen 

nu sker automatiskt (Myrberg 2001). 

3.1.2 Förståelse 

En fungerande avkodning, ett såväl muntligt som skriftligt ordförråd och en tillräcklig 

språkförståelse är komponenter som har betydelse för elevers utveckling av läsförståelse 

(Elbro 2004; Westlund 2009). Elbro (2004) menar att en läsare med god läsförståelse är 

kapabel till att göra inferenser, det vill säga att läsa mellan raderna och kunna förstå även det 

som inte uttryckligen förklaras i texten. Texter är inte helt fullständiga utan det krävs att 

läsaren har förmågan att göra inferenser och själv skapa sig en föreställning av innehållet 

(Elbro 2004). För att kunna skapa förståelse för det lästa krävs att läsaren är aktivt deltagande 

och resonerar kring vad som förmedlas i texten (Westlund 2009). 

3.1.3 Motivation 

Motivation är en avgörande faktor för lärande. Motivation inför en uppgift leder till fokuserat 

arbete, ansträngning och en beslutsamhet att nå sitt mål (Taube 2011). Westlund (2009) 

förklarar att elever som är motiverade att lära deltar aktivt i lärprocessen och tar sig an 

utmaningar. Självkänslan är ytterligare en faktor som spelar in för lusten att lära. En stark 

självkänsla innebär en tilltro på sin egen förmåga, vilket i sin tur ökar motivationen. Elever 

som utvecklat en fungerande avkodning och en motivation för att läsa, läser gärna och mycket 

och därigenom utvecklas deras läsning vidare medan barn vars läsinlärning inte gått 

problemfritt tenderar att undvika läsandet. Bristen på övning påverkar då läsutvecklingen 

negativt, och gapet mellan framgångsrika och mindre framgångsrika läsare ökar (Westlund 

2009).  
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3.2 Språklig medvetenhet 
Taube (2011) nämner språklig medvetenhet som avgörande för läsutvecklingen. Med hjälp av 

denna kan läsaren lära sig att böja ord, bygga meningar, lägga olika betoningar och anpassa 

språket efter målgrupp. Den språkliga medvetenheten delas in i fem områden: 

1. fonologisk medvetenhet 

2. morfologisk medvetenhet  

3. syntaktisk medvetenhet 

4. semantisk medvetenhet 

5. pragmatisk medvetenhet 

Den fonologiska medvetenheten brukar betraktas som den mest väsentliga i det tidiga 

läsinlärningsstadiet då läsaren arbetar med avkodningen (Taube 2011). I denna uppsats 

förklaras därför innebörden av fonologisk medvetenhet djupare än de övriga fyra. Fonologi 

kan definieras som ”läran om språkljuden och hur dessa fungerar i ett språksystem” 

(Samuelsson m.fl. 2009, s. 17). Taube (2011) utvecklar detta genom att förtydliga att 

fonologisk medvetenhet innebär en grundläggande insikt om att ord är uppbyggda av 

språkljud, att förstå om ord är korta eller långa (till exempel genom att klappa ordets 

stavelser) och att förstå att varje bokstav hör samman med ett särskilt språkljud. Den 

fonologiska medvetenheten innefattar alltså flera färdigheter varav den sistnämnda kallas för 

fonemisk medvetenhet (Taube 2011). Druid Glentow (2006) förklarar den fonemiska 

medvetenheten som relationen fonem – grafem, det vill säga sambandet mellan språkljud 

(fonem) och bokstav (grafem). Så gör även Lundberg och Sterner (2011):  

”Läsinlärningen inrymmer ett avgörande svårt steg, nämligen att inse att talade ord går att 

segmentera i fonem och att dessa fonem kan representeras av grafiska tecken” (Lundberg & 

Sterner 2011, s. 45). 

Druid Glentow (2006) utvecklar detta vidare och förtydligar att en läsare med god fonemisk 

medvetenhet kan höra var i ett ord ett visst språkljud förekommer. I skolans läsundervisning 

innebär det tidiga arbetet med läsinlärningen att ljuda ut bokstävernas språkljud och 

introducerar ofta fonologiskt stavade ord – alltså ord som stavas som de låter. På så vis ska 

eleverna komma till insikt om att varje bokstav har ett eget ljud, som sedan förs samman och 

bildar ett ord (Druid Glentow 2006). 

De övriga fyra medvetenheterna förklaras här nedan kortfattat enligt Taube (2011): 

Morfologisk medvetenhet handlar om insikten om att ord har olika böjningsformer och 

struktur, och har en avgörande roll gällande förståelsen för hur olika ord ska stavas. Syntaktisk 
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medvetenhet är av vikt vid skapandet av meningar och satser, då en insikt om ordens 

ordningsföljd är nödvändigt. Den semantiska medvetenheten har att göra med förståelsen för 

ords betydelse. En läsare med god semantisk medvetenhet kan avgöra huruvida ett ord har en 

negativ eller positiv klang utifrån vad som passar kontexten. Den sista och femte 

medvetenheten, den pragmatiska, handlar om att välja ord och formuleringar utifrån 

målgrupp. Texten formuleras för att passa den som ska läsa det skrivna (Taube 2011). 

3.3 Lässvårigheter och dyslexi 
Lundberg och Høien (1999) förklarar att specifika lässvårigheter, eller dyslexi, innebär 

svårigheter med det skrivna ordet. Termen är en sammansättning av två ord som täcker 

innebörden, nämligen dys = svårigheter och lexia = ord. Vidare påpekar författarna att ingen 

tydlig gräns finns gällande vilken nivå av svårigheter som kännetecknar en dyslektiker och 

vilka svårigheter som enbart definierar en allmänt svag läsare. Lundberg och Høien (1999) 

har gjort följande definition av dyslexi:  

”Dyslexi är en ihållande störning av kodningen av skriftspråket, förorsakad av en svaghet i det 

fonologiska systemet” (Lundberg & Høien 1999, s. 21)  

Lundberg och Sterner (2011) förklarar att en del barn har svårare än andra att lära sig urskilja 

språkljud. Det alfabetiska språket har dessutom ingen synlig eller lättförståelig koppling 

mellan en bokstav och dess ljud. Ingenting i en bokstavs utformning avslöjar vilket ljud som 

förväntas kopplas till den. Detta försvårar än mer för barn som tenderar att söka efter ledtrådar 

i bokstavens utseende. 

Utöver diagnosticerad dyslexi nämner författarna även andra faktorer som kan ligga bakom 

lässvårigheter, som exempelvis brist på stimulans och icke fungerande undervisningsmetoder. 

En läsare med avkodningssvårigheter har inte per automatik dyslexi (Lundberg & Sterner 

2011). 
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4. Metod 
Denna studie är baserad på en litteratursökning, där artiklar och avhandlingar som behandlar 

det aktuella problemområdet har samlats in på ett systematiskt vis. Enligt Eriksson Barajas, 

Forsberg och Wengström (2013) är detta ett vanligt tillvägagångssätt vid uppsatsskrivande. 

Vidare förklaras att problemområdet bör avgränsas för att säkerställa att sökresultaten blir 

relevanta för ämnet och de frågeställningar författaren formulerat, och att tillräckligt mycket 

forskning om ämnet finns att tillgå. I arbetet med en litteraturstudie söker författaren efter 

information och litteratur som sedan värderas utifrån relevans och kvalitet, analyseras och 

bearbetas och slutligen sammanställs i form av en presentation av resultatet. Vikten av att 

kontrollera studiers trovärdighet och kvalitet betonas av Eriksson Barajas, Forsberg och 

Wengström (2013), vilket har gjorts. I slutet av detta stycke medföljer en tabell över de 

artiklar som använts och som ämnar ge en översiktlig bild av vilken sorts studie de innehåller, 

när de publicerats och hur vi funnit dem. 

4.1 Litteratursökning 
De frågeställningar som formulerats vid arbetets början har legat till grund för 

litteratursökningen och sökorden har anpassats efter dessa. Elektroniska databaser har använts 

i sökandet av artiklar. De databaser som nyttjats är ERIC, som erbjuder 

utbildningsvetenskaplig litteratur inom pedagogik och psykologi, och LIBRIS, som är en 

databas för universitets- och högskolebibliotek. ERIC erbjöd möjligheten att begränsa 

sökningen till ”peer-reviewed only” och att få de nyaste artiklarna som första träffar vilket 

underlättade sökarbetet.  

Följande sökord är de som genererat träffar på artiklar som passar det aktuella området: risk 

for reading disabilities, specific reading disabilities, prevent reading failure, phonological 

awareness development,first grade readers, läs- och skrivsvårigheter, läs- och 

skrivundervisning. 

4.2 Avgränsningar och urval 
Hartman (2003) menar att en del i sökprocessen är att avgränsa urvalet av artiklar till sådana 

som är relevanta för ämnet. Det var av vikt att finna artiklar som behandlade rätt årskurser, 

det vill säga förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, och att fokus låg på 

läsinlärningsproblem. Området var mycket stort och genererade väldigt många träffar och 

därför valde vi att begränsa sökningen till artiklar som publicerats från år 2000 och framåt, 

med undantag för en som utgivits 1999 men som var relevant för ämnet. Hartman (2003) 

benämner detta som ett vanligt fenomen; oftast behövs det en begränsning i sökningen utifrån 
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relevans. De artiklar som presenteras i denna litteraturstudie är engelsk- och svenskspråkiga. 

Avgränsningarna har sett lite olika ut beroende på databas. 

Den första sökningen som utfördes i databasen ERIC var risk for reading disabilities, vilket 

resulterade i 14 227 träffar. Därefter begränsades sökningen till ”peer-reviewed only” och 

landade då på 6 658 träffar. Då lade vi märke till att träff nummer 1 i listan, en artikel skriven 

av Connor, Alberto, Compton och O'Connor (2014) fortfarande var densamma och att den var 

publicerad 2014. På grund av att den nyligen publicerats borde den rimligen vara aktuell och 

efter att ha läst abstract ansåg vi att så var fallet. Sedan fortsattes sökningen med samma 

sökord. Ytterligare begränsning inom kategorin ”Education level” resulterade i en sökning 

inom ”Kindergarden” eftersom forskning som behandlar förskoleklass var aktuellt för denna 

studie. Detta slutade i 273 artiklar där artikeln av McNamara, Scissons och Gutknecth (2011) 

fanns på sida 1, träff nummer 9, vilken behandlade en lämplig åldersgrupp och abstract 

verkade lovande. I samband med denna sökning påträffades även Puolakanaho, Ahonen, Aro, 

Eklund, Leppanen, Poikkeus, Tolvanen, Torppa och Lyytinen (2007). Vidare konstaterades att 

sökningarna i databasen ERIC ofta gav många träffar och att det lönade sig att avgränsa 

sökningen till att enbart visa artiklar som var ”peer-revidewed only”. Sökningen på specific 

reading disabilities gav 1268 träffar, och efter en avgränsning till ”peer-reviewed only” sjönk 

antalet träffar till 548 stycken. På första sidan, som nummer 9 i träfflistan påträffades 

Vellutino, Fletcher, Snowling och Scanlon (2004) som var relevant eftersom att den behandlar 

specifika lässvårigheter.  

Nästa sökning på prevent reading failure resulterade i två artiklar. Träffarna var först 74 

stycken, som sedan blev 27 efter begränsning till ”peer-reviewed only”. På sida 1 som artikel 

nummer 4, fanns artikeln av Torgesen (2002), som tar upp effektiva sätt att förebygga 

lässvårigheter, och på plats nummer 10 artikeln av Mathes, Grek, Howard, Babyak och Allen 

(1999) som vi ansåg var passande då den beskriver en slags lästräningsmetod. Den sista 

sökningen i ERIC var efter first grade readers, och efter en begränsning till artiklar 

publicerade efter 2006 och inom kategorin ”Grade 1” visades 126 resultat. Nummer 2 på sida 

1 var Baker (2007) som var relevant eftersom den fokuserar på lärarens arbete. Som tidigare 

nämnts erbjuder sökbasen ERIC möjligheten att enbart få fram resultat som är ”peer-

reviewed”. Detta utnyttjades till fullo under vår sökning. Carroll, Snowling, Hulme och 

Stevenson (2003) påträffades på sökbasen Google Scholar, där abstract uppfattades som 

relevant men där det inte var tydligt om artikeln blivit granskad eller inte. Därför nyttjades 
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ERIC även här, genom en sökning på den fullständiga titeln, varpå vi kunde konstatera att 

artikeln var aktuell för studiens forskningsfrågor. 

Databasen ERIC innehåller internationella artiklar, och då vi önskade en blandning av 

internationella och svenska användes även LIBRIS som sökmotor, som visar svenska träffar 

och resultat. Den första sökningen i LIBRIS var läs- och skrivundervisning och gav 61 träffar, 

varpå denna sökning avgränsades till enbart avhandlingar. Resultatet visade 5 stycken, varav 

träff 1 var en doktorsavhandling av Alatalo (2001), som valdes ut eftersom den tar upp 

läsundervisning utifrån lärares perspektiv. Läs- och skrivsvårigheter var nästa sökning, som 

visade 1031 träffar. Även här avgränsades sökningen till avhandlingar, vilket genererade 63 

träffar. På första sidan och som träff nummer 4 fanns en doktorsavhandling av Tjernberg 

(2013), som passade vår studie eftersom författaren undersöker hur framgångsrik 

läsundervisning ser ut, och på samma sida ytterligare en av Fouganthine (2012), som 

intresserade oss då den innehåller en undersökning av läsutvecklingen hos elever i årskurs 2. 

Den sista artikel som valdes var Elwér, Gustafson, Byrne, Olson, Keenan och Samuelsson 

(2015) efter tips från vår handledare, som menade att innehållet var relevant för 

forskningsområdet vilket även vi ansåg efter att ha läst den. Denna avhandling mottogs via 

mail.  

4.3 Etiska överväganden 
Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) betonar vikten av att inte låta egna åsikter 

eller ståndpunkter spela in i valet av material. Innehållet i artiklarna får inte förvrängas och 

resultatet får inte presenteras på ett sådant vis att det enbart speglar författarens intresse. Detta 

fick vi ha i åtanke i och med att det aktuella forskningsområdet är så stort och ständigt 

genererade många träffar. De artiklar som valts ut till studien, valdes helt utifrån relevans och 

inte utifrån personliga preferenser. Det var omöjligt att läsa alla artiklar som erbjöds inom 

studiens forskningsområde och därför blev det än mer viktigt att välja ut de som behandlade 

rätt åldersgrupp och problematik. Vi har inte medvetet valt bort artiklar, utan snarare valt ut 

de mest aktuella bland det stora urval som fanns. 

4.4 Analys  
När studiens teman, eller underrubriker, formulerades var frågeställningarna utgångspunkt. 

Frågeställningarna sågs som två separata fält, där frågeställning 1 behandlar specifika tecken 

på lässvårigheter och frågeställning 2 behandlar lärares undervisning och pedagogik i 

praktiken. Artiklarna strukturerades upp utifrån vilken frågeställning de behandlade, då vi 

tidigt la märke till att ett par av artiklarna enbart var aktuella för en av forskningsfrågorna. 
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medan andra var mer omfattande och relevanta för båda frågeställningarna. Alla artiklar lästes 

av oss båda och under tiden noterades vilka teman som kunde tänkas bli aktuella utifrån 

innehållet. Vi förde anteckningar över vilka författare som behandlade liknande ämnen och 

diskuterade med varandra vilka ämnen som var mest relevanta för våra frågeställningar. Efter 

att alla artiklar lästs en första gång, skapades ett första utkast med teman till de två 

frågeställningarna. Vi vill poängtera att vissa av underrubrikernas innehåll ibland kan ”gå in i 

varandra” då de är nära relaterade, men valde ändå att dela upp innehållet i syfte att ge en 

tydligare bild av resultatet. 

4.5 Sammanställning i tabellform 

Tabell 1: sammanställning av artiklar och avhandlingar 

Nr Artikelns titel Författare År Databas, sökord Metod Frågeställning 

1 Preparing Teachers 

to Support Struggling 

First-Grade Readers 

Baker 2007 ERIC: first grade 

readers 

Empirisk studie, 

Elevtester 

1, 2 

2 A retrospective 

longitudinal study of 

cognitive and 

language skills in 

poor reading 

comprehension 

Elwér, 

Gustafson, 

Byrne,  

Olson, 

Keenan och 

Samuelsson 

2015 Fått av handledare Empirisk studie, 

Elevtester 

1 

3 Dyslexi genom livet: 

ett 

utvecklingsperspekti

v på läs- och 

skrivsvårigheter 

Fouganthine 2012 LIBRIS: läs- och 

skrivsvårigheter 

Empirisk studie, 

elevtester, 

elevintervjuer, 

frågeformulär 

1, 2 

4 Improving Reading 

Outcomes for 

Students with or at 

Risk for Reading 

Connor,  

Alberto, 

Compton, 

O'Connor 

och National 

2014 ERIC: risk for 

reading disabilities 

Litteraturstudie, 

forskningssamm

anställning 

1, 2 
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Tabell 1: sammanställning av artiklar och avhandlingar 

Disabilities Center for 

Special 

Education 

Research 

5 The Development of 

Phonological 

Awareness in 

Preschool Children 

Carroll, 

Snowling, 

Hulme och 

Stevenson 

2003 Google Scholar: 

phonological 

awareness 

development 

Empirisk studie, 

elevtester 

1, 2 

6 Very early 

phonological and 

language skills: 

estimating individual 

risk for reading 

disabilities 

Puolakanaho,

Ahonen, Aro, 

Eklund, 

Leppanen, 

Poikkeus, 

Tolvanen, 

Torppa och 

Lyytinen 

2007 ERIC: risk for 

reading disabilities 

Empirisk studie, 

elevtester 

1, 2 

7 Specific reading 

disabilities 

(dyslexia): what have 

we learned in the past 

four decades? 

Vellutino, 

Fletcher, 

Snowling och 

Scanlon 

2004 ERIC: specific 

reading disabilities 

Litteraturstudie, 

forskningssamm

anställning 

1 

8 Framgångsfaktorer i 

läs- och skrivlärande. 

En praxisorienterad 

studie med 

utgångspunkt i 

skolpraktiken 

Tjernberg 2013 LIBRIS: läs-och 

skrivsvårigheter 

Praxisorienterad 

fallstudie,  

intervjuer 

observationer 

1, 2 

9 Skicklig läs-och 

skrivundervisning i 

Alatalo 2011 LIBRIS: läs-och Praxisorienterad 

fallstudie, 

1, 2 
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Tabell 1: sammanställning av artiklar och avhandlingar 

åk 1-3. Om lärares 

möjlighet och hinder 

skrivundervisning intervjuer 

10 The Prevention of 

Reading Difficulties 

Torgesen 2002 ERIC: prevent 

reading failure 

Litteraturstudie, 

forskningssamm

anställning 

1, 2 

11 A Longitudinal Study 

of Kindergarden 

Children at Risk for 

Reading Disabilities. 

The Poor Really Are 

Getting Poorer 

McNamara, 

Scissons och 

Gutknecth 

2011 ERIC: risk for 

reading disabilities 

Empirisk studie, 

elevtester, 

observationer 

1, 2 

12 Peer-Assisted 

Learning Strategies 

for First-Grade 

Readers 

Mathes,  

Grek, 

Howard, 

Babyak och 

Allen 

1999 ERIC: prevent 

reading failure 

Empirisk 

fallstudie, 

observationer 

2 
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5. Resultat 
Resultatavsnittet är uppdelat i två delar, där första delen behandlar frågeställning nummer 1 

och andra delen frågeställning nummer 2. Nedan följer en sammanställning av 

frågeställningarna och dess underrubriker. 

Frågeställning 1: Hur visar sig lässvårigheter i de första årskurserna (förskoleklass och 

grundskolans årskurs 1-3)? 

Bristande avkodningsförmåga, bristande automatisering av läsningen, bristande läsförståelse 

samt låg självkänsla och utebliven motivation. 

Frågeställning 2: Hur kan lärare arbeta för att förebygga uppkomsten av lässvårigheter och 

underlätta för elever med sådan problematik? 

Framgångsrikt organiserad undervisning samt beprövade strategier och metoder. 

5.1 Frågeställning 1: Hur visar sig lässvårigheter i de första årskurserna (förskoleklass 

och grundskolans åk 1-3)?  
Här sammanfattas de faktorer som enligt artikelförfattarna speglar läsinlärningsproblematik 

och svårigheter med läsning. Lässvårigheter kan visa sig genom svårigheter med avkodning, 

automatiserad läsning och läsförståelse samt bristande motivation. 

5.1.1 Bristande avkodningsförmåga 

Vellutino, Fletcher, Snowling och Scanlon (2004) summerar forskningsresultat som sträcker 

sig fyra årtionden bakåt i tiden och som indikerar att en väsentlig del av de barn som har 

lässvårigheter uppvisar svag avkodningsförmåga. Författarna menar att lässvårigheter ofta 

beror på rent fonologiska brister, vilka blir synliga genom att läsaren har en otillräcklig 

förståelse för ords uppbyggnad och problem med att hantera ordens språkljud. Läsaren förstår 

inte kopplingen mellan fonem (språkljud) och grafem (bokstäver) (Vellutino m.fl. 2004). 

Baker (2007) har genomfört en studie där hon undersöker vilka fonem-grafem-kombinationer 

lässvaga elever har lärt sig i slutet av första skolåret och uppger att de berörda eleverna inte 

klarade den mest grundläggande avkodningen i slutet av årskurs 1. En läsare som inte har 

förstått sammansättningen av olika alfabetiska symboler kommer att stöta på svårigheter i sin 

läsutveckling (Baker 2007).  

Fouganthine (2012) som i sin avhandling sammanställer en studie som undersöker 

avkodningsförmågan hos elever i årskurs 2 anser, i likhet med ovanstående författare, att 

avkodning påverkar läsförmågan. Författaren förklarar att när läsaren ska avkoda ett nytt ord 

måste ordet först brytas ned i små delar så att fonemen kan utljudas var för sig. Klarar läsaren 
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detta kan språkljuden sedan föras samman till ett ord. Om läsarens fonologiska medvetenhet 

inte är tillräckligt utvecklad förstår läsaren inte att ord är en helhet som kan brytas ned i 

mindre beståndsdelar. En läsare, vars svårigheter ligger i avkodningen, riskerar att fastna i 

fonem–grafem-stadiet och utvecklas inte mot en automatiserad avkodning (Fouganthine 

2012). Vellutino m.fl. (2004) stödjer resonemanget:  

”…specific reading disability (dyslexia) in otherwise normal children has been and continues to 

be defined as a basic deficit in learning to decode print” (Vellutino m.fl. 2004, s.6).  

En bristande fonologisk medvetenhet är alltså en bidragande orsak till lässvårigheter; 

oförmåga att identifiera fonem under läsutvecklingens avkodningsstadie kännetecknar en svag 

läsare. En bristande avkodningsförmåga innebär att läsaren inte har lärt sig grunderna, och då 

inte klarar av att översätta alfabetiska symboler till ljud (Vellutino m.fl. 2004). 

Puolakanaho, Ahonen, Aro, Eklund, Leppanen, Poikkeus, Tolvanen, Torppa och Lyytinen 

(2007) och McNamara, Scissons och Gutknecth (2011) har i empiriska studier utfört 

fonologiska tester på barn, med start i förskoleklass till och med årskurs 3. Båda studierna har 

visat att den fonologiska medvetenheten påverkar senare läsinlärning. Artikelförfattarna 

menar att fonologiska svårigheter visar sig redan hos förskolebarn (Puolakanaho m.fl. 2007; 

McNamara, Scissons & Gutknecth 2011). Puolakanaho m.fl. (2007) tar som exempel upp hur 

barn med bristande fonologisk medvetenhet tenderar att inte vara kapabla att identifiera 

språkljud i ord. Svårigheter kan även uppstå när barnet uppmanas föra samman segment till 

ord, vilket visar på bristande förmåga att identifiera och urskilja stavelser från varandra 

(Puolakanaho m.fl. 2007). Vidare pekar McNamara, Scissons och Gutknecth (2011) på att 

bristande fonologisk medvetenhet hos förskolebarn kan upptäckas genom observationer av 

barnens förmåga att ”leka med ord” t ex klappa stavelser, rimma och hitta på nonsensord och 

ramsor, något förskolebarn gärna gör under sin språkutveckling (McNamara, Scissons & 

Gutknecth 2011).  

Carroll, Snowling, Hulme och Stevenson (2003) har även de genomfört en empirisk studie där 

femåringars fonologiska medvetenhet undersökts och anser liksom Puolakanaho m.fl. (2007) 

och McNamara, Scissons och Gutknecth (2011) att det går att förutse hur läsutvecklingen hos 

ett barn kommer att fortskrida genom att studera den fonologiska medvetenheten. Redan i 

förskoleålder kan det alltså vara möjligt att förutspå hur ett barn kommer att klara av 

läsinlärningen och huruvida barnet befinner sig i en riskzon (Carroll m.fl. 2003; Puolakanaho 

m.fl. 2007; McNamara, Scissons & Gutknecth 2011). Carroll m.fl. (2003) förklarar att barn 

genomgår tre stadier på sin väg mot fonologisk medvetenhet; från stavelser till rim och 
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ihopsättning av segment och slutligen till att alla ord går att bryta ner i små delar, det vill säga 

medvetenhet om fonem. Baker (2007) uppger att insikten om fonem är en av de faktorer som 

kan avslöja hur senare läsutveckling fortskrider och förklarar att svaga läsare ofta har problem 

med kopplingen mellan fonem och grafem. 

Alatalo (2011) har utfört en intervjustudie i vilken pedagoger i förskoleklass och lågstadiet 

redogör för hur de karaktäriserar tecken på lässvårigheter. Enligt de intervjuade visar sig 

svårigheterna ofta redan i början av första skolåret och kan bli synliga genom att barnet visar 

bristande fonemisk medvetenhet, exempelvis genom att en elev inte känner igen en bokstav 

trots att klassen arbetat med dem och heller inte kommer ihåg vilket ljud bokstaven har 

(Alatalo 2011). Torgesen (2002) sammanställer i sin litteraturstudie forskning som 

huvudsakligen behandlar hur lässvårigheter upptäcks och menar att en läsare med bristande 

fonologisk medvetenhet fastnar i sina försök att ljuda ut det nya ordet. Bristande 

avkodningsförmåga leder till problematik med den automatiserade, flytande läsningen 

(Torgesen 2002). 

5.1.2 Bristande automatisering av läsningen  

Torgesen (2002) förklarar att när läsaren utvecklat förmågan att förstå fonem-grafem-

sambandet och avkoda ord är nästa steg i läsinlärningen att skapa minnesbilder av dessa ord 

och lära sig läsa med flyt, det vill säga automatiserad läsning. En läsare vars 

avkodningsförmåga är automatiserad har lärt sig att snabbt känna igen ord och stavningar och 

kan relatera ett nytt ord till det vokabulär som skapats under läsinlärningen (Torgesen 2002). 

Den automatiserade läsningen är beroende av en fungerande avkodning, 

ordigenkänningsförmåga, arbetsminne och ordförråd (Vellutino m.fl. 2004; Connor m.fl. 

2014). Carroll m.fl. (2003) uttrycker att det finns en fara i att en läsare inte når automatiserad 

läsning; för att kunna förstå och skapa mening av det lästa måste läsningen ske snabbt och 

med flyt så att läsaren klarar av att hålla texten kvar i arbetsminnet. Om läsaren måste stanna 

upp och lägga tid på exempelvis ljudning tar det upp för stor del av arbetsminnet och 

utvecklingen av ordigenkänningsförmåga och läsförståelse faller undan (Carroll m.fl. 2003). 

En svag läsare som inte utvecklat sin ordigenkänningsförmåga tenderar att gissa sig till vad 

det står genom kontexten runt omkring det främmande ordet. Detta leder till en mängd olika 

försök, som ofta misslyckas (Torgesen 2002; Alatalo 2011). Fouganthine (2012) stödjer 

resonemanget och menar att en läsare som förlitar sig på gissning av ord inte utvecklar den 

automatiserade läsningen. Så kallade gissningsstrategier tar dessutom längre tid och hela 

läsutvecklingen försinkas (Fouganthine 2012).  



20 
 

Enligt Vellutino m.fl. (2004) kan de svaga läsarna kategoriseras in i tre undergrupper, 

beroende på om problematiken ligger i avkodningen eller i förmågan att känna igen ord. Den 

första gruppen består av läsare som har problem med avkodningen och den andra gruppen 

inkluderar läsare som har svårigheter med arbetsminnet vilket försvårar igenkänningen av ord 

och således påverkar flytet i läsningen. Den tredje gruppen består av läsare vars problematik 

ligger i en blandning av fonologiska brister och svagt arbetsminne. Dessa tre typer av svaga 

läsare har alla en bristande automatiserad läsning där utvecklingen försenats (Vellutino m.fl. 

2004). Connor, Alberto, Compton och O'Connor (2014) har genomfört en litteraturstudie som 

sammanställer forskningsresultat där fokus ligger på vad som blivit konstaterat gällande att 

förbättra möjligheterna för barn som bedöms ha lässvårigheter och barn som befinner sig i 

riskzonen för detta. Sammanställningen visar att läsare med svag igenkänningsförmåga ofta 

har för liten kapacitet i arbetsminnet vilket gör att de får en försämrad möjlighet att hålla det 

lästa i minnet. Ett starkt arbetsminne innebär en förmåga att ”spara” ord i sitt vokabulär och 

att mer effektivt kunna identifiera dem nästa gång de dyker upp i en text. Denna förmåga att 

känna igen och hämta ord ur minnet är nedsatt hos läsare med svagt arbetsminne (Connor 

m.fl. 2014). Hos en läsare med försämrad igenkänningsförmåga är den ortografiska läsningen 

ofta försenad, eftersom läsaren inte har ett tillräckligt stort ordförråd att koppla det lästa till 

(Vellutino m.fl. 2004; Connor m.fl. 2014). Tjernberg (2013) har genomfört en 

praxisorienterad fallstudie där framgångsrik läs- och skrivundervisning undersöks och 

förklarar att en ovan läsare inte utökar sitt ordförråd och får svårt att identifiera ord eftersom 

det inte finns ett tillräckligt stort lager att ta av. Ett rikt ordförråd är således viktigt för att bli 

en framgångsrik läsare (Tjernberg 2013). 

5.1.3 Bristande läsförståelse 

Enligt Tjernberg (2013) byggs läsning upp av de två huvudkomponenterna avkodning och 

förståelse. När avkodningsförmågan är utvecklad kan läsaren istället lägga sitt fokus på 

textens innebörd. En läsare som inte nått automatiserad avkodning har inte tillräckliga 

resurser i sitt arbetsminne för att analysera och bearbeta innehållet i texten, men när läsaren 

inte längre behöver lägga resurserna på avkodningen kan läsförståelsen utvecklas (Tjernberg 

2013). Baker (2007) håller med om att det är nödvändigt att läsaren utvecklar förmågan att 

minnas och känna igen ord för att ha möjlighet att frigöra tillräckligt med resurser för att nå 

förståelse. Torgesens (2002) studie visar att bristande läsförståelse tenderar att vara en 

bieffekt av svag avkodningsförmåga och svårigheter med att ”läsa med flyt”, det vill säga 

automatiserad läsning. Författaren påpekar dock att läsaren är beroende av såväl god 

avkodningsförmåga som god språkförståelse för att kunna skapa mening ur en text. För att 
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läsförståelse ska kunna uppnås behövs såväl generell språkförståelse och förmågan att med 

flyt identifiera orden i texten (Torgesen 2002).  

Vellutino m.fl. (2004) tydliggör att en fungerande avkodningsförmåga inte är tillräckligt för 

att garantera att en elev inte får andra lässvårigheter; svårigheterna kan istället ligga i 

förståelsen och visa sig genom att eleven kan avkoda en text men ändå inte förstå det lästa 

(Vellutino m.fl. 2004). Fouganthine (2012) anser att avkodningsförmågan påverkar läsningen, 

men tar även upp till diskussion att det bland lässvaga individer kan finnas en grupp med 

läsare vars problematik ligger i språkförståelsen. Elwér, Gustafson, Byrne, Olson, Keenan & 

Samuelsson (2015) har i en longitudinell empirisk studie undersökt två typer av svaga läsare; 

läsare med avkodningsproblematik och läsare som har svårigheter med muntliga 

språkförståelsen. De läsare som bedömdes ha avkodningsproblematik uppvisade tillräcklig 

muntlig språkförståelse medan läsarna med språkförståelsesvårigheter visat fullgod 

avkodningsförmåga. De läsförståelsetester som utfördes ledde till ett resultat som tydde på att 

i de tidigaste årskurserna, då avkodningsförmågan är under utveckling, var 

avkodningsproblematik det största hindret för läsförståelse. Ytterligare tester av läsförmågan i 

årskurs 4 visade dock att det bland läsarna med svag muntlig språkförståelse främst var 

läsförståelsen som utgjorde hindret (Elwér m.fl. 2015). 

5.1.4 Låg självkänsla och utebliven motivation 

McNamara, Scissons och Gutknecth (2011) förklarar att starka läsare utvecklas mer och mer 

medan de svagare hamnar allt längre efter i läsutvecklingen. Detta är en negativ slutprodukt 

av problematik i läsinlärningen och bristande motivation. En långsam ordavkodning, 

bristande ordigenkänning och svårigheter med läsflyt och läsförståelse följs ofta av en 

sviktande motivation, vilket leder till ytterligare försening i läsutvecklingen (McNamara, 

Scissons & Gutknecth 2011). Torgesen (2002) och Tjernberg (2013) håller med om att en 

försenad läsinlärning påverkar motivationen till läsning negativt. De menar båda att för att 

undvika att självkänslan sjunker hos elever med lässvårigheter behövs mycket uppmuntran 

och positiv återkoppling. Tjernberg (2013) kan utifrån sina lärarintervjuer fastslå att elever 

med läsinlärningsproblematik efter upprepade misslyckanden utvecklar en försämrad 

självkänsla. Intervjuade lärare uppger att när en elev inte hinner med i undervisningstempot 

kan han eller hon känna sig otillräcklig och förlora tron på sin förmåga att lära sig. Ofta 

förstår eleven själv inte var problemet ligger och vad det är som behöver utvecklas för att 

läsinlärningen ska gå bättre. Han eller hon ser bara sitt eget misslyckande och när självkänslan 

sjunkit är det svårt att få tillbaka motivationen (Tjernberg 2013).  
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Fouganthine (2012) redogör för hur lärare beskriver att elever som klassas som svaga läsare 

ofta har betydligt lägre självkänsla och motivation. Vidare förklaras att dessa elever ofta tar 

till olika strategier för att dölja sitt misslyckande och bevara sin självkänsla. Det är vanligt att 

eleverna kommer med undanflykter, är utagerande, drar sig undan eller på andra sätt undviker 

att delta i lästräningen (Fouganthine 2012). Alatalo (2011) framhåller vikten av att läsa 

mycket för att läsutvecklingen ska gå åt rätt håll och då behövs motivation inför uppgiften. 

Både Alatalo (2011) och Fouganthine (2012) menar att en orsak till bristande motivation kan 

vara att texterna inte är intressanta för eleven; om läraren inte bistår läsaren med rätt bok ökar 

inte läsintresset. Även de speciallärare som Tjernberg (2013) intervjuat uppger att 

motivationen är den viktigaste faktorn för en fungerande inlärning och för att nå detta krävs 

självkänsla och tilltro till sin egen förmåga. 
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5.2 Frågeställning 2: Hur kan lärare arbeta för att förebygga uppkomsten av 

lässvårigheter och underlätta för dessa elever? 
Nedan följer en sammanfattning av vad de olika artikelförfattarna framhåller angående 

framgångsrik pedagogik när det gäller läsutveckling. I denna del behandlas hur 

läsinlärningsproblematik kan förebyggas och hur elever som redan drabbats kan stöttas. Här 

presenteras även exempel på specifika arbetssätt och metoder som är framgångsrika i arbetet 

med detta. Denna frågeställning är indelad i två underrubriker. Den första underrubriken 

innefattar organisering av undervisningen på en övergripande nivå. I den andra underrubriken 

ligger fokus på specifika strategier och metoder som visat sig vara framgångsrika för barns 

läsutveckling.  

5.2.1 Framgångsrikt organiserad undervisning  

Redan hos förskolebarn är det möjligt att förutspå senare läsinlärningsproblematik 

(McNamara, Scissons & Gutknecth 2011). Därför är det viktigt att tidigt identifiera barn i 

riskzonen och att ha kunskap om förebyggande undervisningsformer. Detta innebär att arbeta 

läsförberedande och att rätt kompetens finns att tillgå, exempelvis i form av speciallärare 

(Alatalo 2011; Tjernberg 2013). 

Lärarens kunskap om varje elevs behov 

Enligt Alatalo (2011) är lärarens utbildning och kunskap den mest avgörande faktorn när det 

kommer till elevers läsutveckling. En professionell lärare med gedigen utbildning har kunskap 

om såväl ämnet som hur undervisningen kan organiseras utifrån de olika elevernas 

förutsättningar. Vid planering, val av metoder och arbetssätt bör läraren ha elevernas 

förkunskaper i åtanke (Alatalo 2011). Detta stödjer Tjernberg (2013) som menar att ett vanligt 

hinder för en fungerande läsundervisning är att läraren är osäker på sina elevers förkunskaper, 

något som riskerar att leda till att såväl instruktioner som arbetsuppgifter överlag läggs på en 

nivå som är för svår. Det finns då en risk att inte alla barn kan ta till sig undervisningen och 

att vissa barn till följd av detta hamnar efter i utvecklingen (Tjernberg 2013). Alatalo (2011) 

förklarar att läraren bör lokalisera varje barns individuella styrka och utgå därifrån. Det är 

även en fördel att ta avstamp i elevernas intressen för att kunna anpassa undervisningen på ett 

vis som motiverar och skapar läslust (Alatalo 2011).  

Gällande framgångsrikt organiserad undervisning framhåller Tjernberg (2013) och Alatalo 

(2011) även vikten av att inte fastna i att följa ett specifikt läromedel eller en bestämd metod 

utan hellre individanpassa undervisningen och skapa ett upplägg utifrån flera metoder. Alatalo 

(2011) förtydligar att det finns en fara i att läraren är inriktad på en specifik metod eftersom 
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de barn som inte svarar på den metoden istället faller åt sidan och går miste om lärtillfället. 

Det är då lärarens uppgift att finna en annan undervisningsform som når fram till även dessa 

elever. Tjernberg (2013) betonar att undervisningen måste tillåtas vara flexibel, och att läraren 

kan behöva ompröva sina teorier och sin planering för att möta elevernas olika 

förutsättningar. Läraren kan ha haft framgång med en viss undervisningsmetod i en grupp 

men i nästa grupp kan barnens behov se annorlunda ut. Det kan även variera från ett tillfälle 

till nästa, beroende på barnens dagsform. Klassrumsupplägget kan också behöva anpassas, 

eftersom eleverna har olika önskemål gällande arbetsmiljö; en del vill ha tyst och lugnt 

omkring sig, andra kan sitta bland kamrater och läsa (Tjernberg 2013). 

Läsförberedande träning och lästräning 

Alatalo (2011) betonar att styrdokumenten i svenska skolan förmedlar att pedagoger i förskola 

och förskoleklass ska förbereda inför skolstarten genom att arbeta med elevers fonologiska 

medvetenhet. På så vis blir eleverna läsförberedda inför årskurs 1 (Alatalo 2011). McNamara, 

Scissons och Gutknecth (2011) och Connor m.fl. (2014) anser att förebyggande arbete är 

nödvändigt för att förhindra lässvårigheter och är positiva till att i tidig ålder, det vill säga 

redan hos barn i förskoleklass, mäta fonologisk medvetenhet för att så tidigt som möjligt 

kunna avgöra om något barn behöver extra stöd. McNamara, Scissons och Gutknecth (2011) 

ger exempel på en rad olika faktorer som bör involveras i den tidiga läsförberedande 

träningen i förskoleklassen; identifiering och manipulering av fonem, vilka ord som rimmar 

och vilka som inte gör det samt att sätta samman fonem till ord och lyssna efter vilket ord det 

blir om olika språkljud sätts samman. Alatalo (2011) kan efter lärarintervjuer slå fast att de 

pedagoger som är bekanta med och har kunskap om läsförberedande pedagogik är mer 

benägna att tidigt ingripa om en elev uppvisar lässvårigheter. De intervjuade lärarna förklarar 

också att om fonologisk träning förekommer i förskoleklassen kan förskoleklassens lärare 

informera om vilka elever som har bristande fonologisk medvetenhet så att detta finns noterat 

när barnen börjar årskurs 1 (Alatalo 2011). 

Baker (2007) menar att för att elever ska uppnå grundläggande avkodningsförmåga i slutet av 

årskurs 1 är det nödvändigt att tidigt arbeta med de alfabetiska symbolerna och språkljuden. 

Lärare ska ha som målsättning att eleverna utvecklar sin förmåga att känna igen samband 

mellan fonem och grafem (Baker 2007). Torgesen (2002) talar också om vikten av fonem-

grafem-träning, särskilt för barn som börjar årskurs 1 utan att ha fått erfara tillräcklig 

läsförberedande träning eller som har bristande fonologisk medvetenhet. Att träna läsning 

genom att avkoda fonologiska ord är särskilt viktigt när det gäller elever som bedöms befinna 
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sig i riskzonen för lässvårigheter (Torgesen 2002). I de första årskurserna bör lästräningen 

innehålla ordigenkänningsövningar, exempelvis att barnet får läsa så många ord som möjligt 

från en lista, och övningar som tränar läsflyt som till exempel att läsa så många ord som 

möjligt under en minuts tid (McNamara, Scissons & Gutknecth 2011). 

Tidigt ingripande 

Alatalo (2011) menar att det är ytterst viktigt att läraren har förmågan att upptäcka och 

identifiera problematiken, vilket i större utsträckning är möjligt om pedagogen är kunnig i hur 

barns språkutveckling ser ut. Baker (2007) uppger att det är osäkert hur mycket kunskap 

lärare har kring hur elevers färdigheter ska bedömas och vad de förväntas ha uppnått. 

Författaren menar att lärarna måste få kunskap om detta för att kunna identifiera barn med 

problematik och tidigt sätta in de insatser som krävs (Baker 2007). Alatalo (2011) uppger 

utifrån resultatet av sina intervjuer att identifiering och insatser sker tidigt på vissa skolor och 

senare på andra. På en del skolor råder inställningen att lärarna ska arbeta för att identifiera 

lässvaga elever så tidigt som möjligt, medan pedagoger på andra skolor tenderar att vänta in 

elevernas mognad. Ur intervjustudien framkommer att det förekommer delade åsikter hos 

lärarna, vilket ofta är kopplat till hur läsundervisningen på skolan ser ut (Alatalo 2011).  

Tjernberg (2013) förklarar att när identifiering inte sker och insatserna dröjer, det vill säga det 

som benämns som ”vänta-och-se”-pedagogiken, är det ett tecken på att något är fel antingen i 

relationen mellan eleven och skolmiljön eller i lärarens attityd till läsinlärningsproblematik. 

Alatalo (2011) har i sin intervjustudie undersökt de bakomliggande orsakerna till den så 

kallade ”vänta-och-se”-attityden och lyfter två vanliga skäl till att vänta med identifiering och 

insatser. Den första anledningen som uppges är att läraren ser att en elev uppvisar svårigheter 

med läsinlärningen men har bristande kunskap om tillvägagångssätt och vilken pedagogik 

som bäst hjälper eleven. Den andra anledningen är att läraren inte kan avgöra om problemen 

beror på otillräcklig mognad hos eleven eller om det är faktiska svårigheter. Då tenderar 

läraren att vilja vänta på elevens mognad och tror att tiden löser problemet (Alatalo 2011). 

Fouganthine (2012) påpekar det negativa i att fördröja insatser med argumentet att eleven 

kanske mognar med tiden, eftersom eleven hinner uppleva upprepade misslyckanden under 

tiden. Förseningar i läsutvecklingen får även konsekvenser för den övriga inlärningen i de 

andra skolämnena, vilket är ytterligare en anledning att tidigt ingripa (Fouganthine 2012).  

Tjernberg (2013) uppger att lärare som deltagit i intervjuerna ofta känt på sig när något inte 

står rätt till med en elevs läsutveckling. Det finns då ingen anledning att vänta med insatser 

eftersom eleven redan från början måste få det specifika stöd som krävs (Tjernberg 2013).  
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McNamara, Scissons och Gutknecth (2011) håller med om att ingripande bör ske tidigt, 

eftersom det annars kan vara förödande för barnen som riskerar att få vänta och kämpa i flera 

år innan ingripande sker. Tidig identifiering kan dessutom få den positiva följden att 

svårigheterna inte förvärras (McNamara, Scissons & Gutknecth 2011). 

Användande av speciallärarkompetens 

Torgesen (2002) förklarar att barn som börjar första klass med bristande fonologisk 

medvetenhet och svaga förkunskaper gällande bokstavskännedom och relationen fonem – 

grafem behöver mer utförliga genomgångar, vid fler tillfällen och regelbundet. Det är 

nödvändigt med en annan form av stöd och mer undervisning än vad som tillfaller varje elev i 

en klass på ca 20-30 barn. Alla behöver olika mycket tid till sitt förfogande och de barn som 

ligger i riskzonen behöver mer än den vanliga lektionstiden, exempelvis genom insättning av 

en speciallärare eller någon annan form av stödresurs (Torgesen 2002). Alatalo (2011) 

beskriver hur de intervjuade lärarna inte upplever sig ha den tid som behövs till varje elev 

som är i behov av stöd, och inte kan sitta med en elev i taget. De har heller inte den specifika 

kunskap som krävs och ser därför gärna att specialläraren tar över. Speciallärare är 

nödvändiga eftersom de har djupare kunskap om de specifika problem som behöver behandlas 

hos barn med läsinlärningsproblematik.  

Torgesen (2002) menar att om en speciallärare finns tillgänglig möjliggörs en-till-en-arbete 

med de elever som är i behov av extra stöd. Om tillräckliga resurser till en-till-en-

undervisning inte finns, kan grupper om 3-4 barn som behöver särskilt tydliga instruktioner 

och vägledning utformas. Specialläraren kan då ha hand om denna mindre grupp barn som ett 

alternativ till den vanliga klassrumsmiljön (Torgesen 2002). Tjernberg (2013) och Alatalo 

(2011) rekommenderar korta pass av en-till-en-undervisning regelbundet. Alatalo (2011) tar 

som exempel upp skolor där specialundervisning äger rum två till tre gånger i veckan i 20-

minuterspass. McNamara, Scissons och Gutknecth (2011) betonar vikten av insatser i form av 

speciallärare, och ser helst att detta både görs tillgängligt för barn med uttalad problematik 

och barn som riskerar att få svårigheter under läsinlärningens gång. Författarna menar att 

tidigare har speciallärarens roll varit att arbeta enbart med de barn som har svårigheter, men 

nu ska specialläraren även kunna vara en tillgång i det förebyggande arbetet. Genom 

delaktighet i undervisningens utformning, observationen av elevernas utveckling och 

utvärdering av deras förmågor kan specialläraren fånga upp elever innan problemen blivit 

alltför omfattande (McNamara, Scissons & Gutknecth 2011). Även Atatalo (2011) poängterar 
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det positiva i att speciallärare finns tillgängliga eftersom det möjliggör för läraren att få råd 

och hjälp angående undervisningsupplägget kring elever med behov av särskilt stöd. 

5.2.2 Beprövade strategier och metoder 

Här beskrivs några metoder som visat sig vara framgångsrika i läsundervisningen. Tjernberg 

(2013) poängterar vikten av att lärare känner till flera metoder och kombinerar dessa med 

varandra för att kunna se till elevernas olika förutsättningar. En metod för framgångsrik 

läsutveckling bör inte ses som ett enda fungerande exempel, utan bör kompletteras och 

individanpassas för bästa resultat (Tjernberg 2013). 

Bornholmsmodellen 

Alatalo (2011) och Fouganthine (2012) nämner båda Bornholmsmodellen som en 

framgångsrik metod för fonologisk träning i förskoleklassen. Fouganthine (2012) beskriver 

modellen som en strukturerad form av språklek där barnen får öva på språkljud och utveckla 

sin fonologiska medvetenhet. Alatalo (2011) betonar det positiva i att börja med 

Bornholmsmodellen i förskoleklassen och att den sedan följer med eleverna upp i årskurs 1. 

På detta vis säkerställs att elevernas förkunskaper finns noterade och att lärare och 

speciallärare kan få vetskap om vilka elever som behöver extra stöd i den fonologiska 

träningen. Fouganthine (2012) rekommenderar också att Bornholmsmodellen introduceras 

tidigt eftersom tidig fonologisk träning minskar risken för läsinlärningsproblematik. Alatalo 

(2011) redogör för hur de pedagoger hon intervjuat i sin studie upplever Bornholmsmodellen 

som ett stöd i undervisningen. Pedagogerna menar att arbetet med att klappa stavelser, träna 

på begynnelseljud, att rimma och leka med ljud genom att föra samman eller dela på olika 

ljud är en bra grund inför skolstarten. Förskollärarna uppger dock att de själva inte alltid har 

tillräcklig kunskap om varför de använder Bornholmsmodellen. De är mycket motiverade och 

engagerade i barnens inlärning, men upplever sig egentligen inte veta varför den fonologiska 

medvetenheten är betydande. De har svårt att förklara vad fonologisk medvetenhet är. De 

bekräftar att det är viktigt att jobba med stavelser och ljudenliga ord, men förklarar att de 

själva inte fått någon fortbildning inom ämnet och därför har bristande kunskap om läs- och 

skrivinlärning och varför de använder den pedagogik de gör. Detta anser författaren vara 

problematiskt eftersom kunskaper om barns språkutveckling är nödvändigt för att modellen 

ska ha önskad effekt (Alatalo 2011). 

Upprepad läsning 

Alatalo (2011) tar upp att upprepad läsning är en känd metod som ofta används när lärare vill 

träna läsflyt med sina elever. Fouganthine (2012) och Alatalo (2011) rekommenderar även 
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metoden för att förbättra automatisering av läsningen. Läsaren får avkoda samma ord flera 

gånger vilket leder till en förbättring av avkodningen. Genom att läsa en och samma text 

upprepade gånger övas ordigenkänningsförmågan, eftersom orden sparas i läsarens vokabulär 

(Fouganthine 2012; Alatalo 2011). Förutom ökad ordavkodningsförmåga och läsflyt uppger 

Alatalo (2011) och Connor m.fl. (2014) att ökad förståelse av det lästa är en positiv effekt. 

Connor m.fl. (2014) redogör för metoden Quick Reads, som utförts med elever i grundskolans 

årskurs 2 och 3. Eleverna fick träna på att upprepade gånger läsa samma text med målet att 

öka hastigheten. Detta utfördes under en tidsperiod av 15 till 20 veckor, där varje tillfälle var 

30 minuter. Författarna uppger att förutom möjligheten att upprepade gånger läsa samma text, 

bör eleverna få mycket tid avsatt till denna typ av lästräning, så att den kan fortskrida under 

en längre period. Resultatet visade tydlig förbättring i elevernas förmåga att läsa med flyt, det 

vill säga att snabbt och effektivt avkoda orden, och tolka innebörden av texten (Connor m.fl. 

2014). Även Mathes m.fl. (1999) belyser upprepad läsning som metod och poängterar att 

upprepad högläsning gärna kan ske i par. Eleverna turas då om att läsa för varandra och kan 

hjälpa varandra till ökad förståelse (Mathes m.fl.1999). 

Lästräning i par 

Mathes, Grek, Howard, Babyak och Allen (1999) presenterar en fallstudie där verktyget 

PALS för årskurs 1 (Peer-Assisted Learning Strategy for First-Grade Readers) har testats och 

utvärderats. I den så kallade PALS-metoden är alla barn involverade i lästräning tillsammans 

med en kamrat. Peer-assisted Learning Strategy, eller PALS- tutoring, går enligt Mathes m.fl. 

(2010) ut på att eleverna delas in i par och tillsammans arbetar med 1.fonologisk medvetenhet 

och läsning genom fonologi och 2.upprepad högläsning samt återberättande. Detta sker tre 

tillfällen i veckan, 35 minuter per tillfälle och varje par arbetar tillsammans i fyra veckor. 

Läraren instruerar uppgifterna utförligt och förflyttar sig mellan paren under lektionen. Starka 

och svaga läsare placeras tillsammans och den starka är först att ”coacha” läsningen. 

Kamraterna kommer att få turas om att vara ”coach” och läsare. Vid varje tillfälle ska paren 

arbeta med två övningar. Den första övningen är Sounds and Words och är uppbyggd av 

fonologisk och fonemisk träning. Coachen guidar läsaren i en fonem-grafemövning, ljudning 

av fonem i ord, att skapa enkla fonologiska ord och slutligen avkoda en kortare berättelse. 

Andra övningen är Story Sharing, som går ut på träning av läsförståelse och återberättande. 

Läsaren förutspår vad som ska hända på sidorna i boken, varefter ”coach” och läsare turas om 

att läsa varannan mening och slutligen får läsaren återberätta sagan genom att svara på 

kamratens frågor (ibid, 1999). 
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Mathes m.fl. (1999) menar att det finns en mängd olika forskningsresultat som påvisar 

effektiva metoder att arbeta med läsinlärning, men att lärarna saknar resurser och tid och då är 

detta ett framgångsrikt komplement. Connor m.fl. (2014) hänvisar också till PALS-metodens 

lästräning i par som ett komplement till en-till-en-undervisning när resurserna inte räcker till. 

I regel finns bara ett fåtal speciallärare eller andra stödresurser tillgängliga på skolan, och inte 

heller lärarens tid räcker alltid till åt alla elever. (Connor m.fl. 2014). Mathes m.fl. (1999) är 

övertygade om att en stor del av den ökade andelen lässvårigheter bland elever beror på 

lärarnas oförmåga att möta mångfalden och de många olika behov som finns i klasserna. Den 

nödvändiga åtgärden är att se till att alla elever är aktiva och delaktiga under 

lästräningslektionerna. Ingen elev ska kunna falla emellan och bli sittandes sysslolös (Mathes 

m.fl. 1999). Detta menar både Mathes m.fl. (1999) och Connor m.fl. (2014) kan säkerställas 

genom att eleverna tränar läsning i par. Mathes m.fl. (1999) påpekar att metoden inte är tänkt 

att ersätta all annan undervisning, utan att den ska fungerar som ett komplement. Alla elever 

behöver kontinuerlig träning och respons och PALS-metoden är ett sätt att säkerställa detta 

(Mathes m.fl. 1999). 

Läsförståelsestrategier 

Alatalo (2011) tar upp hur det i PIRLS-undersökningen 2006 framkommit att samtal och 

diskussioner om text mellan lärare och elev inte förekommer i tillräckligt stor utsträckning. 

Eleverna lämnas ofta åt egen, tyst läsning och får inte erfara den mängd metakognitiva 

diskussioner som är nödvändig för att utöka sin läsförståelse. För att läsförståelsen ska 

utvecklas behövs strategier som utvecklar det kognitiva tänkandet kring texten (Alatalo 2011). 

Ett vanligt fel lärare gör, enligt Tjernberg (2013), är att enbart tala om vad som ska göras, 

utan att bistå eleverna med strategier kring hur arbetet ska ske. Tjernberg (2013), Alatalo 

(2011) och Fouganthine (2012) är överens om att läsförståelsestrategier behövs för att kunna 

utveckla läsförståelse och att det är av stor vikt att eleverna blir medvetna om vilka strategier 

som finns att använda sig av och hur de fungerar. Alatalo (2011) menar att bekräftelse av 

elevernas läsförståelseutveckling kan fungera motivationshöjande och hjälpa eleverna till en 

starkare självkänsla. Författaren ger exempel på ett flertal sätt att inkludera 

läsförståelsestrategier i undervisningen. Att samtala om texten, ställa frågor kring innehållet 

och återberätta texten är olika slags strategier för att öva läsförståelse. När lärare och elev 

sitter tillsammans och reflekterar kring en text möjliggör detta för läraren att på ett informellt 

vis studera elevens utveckling av läsförståelse. Textsamtal och läsförståelsestrategier har en 

betydande roll i utvecklingen av läsarens förmåga att göra inferenser och förstå det outtalade i 

en text (Alatalo 2011).   



30 
 

5.3 Sammanfattning av resultat 
En stor del av artiklarnas författare utgår från The Simple View of Reading, det vill säga 

modellen som förklarar att läsning = avkodning X förståelse. I studiens resultat har det 

framkommit att brist på dessa två förmågor ofta orsakar lässvårigheter. Resultatet visar även 

att bristande avkodning leder till att den automatiserade läsningen inte utvecklas, vilket i sin 

tur har en negativ inverkan på läsflyt och ordigenkänning. Detta påverkar också 

läsförståelsen, även om det som en del av artikelförfattarna påpekar kan vara 

språkförståelseproblem som är orsaken till bristande läsförståelse. Motivation spelar också en 

betydande roll för läsutvecklingen. Problem i läsutvecklingen sänker elevers motivation och 

självkänsla och att då uppstår en ond cirkel eftersom motivationen är nödvändig för att 

utvecklas vidare. 

Förebyggande arbete är nödvändigt för att i så stor utsträckning som möjligt undvika att 

elever får lässvårigheter. En del av artiklarna har visat att det redan hos förskolebarn går att 

förutspå senare läsinlärningsproblematik, varför det bör sättas in läsförberedande träning 

redan i förskoleklassen. Även identifieringen av lässvaga elever bör ske så tidigt som möjligt, 

så att insatser kan planeras därefter. Den så kallade ”vänta-och-se”-pedagogiken är negativ för 

elevernas utveckling och förutsättningar. Undervisningen ska i största möjliga utsträckning 

individanpassas så att varje elev kan ta till sig det som förmedlas, och lärare bör sträva efter 

att variera sin undervisning och att kombinera flera läsinlärningsmetoder. En-till-en-

undervisning och speciallärare är att rekommendera för att hjälpa elever med svårigheter. 

Fungerande undervisningsmetoder kan vara exempelvis Bornholmsmodellen, upprepad 

läsning och träning av läsförståelsestrategier. Det kan även vara ett framgångsrikt koncept att 

låta elever lästräna i par. 
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6. Diskussion 
I detta avsnitt studeras resultatet ur olika infallsvinklar. Vi reflekterar bland annat över i hur 

stor utsträckning resultatet kan relateras till undervisningen i praktiken samt huruvida 

resultatet överensstämmer med den använda bakgrundslitteraturen. I diskussionen granskas 

även hur arbetet med att sammanställa denna litteraturstudie har gått till, vilka möjligheter och 

begränsningar som uppkommit under sökningen av litteratur till forskningsfrågorna och vilka 

faktorer som kan ha påverkat resultatet. Slutligen tas våra avslutande reflektioner upp 

tillsammans med förslag på framtida forskning. 

6.1 Fonologisk eller fonemisk medvetenhet? 
Gällande avkodning behandlar många av artikelförfattarna den fonologiska medvetenheten 

och den fonemiska medvetenheten som betydande komponenter för läsinlärningen. Taube 

(2011) och Druid Glentow (2006) förklarar begreppen fonologisk och fonemisk medvetenhet 

och tydliggör att fonologisk medvetenhet innebär flera faktorer, exempelvis insikten om 

stavelser, ords längd och att ord är uppbyggda av språkljud. Druid Glentow (2006) förtydligar 

att fonemisk medvetenhet är en del i den fonologiska medvetenheten och mer specifikt avser 

sambandet mellan en bokstav och dess språkljud. Flertalet artikelförfattare, exempelvis 

Fouganthine (2012) och Vellutino m.fl. (2004) talar specifikt om fonem-grafem-sambandet 

och läsares förmåga att översätta alfabetiska symboler till ljud men benämner detta som 

fonologisk medvetenhet. Baker (2007) som undersöker just fonem-grafem-baserad 

avkodningsförmåga hos barn talar specifikt om fonemisk medvetenhet. Det är tydligt att 

Baker (2007) syftar till just en enskild del i den fonologiska medvetenheten, det vill säga 

relationen fonem-grafem, medan andra författare använder begreppet fonologisk medvetenhet 

trots att de avser samma del som Baker (2007). De flesta av artikelförfattarna lyfter fram 

samma del i den fonologiska medvetenheten, det vill säga insikten om och träningen av 

fonem-grafem-sambandet, men vilken benämning som används skiljer sig åt i de olika 

artiklarna.  

Noteras bör även att lärarna i en av intervjustudierna uppger sig vara osäkra på innebörden av 

fonologisk och fonemisk medvetenhet. De vet inte vilka faktorer den fonologiska 

medvetenheten är uppbyggd av, trots att en stor del av arbetet med läsinlärningen i de tidiga 

årskurserna går ut på att utveckla barns avkodningsförmåga (Alatalo 2011). Taube (2011) och 

Druid Glentow (2006) benämner som sagt fonologisk medvetenhet och fonemisk 

medvetenhet som två olika begrepp, där den fonemiska medvetenheten är en del av den 
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fonologiska medvetenheten. Artikelförfattarna är eniga gällande vikten av fonologisk och 

fonemisk medvetenhet men det skiljer sig åt huruvida de särskiljer begreppen eller inte.  

Är det viktigt att använda dessa begrepp konsekvent? Kan det leda till svårigheter i praktiken 

om det råder otydlighet angående begreppen? Kunskap om den fonologiska medvetenhetens 

olika byggstenar borde vara en nödvändighet när det kommer till att identifiera barns 

lässvårigheter och vad svårigheterna bottnar i, likaså är enighet om begrepp önskvärt. Bör inte 

personer som är verksamma inom skolans värld, oavsett om de arbetar på olika nivåer 

exempelvis forskare och lärare, använda samma begrepp när de talar om dessa komponenter? 

Det kan vara värt att diskutera hur lärare ska kunna nå en ökad kunskap när det råder 

otydlighet kring begreppen och innebörden av dem. De verksamma lärare som intervjuats av 

Alatalo (2011) verkar inte ha kunskap om innebörden av fonologisk och fonemisk 

medvetenhet och okunskapen kring detta torde påverka lärarnas insikt om barnens 

språkutveckling. Eftersom det ur intervjustudien framkommer att det finns en osäkerhet 

angående detta på de skolor som deltagit i studien förefaller det rimligt att anta att detta 

upplevs av lärare även på andra skolor.  

6.2 Tidigt ingripande 
”Vänta-och-se”-attityden lyfts fram som en negativ orsak till sen identifiering i flera av 

artiklarna (Tjernberg 2013; Alatalo 2011; Fouganthine 2012). Såväl Alatalo (2011) som 

Baker (2007) tar upp att en orsak till varför identifiering och insatser dröjer kan vara lärares 

osäkerhet kring hur elevers läsutveckling ska bedömas. Ur Alatalos (2011) intervjustudie 

framkommer att de deltagande lärarna inte har förmågan att skilja på vad som beror på sen 

mognad och vad som är faktiska lässvårigheter. De intervjuade lärarna är i olika åldrar och 

har varit verksamma i yrket under olika lång tid men beskriver samma osäkerhet. Studiens 

resultat visar att det råder oenighet bland verksamma pedagoger gällande detta, då en del 

förespråkar tidiga insatser medan andra anser att eleverna bör ges tid och chans att mogna. 

Åsikterna kring detta skiljer sig även åt på olika skolor i Alatalos (2011) studie. På vissa 

skolor verkar tidiga insatser prioriteras medan det på andra skolor verkar råda en allmän 

uppfattning om att problemet löser sig med tiden. De lärare Tjernberg (2013) intervjuat 

beskriver hur de ofta känner på sig att något bör göras och att det inte finns någon anledning 

att vänta med insatser. Hur kan det komma sig att verksamma lärare har så olika inställning 

till och kunskap om tidig identifiering? Alatalo (2011) menar att inställningen ofta är kopplad 

till vilken sorts pedagogik som förekommer på de olika skolorna och vi undrar då om detta 

bottnar i otillräckligt fokus kring läsinlärningsproblematik på lärarutbildningen eller hur det 
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kommer sig att osäkerheten sträcker sig över flera generationer lärare, såväl nyutexaminerade 

som erfarna. 

6.3 Avkodning och automatiserad läsning – var går gränsen? 
Elbro (2004) förklarar att en läsare som uppnått automatiserad läsning kan avkoda ord utan att 

behöva göra någon särskild ansträngning. Myrberg (2001) beskriver att när avkodningen är 

automatiserad går ordigenkänningen fortare, eftersom läsaren har skapat ett vokabulär av 

tidigare avkodade ord, och genom detta kan läsflyt uppnås. Artikelförfattarna talar även de om 

automatiserad avkodningsförmåga, och menar att läsaren då klarar av den grundläggande 

avkodningen (fonem-grafem) och läsningen går mot att bli mer flytande. När är det befogat att 

sluta tala om avkodning och börja tala om läsningen som automatiserad? Elbro (2004) menar 

att den automatiserade läsningen tar lång tid att uppnå och att mycket övning krävs, likaså 

förklarar Torgesen (2002) att när läsaren utvecklat förmågan att förstå kopplingen mellan 

fonem-grafem startar arbetet med att skapa minnesbilder av ord och utveckla förmågan att 

relatera nya ord till det ordförråd som skapats. Det går att diskutera huruvida automatisering 

av läsningen är en del av avkodningsutvecklingen eller om automatiserad läsning är en egen 

process som startar då avkodningen är avklarad. Vellutino m.fl. (2004) menar att avkodning, 

ordigenkänning, arbetsminne och ordförråd är nödvändiga komponenter för automatiserad 

läsning, vilket skulle kunna tolkas som att avkodningen är en del av den automatiserade 

läsningen. Under studiens gång har det framkommit att en fungerande avkodning inte alltid 

garanterar en automatiserad läsning, eftersom bristande automatiserad läsning kan grunda sig 

i antingen avkodningsproblem eller svagt arbetsminne som leder till svårigheter med 

ordigenkänning (Vellutino m.fl. 2004). Hur ser arbetet med automatiserad läsning ut i 

praktiken och hur går man som lärare vidare med en elev som uppvisar fungerande 

avkodningsförmåga men som ändå inte utvecklas vidare i sin läsning? Detta kan vara värt att 

lyfta eftersom det kan tänkas vara svårt för läraren att veta vilka fler faktorer som bör 

undersökas om en elev kan avkoda text men fortfarande inte kan läsa med flyt. Kanske skulle 

ökad kunskap om arbetsminnets funktion för läsutvecklingen kunna underlätta lärarens arbete. 

6.4 Läsförståelse – avkodning eller språkförståelse? 
Flertalet författare, exempelvis Torgesen (2002) och Tjernberg (2013) betonar att en 

automatiserad och fungerande avkodning är nödvändig för att frigöra tillräckligt med resurser 

ur arbetsminnet för att kunna analysera den lästa texten. Om avkodningen inte fungerar läggs 

för mycket fokus och ansträngning på att ta sig över de hinder som orden utgör. Baker (2007), 

bland andra, talar om vikten av en fungerande avkodning, ordförråd och läsflyt, vilket är 
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avgörande för att läsaren ska kunna hålla texten i minnet och kunna avkoda ett så långt stycke 

text att det blir möjligt att skapa mening av innehållet. Vår tolkning av avkodningens roll för 

läsförståelsen är att det är avgörande att läsaren kan avkoda ett sammanhängande stycke av en 

text. Så länge läsaren enbart kan avkoda ett eller ett par ord i taget är det omöjligt att få en 

förståelse för vad texten handlar om. 

Några av artikelförfattarna lyfter även fram språkförståelse som en komponent för 

läsförståelse. De har konstaterat att en fungerande avkodning inte är tillräckligt om 

problematiken ligger i språkförståelsen (Elwér m.fl. 2015; Vellutino m.fl. 2004). Utifrån 

artikeln av Elwér m.fl. (2015) har vi uppfattat det som att språkförståelseproblem tenderar att 

bli synliga en aning senare än under de första skolåren, eftersom undervisningen efter årskurs 

3 generellt inte längre fokuserar på den grundläggande avkodningen i samma utsträckning 

utan övergår till mer avancerade texter där läsförståelsen är mer i fokus.  

Att komponenterna avkodning, ordförråd och språkförståelse påverkar läsförståelsen 

överensstämmer med bakgrundslitteraturen (Elbro 2004; Westlund 2009). Det har under 

arbetet med denna studie framkommit att läsförståelseproblem kan bli mer tydliga när de 

första årskursernas avkodningshinder är avklarade. Kanske är en möjlig orsak till detta att det 

under de första skolåren ligger mycket fokus på att arbeta med avkodning; en stor del av 

undervisningen går ut på att lära barnen alfabetet och dess ljudprinciper för att eleverna så 

småningom ska lära sig olika fonem-grafemkombinationer och ljuda ut hela ord. Föregående 

skulle också kunna vara anledningen till att artikelförfattarna i sina studier behandlar 

avkodning i större utsträckning än språkförståelse. Majoriteten av de artiklar som ligger till 

grund för denna studie behandlar som bekant de tidiga årskurserna, främst förskoleklass och 

grundskolans årskurs 1 och 2. Kanske skulle språkförståelseproblem hos elever kunna 

uppmärksammas tidigare om det i undervisningen fokuserades mer på detta även i de första 

årskurserna? Tjernberg (2013), Alatalo (2011) och Fouganthine (2012) behandlar 

läsförståelsestrategier i sina studier och lyfter fram boksamtal och kognitiva diskussioner som 

exempel på sådana. Boksamtal och kognitiva diskussioner kan tänkas vara effektiva verktyg 

för att öva och utveckla språkförståelsen även i de tidiga årskurserna då eleverna ännu inte 

läser längre texter själva. Kanske kan detta ske i samband med högläsning eller andra former 

av berättande där möjligheten till samtal uppstår.  

6.5 Är det möjligt att möta alla elevers olika behov? 
Vår undersökning visar att läraren bör utforma undervisningen så att varje elevs intresse och 

behov möts, med de olika individernas förutsättningar i åtanke. Det finns många olika faktorer 
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att ta hänsyn till; barnens dagsform, olika elevgrupper, den fysiska miljön. Läraren måste 

variera sin undervisning och de uppgifter som ges till barnen för att på bästa möjliga sätt möta 

varje elev (Alatalo 2011; Tjernberg 2013). I flera artiklar rekommenderas speciallärare och 

en-till-en-undervisning (Torgesen 2002; Tjernberg 2013; Alatalo 2011) för att kunna möta 

alla elevers behov. Specialläraren ska förutom att arbeta med de lässvaga eleverna även vara 

delaktig i planering av undervisning, bedömning och uppföljning samt rådgivning till lärarna. 

McNamara, Scissons och Gutknecth (2011) menar att specialläraren även ska finnas tillhands för 

de elever som ligger i riskzonen för framtida svårigheter. Även Alatalo (2011) 

rekommenderar lärare att ta hjälp av en speciallärare både till elever i behov, som stöd åt 

läraren och i planeringen av undervisningen. Är det möjligt att genomföra sådana åtgärder i 

praktiken? Vår uppfattning är att antalet speciallärare ofta är begränsat och att speciallärarna 

inte alltid har möjlighet till detta. Forskarnas rekommendationer kan vara svåra att applicera i 

praktiken, då resurserna skiljer sig åt i olika länder, kommuner och områden.   

Ett par av författarna kommer dock med förslag på hur stödundervisningen kan organiseras 

om specialläraren inte räcker till för alla behövande elever. Mathes m.fl. (1999) och Connor 

m.fl. (2014) tar upp lästräning i par som ett komplement till en-till-en-undervisning när 

resurserna inte räcker till. Torgesen (2002) har också ett alternativt förslag; att specialläraren 

kan arbeta med mindre elevgrupper om det inte finns möjlighet att sitta med barnen en och en. 

Sådana förslag på alternativa lösningar upplever vi som lärarstudenter att det är tacksamt att 

få ta del av, då vi säkerligen kommer att få erfara bristande resurser och tid i vår kommande 

lärargärning.  

6.6 Kritisk granskning av metod och tillvägagångssätt  
Som nämns i metodavsnittet är detta forskningsområde stort och sökningarna har genererat ett 

stort antal träffar. Det har varit svårt att säkerställa att litteratursökningen har blivit 

heltäckande när vi inte hade möjlighet att granska all forskning som behandlar detta. 

Självklart har målet varit att välja så relevant litteratur som möjligt. De aktuella sökorden kan 

ha påverkat träffarna och således även studiens resultat. Exempelvis kan sökorden ”early 

indicators dyslexia” och ”first grade readers” innebära att sökningen resulterar i forskning 

som huvudsakligen behandlar avkodning, då avkodningssvårigheter kännetecknar elever med 

specifika lässvårigheter och avkodning är en stor del av undervisningen i årskurs 1. 

Det kan diskuteras huruvida det är möjligt att få en korrekt bild av exempelvis den 

fonologiska medvetenhetens betydelse för barns läsinlärning när det alfabetiska språket och 

dess ljudprinciper skiljer sig åt mellan olika länder. Eftersom artiklarna består av såväl svensk 
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som internationell forskning är det värt att lyfta fram att olika länders språkuppbyggnad ser 

olika ut; vår uppfattning är att det svenska språket har fler ord med ljudenlig stavning än 

exempelvis engelskan, varför det kanske inte går att likställa forskningsresultat från olika 

länder. Exempelvis används Bornholmsmodellen i Sverige som en metod för fonologisk 

träning. Internationella forskare nämner inte specifikt denna metod men förespråkar 

fonologisk och läsförberedande träning och i vår uppsats har vi tolkat Bornholmsmodellen 

som liknande den typ av träning som lyfts fram i de internationella artiklarna. Orsaken till vår 

tolkning är att de övningar och arbetssätt som de internationella artikelförfattarna 

rekommenderar för träning av den fonologiska medvetenheten överensstämmer med 

Bornholmsmodellens upplägg.  

Värt att lyfta är även det faktum att skolstarten sker vid olika åldrar i olika länder. När 

svenska barn vid sex års ålder går i förskoleklass och har ett år kvar till skolstarten går 

exempelvis amerikanska barn redan i första klass. På grund av att skolstarten äger rum vid 

olika åldrar skiljer det sig åt mellan olika länder innehåller materialet till denna studie en del 

forskning som utförts på femåringar. Vi har likställt den svenska förskoleklassen vid det sista 

året innan skolstart i andra länder, det vill säga då barnen är fem år gamla, för att få en så 

korrekt bild som möjligt av barnens läsutveckling.  

6.7 Avslutande reflektioner 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att forskningsområdet har varit givande att undersöka 

och att det känts mycket relevant inför vår kommande lärargärning. Den stora mängden 

forskning tyder på att det är av vikt att ha god kunskap om detta område. Studiens resultat har 

visat på flera faktorer som verksamma lärare gynnas av att ha vetskap om.  

Frågeställning nummer 1 har lett till tillfredsställande och välutvecklade svar, medan 

frågeställning nummer 2 inte fick ett så specifikt resultat som vi hade velat. Många av 

artikelförfattarna närmar sig frågan om hur undervisningen bör utformas på ett allmänt vis, 

med generella rekommendationer och enbart ett fåtal mer specifika metoder och strategier. Vi 

efterlyser mer konkreta förslag på arbetssätt, liknande Bornholmsmodellen där ett beprövat 

upplägg beskrivs. Artikelförfattarna lyfter fram vikten av speciallärare, men i 

undervisningspraktiken finns inte tillräckliga resurser för att hjälpa alla barn och då bör även 

lärarna få ökad kunskap om vilken pedagogik som anses fungera bäst i arbetet med barn som 

har lässvårigheter. I ett par av artiklarna har det framkommit att det hos lärarna finns en 

motivation och ett engagemang men att de intervjuade lärarna saknar beprövade strategier att 

använda sig av.  
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