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Sammanfattning 

Läsförmågan är viktig och grundläggs i skolans första årskurser. Detta faktum betonas i och 

med att "Läroplanen för grundskolan" (Skolverket, 2016b) har kompletterats med 

kunskapskrav för läsning i årskurs ett. Att kunna avkoda ord är en förutsättning för att kunna 

läsa. För att elever ska bli goda läsare behöver avkodningen automatiseras. Det krävs mycket 

träning för att nå en sådan färdighet. 

I denna studie har sju lärare som undervisar i årskurs 1-3 intervjuats om hur de arbetar för att 

elever ska ha möjlighet att träna ordavkodning och nå en automatiserad nivå. Ett särskilt fokus 

sätts på elever som har svårigheter med avkodning. De semistrukturerade intervjuerna har 

transkriberats och analyserats med hjälp av tematisk analys. 

Studiens resultat visar att lärarna är väl medvetna om att elever behöver läsa mycket text för 

att uppnå en automatiserad avkodning. Arbete läggs på att inspirera och motivera elever till att 

läsa. Det finns stora likheter i hur lästräning genomförs i de intervjuade lärarnas klassrum. Till 

stor del bygger läsaktiviteterna på att eleverna själva tar ansvar för att läsa och utveckla sin 

förmåga. Elever som av olika anledningar upplever svårigheter med avkodning, behöver extra 

mycket stöd och träning. I studien framkommer att det finns betydande skillnader mellan 

skolornas resurser och möjligheter att möta och stötta dessa elever. Det största hindret för att 

elever ska kunna utveckla en automatiserad avkodningsförmåga, anses vara bristen på tid för 

läraren att lyssna och ge återkoppling på elevers läsning. 

 

Nyckelord: avkodning, automatisering, lässvårigheter 
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1. Inledning 

I dagens informations- och kunskapssamhälle är läsförmågan en viktig kompetens. Skolans 

uppdrag är att hjälpa elever till en god läsförmåga. Läsningen bidrar till att eleverna kan 

tillägna sig kunskaper inom olika områden. I ett längre perspektiv är läsförmågan också viktig  

när det handlar om vidare utbildning, möjligheten att fungera i yrkeslivet och vara en aktiv 

samhällsmedlem (Taube, 2007).  

Skolans första årskurser lägger grunden för läsförmågan och läsutvecklingen. Detta 

poängteras genom att tredje upplagan av "Läroplanen för grundskolan" (Skolverket, 2016b) 

kompletterats med kunskapskrav för läsning i årskurs ett. Skolverket har också gett ut 

"Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk" (Skolverket, 2016a) och 

stödmaterialet "Nya språket lyfter!" (Skolverket, 2016c). Stort fokus läggs på läsning och 

läsundervisning under de första skolåren. Det krävs mycket träning för att bli en säker läsare. 

Enligt Liberg (2008) är det allt färre elever som läser längre texter på fritiden. För att 

kompensera detta behöver lästiden öka ännu mer i skolan. 

När ett barn "knäckt läskoden", förstått hur bokstavsljud kan föras samman till ord, börjar 

arbetet med att träna upp en säker ordavkodning. För att bli en god läsare behöver 

ordavkodningen ske automatiskt. Det innebär att orden känns igen snabbt, säkert, utan 

ansträngning och med minsta möjliga uppmärksamhet (Elbro, 2004). För de elever som tidigt 

upplever svårigheter med läsning, handlar det ofta om problem med avkodning (Elbro, 2004). 

Svårigheter med avkodningsprocessen är ett av huvudsymptomen för en dyslektiker (Høien & 

Lundberg, 2013). För speciallärare med språk-, läs- och skrivinriktning i årskurs 1-3 läggs tid 

på att följa elevers läsutveckling, stödja och träna elever i ordavkodning. Detta stöd är särskilt 

viktigt för de elever som upplever svårigheter med läsning.  

För att som speciallärare medverka i förebyggande arbete och bidra till att undanröja hinder 

och svårigheter i olika lärmiljöer (SFS 2011:186), krävs en medvetenhet och förståelse för 

vilka hinder som kan förekomma och som påverkar läsundervisningen. Denna förståelse är en 

förutsättning för att kunna reflektera och söka efter lösningar på dessa problem. I min 

kommande yrkesroll som speciallärare ser jag det som betydelsefullt att ha kunskap om hur 

lärare utformar undervisning som leder till att elevers avkodningsförmåga automatiseras. 

Denna kunskap är användbar i den handledande rollen, i det pedagogiska arbetet med elevers 

läsutveckling och för att förstå och undanröja svårigheter i lärmiljön. 
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2. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur några lärare som arbetar i årskurs 1-3 organiserar sin 

undervisning för att alla elever ska få möjlighet att nå en säker och automatiserad 

avkodningsförmåga men ett särskilt fokus sätts på elever som har svårigheter med avkodning. 

2.1 Frågeställningar 

- Hur uppfattar lärare att de arbetar för att alla elever ska nå en automatiserad  

  avkodningsförmåga? 

- Vilka hinder upplever lärare att det finns för avkodningsträning under skoldagen? 

- Hur möjliggörs lästräning för elever som har svårigheter med avkodning? 
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3. Forskningsöversikt 

I detta kapitel beskrivs centrala begrepp och tidigare forskning som är relevant för denna 

studie.  

3.1 Avkodning 

Gough och Tunmer (1986) menar att läsning är produkten av avkodning och förståelse. Båda 

dessa faktorer behövs för en fungerande läsning. Min studie fokuserar dock enbart på den 

tekniska sidan, avkodningen. Avkodning innebär att identifiera skriftligt kodade 

meddelanden, det vill säga att känna igen skrivna ord (NE, läsning).  

Det finns flera modeller som förklarar hur denna ordigenkänning går till. Under lång tid 

dominerades förklaringen av tvåvägsmodellen med två separata vägar för att identifiera 

skrivna ord (Bjaalid, Høien & Lundberg, 1997). I den ena, den direkta vägen, ses ordet som 

en visuell minnesbild. Den ortografiska representationen, bokstavsmönstret, ger direkt ordets 

betydelse. I den andra, den indirekta vägen, används fonologisk läsning. Här översätts 

bokstäverna till ljud som ljudas samman och identifieras som ord. På grund av "bokstav-

ljudöversättningen" är oftast den indirekta vägen långsammare än den direkta.  

En annan modell för ordigenkänning är konnektionistmodellen (Bjaalid m.fl, 1997). Den 

kritiserar tvåvägsmodellens två separata vägar och menar istället att läsning sker genom ett 

enda sammankopplat system.  

Bjaalid, Høien och Lundberg (1997) redovisar en kombinerad modell som representerar ett 

steg mot en sammanslagning av konnektionist- och tvåvägsmodellen för ordigenkänning. Den 

kombinerade modellens fyra vägar är inte självständiga och separerade utan ses som ett 

kordinerat samspel mellan ortografiska, fonologiska och semantiska nivåer. 

3.2 Utvecklingsstadier för avkodning 

Utvecklingen av avkodningsförmågan kan delas in i olika stadier. Det förekommer stora 

individuella skillnader i hur länge barn befinner sig på ett stadium. Ibland kan barn använda 

sig av en blandform av olika stadiers strategier eller rent av hoppa över en fas (Lundberg, 

2010). Lundberg (2010) benämner de olika stadierna som pseudoläsning, logografisk-visuell 

läsning, alfabetisk-fonemisk läsning och ortografisk-morfemisk läsning. Vid det första stadiet, 

pseudoläsning, känner barnet igen vissa skyltar som de stöter på i sin omgivning. Skyltarnas 
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utformning, inte dess bokstäver, talar om för barnet att här finns saker som de känner igen och 

som kanske är viktiga för dem. I nästa fas, den logografisk-visuella läsningen, känner barnet 

igen ord som bilder utan att använda sig av bokstävernas ljud. Barnet har ännu inte förstått det 

alfabetiska systemet och "knäckt" läskoden. Den alfabetisk-fonemiska läsningen innebär att 

barnet förstått att ord består av fonem, betydelseskiljande språkljud och att dessa uttrycks i 

grafem, bokstäver. På detta stadium kan barnet ljuda ihop bokstäver till ord. Under den 

noggranna ljudningen krävs uppmärksamhet på ordens uppbyggnad. I det ortografisk-

morfemiska stadiet börjar barnet att känna igen vissa återkommande delar i ord och kan läsa 

dessa utan att behöva ljuda. Det kan handla om förstavelser, ändelser eller vanligt 

förekommande småord. Barnet är nu på väg mot en mer avancerad ordavkodning då ord 

uppfattas enbart med en blick. Det är något som sker utan att läsaren medvetet väljer strategi. 

Ordets uttal och betydelse aktiveras bara läsaren tittar till på ett ord (Ehri, 2004). Orden känns 

inte igen som en bild utan som en känd bokstavsföljd, en ortografisk identitet (Elbro, 2004). 

Denna förmåga att läsa genom ordigenkänning utan ansträngning tillåter läsaren att 

koncentrera sig på innehållet (Ehri, 2004). Avkodningen har nu automatiserats.  

3.3 Automatiserad avkodning 

Automatisering av avkodning är en process som sker gradvis och endast uppnås genom 

långvarig övning (Elbro, 2004). Det förutsätter att elever läser mycket, läser lagom svåra 

texter och att texten läses flera gånger (Bråten, 2007). LaBerge och Samuels (1974) talar om 

vikten av att nå en automatiserande nivå i avkodningen för att spara kognitiva resurser till 

förståelsen. De menar att om man utsätts för att känna igen bokstäver och bokstavsföljder 

upprepade gånger så leder det så småningom till automatisering. Enligt Kuhn (2005) finns det 

två huvudteorier när det gäller avkodning för att förstå text. Den ena är automatiseringsteorin 

och den andra handlar om prosodins betydelse i det skrivna språket. Automatiseringsteorin 

talar om att varje individ har en begränsad mängd uppmärksamhet för kognitiva uppgifter. Ju 

mer uppmärksamhet som behöver ägnas åt avkodning, desto mindre finns kvar för förståelsen. 

För att förstå texter är det därför nödvändigt att läsarens avkodning blir automatiserad. Genom 

att upprepat utsätta sig för ortografiska mönster i texter kan läsaren till slut känna igen ord 

med ökad precision och automatisering. Prosodin innefattar intonation, betoning, rytm och 

passande frasering. Enligt Kuhn (2005) har det visat sig att svaga läsare inte är lika prosodiska 

i sitt läsande som skickliga läsare. För att lära sig läsa med prosodi behöver elever höra vuxna 

läsa texter med inlevelse. 
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3.4 Läsflyt 

I läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2017) används inte begreppet avkodning. Ett av 

kunskapskraven för svenska och svenska som andraspråk i slutet av årskurs 3 handlar om att 

kunna läsa elevnära texter med flyt. Begreppet flyt används även i kunskapskraven för högre 

årskurser, utan att förklaras närmare. I skolverkets material "Nya Språket lyfter" (2016c) 

beskrivs läsa med flyt som att ha en klart och tydlig automatiserad avkodning vid textläsning. 

Här låter det som att automatiserad avkodning likställs med läsflyt. Många forskare menar 

dock att läsflyt innehåller fler komponenter än bara automatiserad ordigenkänning. Enligt 

Kuhn (2005) innebär läsflyt, utöver att läsa rätt och automatiskt, att kunna skapa en 

uttrycksfull återgivning av texten med användning av lämplig prosodi. Även Lundberg och 

Herrlin (2014) menar att flyt i läsningen innefattar något mer än automatisering. Det handlar 

också om att få fram den rätta satsmelodin vid högläsning. 

Att automatiserad avkodning är en förutsättning för att nå läsflyt verkar läsforskare dock vara 

överens om likväl som att mycket övning är det som leder till automatiserande (LaBerge & 

Samuel, 1974; Therrien, 2004; Kuhn, 2005; Lundberg & Herrlin, 2014). 

3.5 Läsmängdens betydelse 

Att elever tränar avkodning är därför en förutsättning för att utveckla sin läsfärdighet. Vid all 

inlärning är tiden man ägnar åt det som ska läras, en viktig faktor för hur färdigheten 

utvecklas (Lundberg, 2010). De första tre skolåren är betydelsefulla på många sätt, så även 

inom läsområdet. Eftersom eleverna har kommit olika långt i sin läsutveckling behöver 

läraren ha en genomtänkt läsundervisning som på olika sätt ger individuellt stöd till alla 

(Westlund, 2009). Stanovich (1986) menar att de elever som tidigt börjar läsa, läser allt mer 

och får en god läsutveckling. De elever som inte kommer igång lika lätt, läser allt mindre och 

får en sämre läsutveckling, då läsaktiviteter ofta väljs bort. Han kallar detta för 

Matteuseffekten efter ett bibelcitat som handlar om att den som har han ska få och den som 

inte har, från honom ska tas också det han har. Stanovich (1986) överför detta citat på 

läsutvecklingen, där han menar att elever som tidigt har nått en säker avkodning, får en positiv 

syn på läsning och vill läsa mer. Elever som inte har erövrat denna läsförmåga utan upplever 

avkodningen besvärlig, mister kanske sitt intresse för läsning. Enligt Krantz (2015) är den 

tidiga avkodningsförmågan en framträdande prediktor för den vidare läsutvecklingen. Hennes 

studie visar att de elever som knäckt läskoden tidigt, innan regelrätt läsundervisning påbörjats, 
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hade högre läsförmåga i slutet av årskurs ett. Krantz (2015) menar att elever som läser mycket 

blir goda avkodare. Mycket talar för att de tidiga skolårens arbete med läsning är oerhört 

viktiga. Tid och resurser bör ges för att elever tidigt ska komma igång med att läsa och 

utveckla sin avkodningsförmåga. Den stora utmaningen för läraren är att organisera sin 

undervisning så att alla elever får möjlighet att utvecklas (Westlund, 2009). 

3.6 Upprepad läsning 

Vetenskapsrådets rapport (2015) redogör för forskningsresultat som visar att upprepad läsning 

är en effektiv metod för att förbättra läsprestationer. Therrien (2004) menar att upprepad 

läsning, att läsa samma textstycke flera gånger, leder till en förbättring av läsflytet. Det är 

dock mest effektivt då eleven får läsa texten för en vuxen som ger återkoppling. Läsningen 

förbättras  både för elever med och utan lässvårigheter. Enligt Therrien (2004) finns det tre 

viktiga komponenter för att förbättra läsflytet. 1. Textstyckena ska läsas högt för en vuxen.  

2. En vuxen ska handleda genom att ge korrigerande återkoppling. 3. Textstyckena ska läsas 

tills läsaren nått en viss nivå. Att läsa texten tre till fyra gånger ger större effekt än att bara 

läsa två gånger. Att sätta upp mål för läsningen, som exempelvis ett bestämt antal korrekt 

lästa ord per minut eller att läsa en text inom en viss tid, visar sig också vara effektivt 

(Therrien, 2004). En annan positiv sida av upprepad läsning är att eleven märker hur mycket 

bättre det går när man övar (Lundberg & Herrlin, 2014).  

3.7 Lässvårigheter och dyslexi 

När elever börjar skolan har de kommit olika långt i sin läsutveckling. Redan vid utgångsläget 

finns alltså en stor variation i läsförmåga. Även elevers fortsatta läsutveckling går olika 

snabbt. För en del elever blir vägen mot att erövra en god läsfärdighet extra besvärlig. De här 

eleverna kan ha större svårigheter med att avkoda ord, läser bekanta ord långsammare, tar 

längre tid på sig att känna igen ord automatiskt och lyckas bara delvis samla ord i minnet 

(Ehri, 2005). När elever har problem med läsinlärningen kan det handla om läs- och 

skrivsvårigheter. Enligt konsensusprojektets rapport (Myrberg & Lange, 2005) kan problem 

även visa sig senare genom att elevers läsförmåga inte utvecklas på ett förväntat sätt. Läs- och 

skrivsvårigheter innefattar olika slags svårigheter, såsom avkodnings- och inkodningsproblem 

men också läsförståelseproblem (Myrberg & Lange, 2005). Det finns en rad olika orsaker till 

elevers läs- och skrivsvårigheter. En av orsakerna kan vara dyslexi (Lundberg, 2010). 
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Dyslexi, specifika läs- och skrivsvårigheter, handlar om ordavkodningsproblem men väl 

fungerande förståelseprocesser (Gough & Tunmer, 1986). 

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

 fonologiska systemet (Høien & Lundberg, 2013, s.21). 

För att lära sig läsa och skriva krävs fonologiska färdigheter och förståelse för den alfabetiska 

principen (Høien & Lundberg, 2013). Fonologi handlar om språkljud och hur de samspelar i 

ett språksystem (Olofsson, 2009). Elever som ska lära sig läsa och skriva behöver bli 

medvetna om ordens ljudmässiga sida och förstå att talade ord består av olika byggstenar, 

fonem (Lundberg & Herrlin, 2014). Genom att använda dessa fonem i olika kombinationer 

kan språkets alla ord bildas. I den alfabetiska skriften representeras fonemen av grafem, en 

eller flera bokstäver. Vid dyslexi förekommer oftast en fonologisk störning vilket gör att 

individer får problem med den alfabetiska skriften (Høien & Lundberg, 2013). Svårigheter i 

fonologisk medvetenhet och tillägnandet av bokstavskunskap är de första tecknen på att barn 

är i risk för att få läsproblem (Snowling, 2013). Svårigheter med korrekt ordigenkänning och 

svaga stavnings- och avkodningsförmågor är karakteristiskt för dyslexi (Shaywitz & 

Shaywitz, 2003). Problem med långsam och osäker ordläsning kan i sin tur hämma en 

tillfredsställande läsförståelse (Snowling, 2013). Sekundära konsekvenser kan alltså inkludera 

läsförståelse och minskad läserfarenhet som hindrar tillväxten av ordförrådet (Shaywitz & 

Shaywitz, 2003). 

3.8 Insatser för elever med lässvårigheter 

Det är viktigt med en tidig identifiering av barn i risk för dyslexi och att den följs av 

systematiska och välstrukturerade insatser (Snowling, 2013). Enligt Snowling (2013) finns det 

många evidensbaserade insatser för barn med dyslexi, såsom träning av bokstavsljud, träning i 

fonologisk medvetenhet och fonem- grafemkoppling genom att skriva och läsa texter på 

lagom svår nivå. Samuelsson (2009) menar att det förekommer ett starkt ärftligt inslag 

gällande dyslexi och att genetiska faktorer förklarar individuella variationer i läsförmåga. 

Enligt Samuelsson (2009) har forskning visat att insatser i undervisningen kan påverka läs- 

och skrivutvecklingen för elever med dyslexi. Därför bör lärare vara extra uppmärksamma på 

elevers skriftspråksutveckling då det föreligger genetisk risk för att utveckla läs- och 

skrivsvårigheter och använda effektiva läs- och skrivpedagogiska metoder (Samuelsson, 

2009). Gustafsson (2009) menar att fonologisk träning som kopplas till ortografi är en  
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effektiv metod om den utförs systematiskt och tillräckligt intensivt. Det gäller både i den 

första läsinlärningen, för att förebygga lässvårigheter och för elever med bevisade läs- och 

skrivsvårigheter (Gustafsson, 2009; Olofsson, 2009). 

3.9 Teoretiskt begrepp 

Dyson och Millward (2000) menar att utbildningssystemet har ett övergripande dilemma, som 

består i att alla elever ska ges en likvärdig utbildning samtidigt som elevernas olikheter kräver 

att undervisningen anpassas och möter dessa skillnader. Nationalencyklopedin (NE, dilemma) 

förklarar begreppet dilemma som en svår valsituation där motstridiga krav måste uppfyllas. 

Nilholm (2005) menar att det inte finns ett entydigt svar på hur ett dilemma bemöts på bästa 

sätt. 

Enligt Nilholm (2005) är det betydelsefullt att undersöka hur skolan möter olika dilemman 

och hur de hanterar dessa situationer i praktiken. Det kan på så sätt öppna upp för en dialog 

kring komplexiteten i olika dilemman (Nilholm, 2005). 

Lärarna i skolans första årskurser möter elever med stor variation i läsförmåga. Att genomföra 

läsundervisning som passar alla elever och som leder fram till att alla når samma 

kunskapskrav inom en bestämd tidsperiod, kan vara ett dilemma. Här uppkommer 

valsituationer som kan hanteras på olika sätt. Att en stor grupp elever tillsammans ska tränas 

mot att nå uppställda mål ställer krav på lärarens undervisning. Det kräver många 

ställningstaganden kring hur undervisningen ska organiseras för att möta allas behov. 
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4. Metod 

I detta kapitel presenteras de val av metodansats, datainsamlingsmetod, genomförande och 

analys som gjorts, för att kunna besvara studiens frågeställningar. I kapitlets avslutning 

redogörs för hur hänsyn tagits till de forskningsetiska aspekterna. 

4.1 Metodansats 

Min studie vill undersöka, analysera och förstå hur lärares verklighet ser ut i arbetet för att 

utveckla elevers avkodningsförmåga i skolans första årskurser. Jag vill också ta del av 

lärarnas upplevelser av hinder i läsundervisning. Därför har jag valt en kvalitativ metodansats. 

En kvalitativ undersökning är inriktad på att beskriva verkligheten genom "orddata" och 

förstå det som analyseras (Fejes & Thornberg, 2009). Processen i studien är induktiv, då den 

inte utgår från någon viss teori utan bygger på empirin. 

4.2 Datainsamlingsmetod 

För insamling av material till min kvalitativa studie har jag använt metoden intervju. Jag vill 

ta del av lärarnas yrkeslivsvärld och anser att den kvalitativa intervjun är en bra metod. Enligt 

Kvale och Brinkmann (2014) arbetar en kvalitativ forskningsintervju med ord, för att beskriva 

intervjupersonens livsvärld, den vardagsvärld där personen befinner sig. I mina intervjuer vill 

jag undersöka hur lärarnas vardagsvärld ser ut, i arbetet med att utveckla elevers 

avkodningsfärdighet.  

Jag hade ett speciellt fokus för min undersökning och använde därför en semistrukturerad 

intervju med tre teman, kopplade till mina forskningsfrågor. Vid en semistrukturerad intervju 

används en intervjuguide med specifika teman (Bryman, 2011). Samtalet inriktar sig på vissa 

bestämda ämnen (Dalen, 2015) men det finns frihet att frångå intervjuguiden och ställa andra 

frågor som anknyter till informantens svar (Bryman, 2011). Jag har i min intervjuguide skrivit 

exempel på frågor under varje tema. Detta var ett stöd för mig under intervjusituationen men 

frågorna anpassades vid varje tillfälle efter intervjupersonens svar. Strukturen bestod av mina 

centrala teman men i övrigt förekom variationer i frågeformuleringarna (se bilaga 2). 
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4.3 Urval 

Med mina forskningsfrågor som grund behövde jag informanter som undervisar i årskurs 1-3. 

Min intention var att få en så stor bredd som möjligt på datamaterialet och därför ville jag 

intervjua lärare med olika förutsättningar. På grund av tillgänglighetsfaktorn, valde jag ett 

bekvämlighetsurval. Bryman (2011) menar att bekvämlighetsurval brukar användas för att få 

tillgänglighet till informanter som kan vara svåra att få tag i.  Jag började med att kontakta 

åtta rektorer som ansvarar för tolv kommunala grundskolor i en mellanstor svensk kommun. 

Jag informerade om syftet med min studie och bad rektorerna om namn på tänkbara 

informanter som undervisar i årskurs 1-3. På så sätt kom jag i kontakt med några lärare. 

Eftersom jag behövde fler  intervjuer, valde jag att kontakta några speciallärare som arbetar i 

kommunen. De har kontakter på sina respektive skolor och hjälpte mig att få fram fler 

informanter. Totalt intervjuades sju lärare. De arbetar på skolor av olika storlek och med 

varierande socioekonomiska upptagningsområden. Två av skolorna ligger på landsbygden 

medan övriga skolor ligger inne i staden. 

Informanterna har arbetat som lärare mellan 3 och 26 år. De är klasslärare i årskurs 1 - 3. En 

av lärarna arbetar detta läsår med undervisning i svenska som andraspråk men har många års 

erfarenhet som klasslärare. Två av klasserna är åldersblandade, den ena en 1-2:a och den 

andra en 2-3:a. Antalet elever i klasserna har en spridning mellan 17 och 28. Det totala antalet 

elever på skolorna varierar från drygt 70 upp till 600 elever. På två skolor har mindre än 5% 

av eleverna annat modersmål än svenska, medan det på övriga skolor varierar mellan 20 och 

50%.  

Jag har valt att inte göra en närmare presentation av varje lärare som deltagit i intervjuerna. 

Detta med hänsyn till informanternas anonymitet. Vid en mer detaljerad information om 

respektive lärares yrkesverksamma år och arbetsplatsens storlek, finns möjlighet att personer i 

den aktuella kommunen skulle kunna identifiera lärare som medverkat. 

4.4 Genomförande av intervjuerna 

De lärare som jag fick namn på via rektorer eller speciallärare, kontaktades med ett mejl. I 

mejlet redogjorde jag kort om min studie och frågade om läraren var villig att delta i en 

intervju. Efter att jag fått ett godkännande bestämdes tid för intervjun. Jag besökte lärarna på 

deras arbetsplatser och genomförde intervjuerna där. På alla skolor utom en, satt vi i lärarens 
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klassrum efter att skoldagen var slut och eleverna gått till fritidshemmet. Vid ett tillfälle 

genomfördes intervjun i lärarens arbetsrum. Vid alla intervjuer satt vi ostörda. Jag började 

vårt samtal med att på nytt informera om studien och vad vi i stort skulle komma att beröra i 

mina frågor. Läraren undertecknade sitt godkännande till att delta, som en skriftlig 

överenskommelse, vilket rekommenderas av Kvale och Brinkmann (2014). Intervjuerna 

spelades in. För att undvika att problem med tekniken skulle spoliera inspelningen av 

intervjuerna, användes både en iPad och en mobiltelefon. Tidsmässigt tog intervjuerna mellan 

tjugo och fyrtiofem minuter att genomföra. Det inspelade materialet transkriberades direkt 

efter att varje intervju genomförts. 

4.5 Bearbetning och analys av datamaterialet 

För att bearbeta materialet använde jag tematisk analys. Bryman (2011) menar att det är det 

vanligaste angreppssättet gällande kvalitativa data. Enligt Braun och Clarke (2006) kan 

tematisk analys ses som en grundmetod för kvalitativ analys. Det är en metod för att 

identifiera, analysera och rapportera teman inom data. Tematisk analys innehåller sex olika 

faser (Braun & Clarke, 2006).  

Fas ett handlar om att bekanta sig med det insamlade materialet. Jag började att läsa igenom 

mina transkriberade intervjuer ett flertal gånger. Braun och Clarke (2006) rekommenderar att 

läsa många gånger och fördjupa sig i sina data. Under denna fas är det bra att börja göra 

anteckningar för kodning. I marginalen på det utskrivna materialet, skrev jag koder som kort 

beskrev innehållet. 

I fas två då jag kodat intervjuerna, samlade jag alla koder på listor tillsammans med en 

beteckning, siffran 1 till 7, för att kunna härleda koden till den ursprungliga intervjun och dess 

informant. Detta visade sig senare vara användbart vid resultatskrivningen, då jag snabbt 

kunde finna talande citat ur materialet. Listorna med koder klipptes i remsor och därefter 

kunde jag sortera koderna. Koder som hade samma eller liknande innehåll, samlades i en  viss 

"grupp". På så sätt bildades ett antal "grupper". 

I fas tre söks efter teman. Jag gav namn åt mina "grupper". Vissa av dessa kom senare att 

bilda så kallade underteman. På detta stadium hade jag många teman och behövde fortsätta att 

sortera för att ett fåtal huvudteman skulle framträda. Jag upplevde att det fanns fyra områden 

där alla övriga teman kunde placeras. Mina underteman med koder placerades i fyra 

temamappar av olika färg. 



12	

	

Vid fas fyra granskades mina teman på nytt. Jag läste åter igenom alla koder, underteman och 

huvudteman. Några justeringar gjordes gällande sortering och benämning. 

I fas fem gav jag namn åt mina fyra huvudteman och definierade temats innehåll. 

1. Förutsättningar för ett läsutvecklande arbete, handlar om det som lärarna ser som 

nödvändigt för att kunna genomföra en undervisning där elever tränar läsning, i det här fallet 

avkodning. 

2. Aktiviteter som tränar avkodning, inbegriper de olika arbetsformer som lärarna använder 

för att eleverna ska träna och utveckla sin avkodningsförmåga. 

3. Svårigheter med avkodning, berör hur lärare upptäcker att elever har svårigheter med 

avkodning och hur eleverna får träning för att utveckla avkodningsfärdigheten. 

4. Hinder i undervisningen, behandlar de områden där läraren upplever problem som hindrar 

läsundervisningen och elevers läsutveckling. 

Vid fas sex producerades rapporten. Utifrån mina huvudteman och underteman skrevs kapitlet 

om resultat. Processen med sortering och benämning av teman och variationer fortsatte även 

under resultatskrivandet. Enligt Braun och Clarke (2006) är det viktigt att ge exempel som 

fångar kärnan i den punkt som beskrivs. Genom citat från intervjuerna visar jag exempel på 

variationer som förs fram i den berättande texten. 

4.6 Forskningsetiska aspekter 

Den här studien utgår från intervjuer med lärare som berättar om sitt arbete med läsning i 

skolan. Forskning med människor kräver medvetenhet och hänsyn till forskningsetiska 

aspekter. Enligt etikprövningslagen (SFS 2003:460) ska den enskilda människan skyddas och 

därför finns informations- och samtyckeskrav. Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns fyra 

forskningsetiska principer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

För att uppfylla informationskravet har jag lämnat både skriftlig och muntlig information om 

studien till informanterna. Detta skedde vid en första mejlkontakt med lärarna och sedan i 

samband med intervjun. I informationen redogjordes för syftet med undersökningen, planen 

för studien, informantens anonymitet, frivilligheten att delta och rätten att avbryta sin 

medverkan.  
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Enligt samtyckeskravet ska deltagarna själva få bestämma sin medverkan (Vetenskapsrådet, 

2002). Lärarna deltog frivilligt i intervjuerna och undertecknade sitt samtycke till att delta. 

Alla informanter är över 18 år och därför har det inte behövts ta särskild hänsyn till ålder. 

Ingen informant ska kunna identifieras i studien, för att uppfylla konfidentialitetskravet. 

Varken deltagarnas namn, namn på skolor eller kommun kommer att lämnas ut. I uppsatsen 

har jag valt att göra en gemensam presentation av informanterna, istället för en detaljerad 

personpresentation. Detta för att säkra anonymiteten. Informanterna försäkrades om att ingen 

mer än jag själv kommer att lyssna till de inspelningar som gjorts under intervjuerna. 

Det insamlade materialet kommer endast användas för studien i mitt examensarbete på 

Speciallärarprogrammet och därmed uppfylls nyttjandekravet. Informanterna fick information 

om detta. 
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5. Resultat 

I detta kapitel presenteras de resultat som framkommit under analysarbetet av intervjuerna. 

Dessa resultat belyses också med relevanta citat. Resultaten redovisas i fyra teman som 

sönderfaller i ett antal underteman. De fyra temana benämns: förutsättningar för ett 

läsutvecklande arbete, läsaktiviteter som tränar avkodning, avkodningssvårigheter och hinder 

i undervisningen.  

5.1 Förutsättningar för ett läsutvecklande arbete 

Efter analysarbetet framkom ett tema om "Förutsättningar för ett läsutvecklande arbete". Här 

presenteras de förutsättningar  och det stöd som lärarna anser behövs, för att eleverna ska 

utvecklas mot att nå en automatiserad avkodningsförmåga. 

Jag har delat upp temat i tre underteman, stöd för att stimulera elever till att läsa, 

instruerande stöd för att utveckla elevers läsning och stöd till läraren. 

5.1.1 Stöd för att stimulera elever till att läsa 

En förutsättning för att elever ska utveckla sin avkodningsförmåga är att de läser mycket text. 

Lärare berättar att de  stimulerar elever till läsning genom att inta en positiv inställning och tro 

på elevernas möjlighet till att lära och utvecklas. Detta stöd kan behövas då träning i 

avkodning kräver uthållighet. Att visa på framsteg kan sporra elever till att fortsätta träna. 

 Man får aldrig, aldrig ge upp. Alla kan och jag har visat barnen att det enda som hjälper 

 det är att hålla på jättemycket och nöta, för alla kan lära sig läsa. (Lärare 3) 

Läraren uppmuntrar eleverna till att öva läsning. För att eleverna inte ska ge upp när det känns 

svårt vill läraren visa att det sker en utveckling, att eleverna förbättrar sin läsning när de övat. 

Det verkar som att läraren vill visa eleverna att hon tror på deras möjligheter till att utvecklas. 

Genom att visa eleverna att det går bättre ju mer de övar, tycks läraren försöka få dem att tro 

på sin egen förmåga. 

Lärare menar att elever kan behöva stöd för att bli motiverade till att läsa. Detta är särskilt 

viktigt om avkodningen känns ansträngande. Följande citat visar på hur en av lärarna ser på 

uppgiften att motivera elever och få dem att upptäcka glädjen i att läsa. 

 Jag hämtar små faktaböcker om djur och lite sånt där som är hyfsat lättläst. Det här barnet 

 fick en bok om marsvin, för de fick ett marsvin i julklapp råkade jag få reda på. Det här blir 
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 jättekul, sa jag, för då kan du läsa det här för ditt marsvin. Jättelycklig gick han hem förra 

 veckan för att han fick en sån bok. Jag tror att det här barnet är mer så där att det ska vara på 

 riktigt. Då kan han kanske tänka sig att läsa. (Lärare 3) 

Läraren känner till att en elev nyligen fått ett husdjur. För att motivera eleven till att läsa, tar 

läraren fram faktaböcker om dessa djur. Eleven blir glad och intresserad av att läsa något som 

känns meningsfullt för honom. Det tycks som att vissa elever är mer beroende av att få texter 

som känns intressanta, för att de ska orka ta sig an utmaningen att läsa. 

Lärarna berättar att de har högläsning nästan varje dag och att de ser sin högläsning som ett 

stöd och en inspirationskälla för elevens egen läsning. Vid högläsningen läser läraren olika 

skönlitterära böcker för klassen. 

 Jag högläser ju alltid för dem, nästan varje dag kan jag säga och det tycker de om. De 

 frågar efter det också om jag inte hinner med och det är ju en del, att väcka läsintresset 

 tänker jag och få dem intresserade av läsning. (Lärare 1) 

Läraren upplever att högläsningsstunderna är något som eleverna tycker om och ser fram 

emot. Det verkar som att lärarens högläsning ger gemensamma läsupplevelser som får 

eleverna att bli intresserade av böcker och läsning. 

Lärarna berättar att deras elever kommit olika långt i sin läsutveckling. Därför behöver lärarna 

ge stöd genom att tillhandahålla läsmaterial av olika svårighetsgrad som stimulerar till 

läsning. Detta sker vid alla lästräningstillfällen, så att eleverna kan träna avkodning på en 

lämplig nivå. Om elever bara möter för enkla eller för svåra texter är risken att de tappar 

intresset för att läsa. 

 Sen har jag elever då där den här läseboken är för svår och då har jag två elever som har  

 "Vi läser 1" och så har jag en elev som har "Vi läser 2". Så har jag elever som behöver extra 

 utmaningar och de får skönlitterära böcker som de lånar på biblioteket och några av dem gör 

 bokrecensioner. Så det måste finnas något för alla. (Lärare 2) 

I citatet ovan berättar en lärare hur olika läseböcker och skönlitterära böcker används för att 

stimulera eleverna till lästräning. Läraren söker få passande läsmaterial till alla elever. Det 

verkar som att läraren har kontroll på den stora spridning som finns i klassen gällande 

läsförmåga och stödjer dem på en relevant nivå. 
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Lärarna pratar om informationsteknik (IT) som stöd för elever när de ska skriva och läsa. 

Genom teknikens stöd stimuleras eleverna att skriva texter som är lättare för dem själva och 

för andra att läsa.  

 Skrivandet har ett budskap. De vet att de ska ta hem det och läsa det. De tar jätte gärna hem sina  

 texter och de tycker om att läsa upp för varandra. Det kan jag märka skillnad från tillbaka i tiden 

 när vi skrev för hand. Då var det ett motstånd att läsa upp sina texter. Dels för att det var svårt att 

 läsa sin egen handstil och dels för att det fattades ganska mycket bokstäver där kanske. I och med 

 att vi skriver på iPaden så korrigerar vi texterna så att de är läsbara. Så det är ju stor skillnad. (Lärare 6) 

Läraren berättar att eleverna skriver texter på iPad som de sedan läser upp för klassen och för 

familjen där hemma, för att träna sin avkodningsförmåga. Enligt läraren så vill eleverna gärna 

läsa vad de själva skrivit. Med hjälp av iPaden blir texterna lättare att läsa än då eleverna 

skrev sina texter med penna. Läraren verkar se iPaden som ett arbetsredskap som ger stöd för 

elevernas läs- och skrivarbete och som höjer deras motivation till att träna läsning. 

5.1.2 Instruerande stöd för att utveckla elevers läsning 

För att elever ska ha förutsättningar att utveckla sin avkodningsförmåga, menar lärare att de 

behöver ge stöd i form av instruktioner om lämpliga strategier vid ordigenkänning. När elever 

läser enskilt för lärare ges återkopplande undervisning om hur avkodningen kan förbättras och 

utvecklas. 

 Jag försöker ju när vi går igenom läxan eller när de läser annat och när jag lyssnar på dem, om 

 man hör att de har lite dåliga strategier, så försöker jag få dem att få de strategierna. Jag jobbade 

 förut väldigt mycket med stavelser, så det ligger ju lite kvar. Det blir lite som stavelseläsning. Så 

 är det väl det vanliga eller ja vanliga att om man märker att de lite fastnar, så försöker jag ge dem  

 strategier. De ska ljuda liksom ihop. Vi brukar köra bil på orden. Vi vill inte ha motorstopp. (Lärare 6) 

Då läraren i citatet ovan lyssnar på elevers läsning, ges instruktioner om hur de kan utveckla 

sina avkodningsstrategier. Läraren lär eleverna att ljuda, föra samman ljud och stavelser, då 

de ska avkoda orden i texten. Det verkar som att läraren vill få eleverna att avkoda orden som 

en helhet eller se delar av ord som helheter, för att undvika en "hackig" läsning. 

Lärare instruerar elever i hur de ska läsa en text, genom att först läsa texten högt för dem. Det 

är ett stöd till elever som nyss "knäckt" läskoden och ska öva sig för att nå säkerhet i 

ordavkodning. 
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 Och så läser vi läsläxan tillsammans. Jag läser först och dom läser efter. Så kan man alltså 

 med den som precis knäckt läskoden, gör jag så. (Lärare 7) 

Läraren ska ge läsläxa till elever som nyligen knäckt läskoden. Innan eleverna läser själva så 

läser läraren texten högt för dem. Det verkar som att läraren ser sig själv som en instruerande 

modell för elevens läsning och att den förförståelse som lärarens textläsning ger, kan stödja 

eleverna då de själva ska avkoda orden. 

5.1.3 Stöd till läraren 

Här presenteras förutsättningar och stöd som lärarna anser sig behöva för att få alla elever att 

utvecklas mot att nå en automatiserad avkodningsförmåga. 

Lärare får stöd av olika yrkeskategorier såsom bibliotekarie, speciallärare, specialpedagog och 

lärare i svenska som andraspråk. Stödet kan innebära att läraren får hjälp med att hitta 

passande böcker av olika genrer och svårighetsgrad eller att hitta passande läromedel och 

träningsmaterial för olika elever. Stödet kan också bestå av handledning kring undervisning 

och elevers läs- och skrivutveckling. Olika yrkeskategoriers kunskap kan stärka och bredda 

lärares förutsättningar att utveckla elevers avkodningsförmåga. 

 Nu är det också så att jag får till mig en del material som gör att jag då kan träna lite med 

 eleverna också. För det är inte alltid att man sitter på all kunskap, känner jag.  Att jag kanske 

 inte alltid har allt material utan jag behöver få reda på, det här behöver du träna och så behöver 

 jag få hjälp och få material, så att jag verkligen kan träna de här eleverna. (Lärare 4) 

Den här läraren berättar om hur stöd ges av specialpedagoger för att läraren ska kunna arbeta 

med elever som har avkodningssvårigheter. Läraren berättar att hon fått speciellt material som 

kan användas vid träning i avkodning. Det verkar som att läraren känner osäkerhet kring hur 

träningen för dessa elever bör utformas och upplever denna handledning som ett nödvändigt  

stöd. 

5.2 Läsaktiviteter som tränar avkodning 

Temat beskriver olika variationer på läsaktiviteter som förekommer, då alla elever har 

möjlighet att läsa och träna sin avkodningsförmåga. Vid vissa tillfällen läser eleven själv och 

ibland sker läsningen tillsammans med andra. Jag har delat upp temat i två underteman som 

jag valt att kalla, elever läser enskilt och elever läser högt för andra. 
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5.2.1 Elever läser enskilt 

Lärare skapar olika lästillfällen för eleverna, där de enskilt övar sig i avkodning. Det finns 

klassrum där eleverna har "bänkbok" som de själva valt och som de läser tyst i under 

skoldagen. I andra klassrum genomförs så kallad "mummelläsning". Då läser eleverna enskilt 

men med lite mumlande ljud, så de hör sin egen röst. 

 Vi mummelläser i stort sett varje morgon i ungefär tio minuter, en kvart. Många barn tycker att 

 det är jätte, en jätteskön stund. Men de som har lite knepigt med läsningen, där ser man ju direkt 

 att man kanske vill gå och byta bok lite för ofta och har svårt att hitta rätt bok. Så där krävs det 

 nästan att det sitter en vuxen bredvid och då försöker jag organisera, ja möblera så att jag får de 

 barnen på ett ställe så kan jag hålla mig runt där. (Lärare 2) 

I citatet ovan berättar läraren att eleverna nästan dagligen mummelläser en stund enskilt i 

böcker de valt. Många elever uppskattar denna lässtund. Elever som har svårigheter med 

läsning behöver ha en vuxen bredvid sig som kan ge stöd och ro till eleven. Det låter som att 

elever som tycker läsning är svårt, försöker undvika lästiden genom att ofta gå och byta bok. 

De försöker tydligen komma undan ansträngningen att läsa, få tiden att gå, medan de letar och 

bläddrar i olika böcker. Det är också troligt att det finns elever som har svårt att koncentrera 

sig på egen läsning när det blir ett surrande ljud från kamraters mummelläsning. 

När elever arbetar enskilt med uppgifter inom olika ämnen, behöver de ofta läsa. Lärare 

menar att avkodningsträning förekommer vid många olika situationer under elevens skoldag. 

Då elever ska läsa instruktioner, fakta, frågor och andra uppgifter tränas och utvecklas 

avkodningsförmågan. 

 Till exempel i matematik är det ju så att de räcker upp handen men läs vad det står. Så jag  

 försöker att man ska läsa i övriga ämnen också, så att inte jag talar om för dem vad det står 

 i matteboken utan att de ska läsa. För ofta räcker de upp handen bara av slentrian. Så jag för- 

 söker att få in att de läser själva men det beror också lite på vilken nivå de befinner sig på. (Lärare 4) 

När eleverna arbetar med uppgifter i till exempel matematik så räcker de ofta slentrianmässigt 

upp handen för att fråga vad de ska göra. Läraren uppmanar istället eleven att själv läsa texten 

eller instruktionen för att vänja sig vid att läsa inom skolans alla ämnen. Det låter som att 

läraren vill använda all slags tillgänglig text som en läsaktivitet som tränar avkodning. Det 

tycks som att läraren vill få eleverna att förstå meningen med att läsa, att de kan få 

information och bli självständiga i sitt arbete. Dock verkar det som att vissa elever som inte 

kommit så långt i sin läsutveckling, kan få lärarens hjälp med att läsa. 
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5.2.2 Elever läser högt för andra 

Lärarna berättar att de låter elever läsa tillsammans i par eller i små grupper. Eleverna har 

samma text och läser var sitt stycke högt för de andra och följer med i texten när kamraterna 

läser. 

 Ja och så brukar vi köra parläsning också. Då använder vi oss av de här böckerna. De här lådorna 

 som vi har köpt in då. För att då finns det flera böcker av varje. Vi har tre av en del. Då får de sitta 

 i en grupp om tre och så läser de för varandra i samma sorts bok så att säga. Det tycker de är roligt 

 och då sitter de runt om på golvet. De har dynorna här, så sitter de lite varstans. Det blir lite av- 

 slappnat faktiskt. (Lärare 3) 

Eleverna i den här klassen läser tillsammans i små grupper. Det finns flera exemplar av 

samma boktitel så att varje elev kan ha en egen bok att läsa i. Det låter som att läraren vill 

göra dessa lässtunder inbjudande och mysiga för eleverna, då de får lämna sin vanliga sittplats 

i klassrummet och sitta på dynor på golvet. 

Lärare ger läsläxa till eleverna för att de ska träna på att läsa samma text vid upprepade 

tillfällen och på så sätt utveckla sin avkodningsförmåga. Meningen är att eleven ska läsa sin 

läsläxa högt för någon i hemmet. Oftast skickas också hem ett läsprotokoll där läraren 

förväntar sig en kommentar om hur läsningen gått där hemma. 

 Vi jobbar ju med läsläxor även där i helklass varje vecka och tar hem och tränar. Upprepad läsning 

 är ett sätt för att få flyt i sin läsning och för att automatisera från ljudande till att man läser helord 

 och hela meningar. Så kan jag väl säga. Vi betonar verkligen vikten av upprepad läsning för att få 

 läsflyt eller automatiserad läsning. Jag brukar säga att alla goda ting är tre, så träna åtminstone tre 

 gånger när du läser, direkt efter varandra. Det är ditt träningspass. Och så har de små läsprotokoll 

 och så drar de streck. För när de sen kommer tillbaka efter en veckas träning så kan jag ändå se att 

 det är små grupper av tre streck. Och sen om det är tränat bakom alla de strecken..........men de flesta 

 tränar och jag hör ju att det gått framåt med alla. (Lärare 7) 

Läraren berättar att de varje vecka går igenom texten i skolan som eleverna ska träna hemma. 

Eleverna uppmanas att läsa texten många gånger och alltid tre gånger efter varandra. I ett 

läsprotokoll visar eleven med streck hur många gånger som texten tränats. Läraren menar att 

det hörs att läsningen utvecklats när de tränat. Det verkar som att läraren ser upprepad läsning 

som en framgångsrik metod för att få elever att nå en automatiserad avkodningsförmåga. 

Elever tränar avkodning genom att läsa texter som de själva skrivit. Texterna läses för hela 

klassen eller för en mindre grupp elever. 
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 Vi läser upp ganska mycket texter för varandra också, alltså från början. Och det stimulerar ju  

 deras skrivande och deras läsande då. De får först läsa så att de kan texten, inte sitta där och inte 

 kunna. Och tycker de att det är svårt så säger de till mig annars. Sen sitter de andra barnen på  

 golvet och den som läser upp sitter på en stol. Men jag sitter bredvid ifall de tappar bort sig lite, 

 så får de lite stöd utav mig så att de kommer vidare i texten och så att det känns bra. Sen får de  

 som har lyssnat säga något bra till den som läst upp. Bra saga eller spännande, roligt med det  

 eller så. De är otroligt stolta. Det kan vara någon enstaka som inte vill till att börja med och sen 

 vill de. De får ju verkligen berätta sina historier istället för att bara fröken läser. Och så blir det  

 ju också en text som de läser för de vet ju vad de har skrivit. Det är ju lättare då. (Lärare 6) 

Läraren i citatet ovan berättar om hur eleverna läser upp texter för varandra som de själva 

skrivit. Eleven tränar först att läsa texten, innan den läses högt. Läraren finns som ett stöd för 

elever som kan behöva lite hjälp. När eleven läst sin text ges positiv respons av kamraterna. 

Det låter som att läraren anser att eleverna har lättare för att läsa texter de själva skrivit, 

eftersom de då vet vad texten innehåller. Det verkar vara en läsaktivitet som introduceras 

tidigt i läs- och skrivutvecklingen. 

För att träna avkodning får elever läsa texter högt för sin lärare. Det sker enskilt eller i grupp. 

För att frigöra lärartid som kan ägnas åt denna lästräning berättar lärare att de använder sig av 

olika typer av självgående arbete som elever klarar att utföra på egen hand utan lärarens hjälp.  

 Jag grupperar barnen efter nivå och sitter och lästränar  med dem. Ibland tar jag dem en och en. 

 Det beror lite på och då har de barn som inte behöver sitta och läsa med mig, uppgifter som de 

 kan göra under tiden, som de kan klara på egen hand. Det är viktigt att de inte behöver komma 

 med boken mitt i min lästräning så att säga. (Lärare 3) 

Enligt citatet får enskilda elever eller små grupper av elever på liknande läsnivå, läsa högt för 

läraren. För att de ska få läsa ostört arbetar övriga elever med uppgifter som de klarar själva, 

utan att fråga läraren om hjälp. Det verkar som att läraren prioriterar lästid tillsammans med 

eleverna och vill kunna ägna den läsande eleven sin uppmärksamhet utan att störas av annat. 

5.3 Avkodningssvårigheter 

I analysarbetet identifieras ett tema om avkodningssvårigheter. Här presenteras hur lärarna 

upptäcker elevers svårigheter med avkodning och vilka insatser som görs för att hjälpa 

eleverna. Jag har delat upp temat i två underrubriker, tecken på svårigheter och skolans 

åtgärder. 
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5.3.1 Tecken på svårigheter 

Lärarna berättar att de oftast tidigt i årskurs ett upptäcker elever som har 

avkodningssvårigheter. Screeningtester som görs i klasserna bekräftar de svårigheter som 

lärarna ofta redan har uppmärksammat. Inför starten i årskurs ett, överlämnas information från 

lärare i förskoleklass om elevers fonologiska medvetenhet. Fonologiska problem i 

förskoleklass kan vara tecken på kommande svårigheter i avkodning. 

 Vi har ju våra screeningtester, fast oftast vet man ju det innan ändå. Det är någonting som man 

 bara märker men sen får man ju det bekräftat när man gör de här testerna. Förskoleklass gör ju 

 "Bornholmstesten" och då får man ju resultaten därifrån vid överlämningar och då har man ju ett 

 litet hum redan då. Sen kan man ju också bli förvånad när de väl  kommer in i skolsituationen så 

 kan en del verkligen ta fart och ja kanske har mognat under sommaren eller vad vet jag? En del 

 finns ju varningsflagg för redan i förskoleklass och sedan kan ju det följa med, eller följer med. (Lärare 2) 

Citatet ovan belyser hur förskoleklassens tester gällande elevers fonologiska medvetenhet, 

överlämnas till klassläraren vid övergång till årskurs ett. Läraren berättar att elevers 

fonologiska svårigheter i förskoleklass kan leda till svårigheter med avkodning. Lyckligtvis 

finns det elever som övervinner sina fonologiska brister och får en god läs- och 

skrivutveckling. Det tycks som att läraren är uppmärksam på elevers fonologiska medvetenhet 

och har extra uppsikt över hur läsfärdigheten utvecklas för elever som tidigt visat en försening 

eller brist i fonologi. Det låter som att läraren har erfarenheter av att elever trots tecken på 

fonologiska brister i förskoleklass övervunnit dessa vid läs- och skrivträning. 

Lärare menar att de upptäcker avkodningssvårigheter när de lyssnar till elevers läsning men 

även då de ser hur elever stavar ord. 

 Man hör det på läsläxan eller om man tar något som de inte har läst förut, en kort instruktion 

 i sin bok eller någon annan uppgift, så hör man att det går väldigt knackigt. Sen en del elever 

 har vi också märkt när de ska skriva, att det är jättesvårt för dem att skriva och det blir väldigt 

 illa stavat eller såna saker. Då reagerar vi på det också och ser att det här hör ju ihop, att det är 

 samma elever som också har svårt med läsningen. (Lärare 1) 

Den här läraren berättar hur svårigheter visar sig när elever börjat läsa och skriva. Tecken som 

läraren ser är att läsningen av en text är osäker trots att eleven övat, eleven har stora problem 

att läsa en okänd text och eleven har svårt att stava ord. Det låter som att läraren märker att 

avkodning och inkodning är två sidor av samma mynt, att problem med det ena också ger 

problem med det andra. 
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Lärare som inte har så lång erfarenhet i yrket upplever att det tar lite längre tid att upptäcka 

och förstå elevers svårigheter. Tecken på svårigheter anses vara att elever inte når det 

läsresultat som läraren förväntar sig. 

 Det är ju så här att i ettan tar det ett tag innan man förstår eller jag upplevde det så att det har 

 tagit mig iallafall ett tag att förstå. Vänta lite här nu, här är det någonting annat. Det är inte bara 

 tiden som behövs och träningen utan nu är det någonting annat. Vi behöver jobba på ett annat sätt. 

 Det tycker inte jag är självklart första dagen i ettan utan det är kanske någonting som kommer efter  

 en termin. Hm, men jag når inte resultaten som jag velat, jag måste hitta orsaken. Det kanske ligger 

 lite i brist av min egen erfarenhet, att för mig kanske det har tagit en hel termin innan jag upptäckt 

 de här eleverna. Jag tänker att med erfarenhet så kanske man upptäcker dem tidigare och sätter in 

 de här åtgärderna tidigare, tänker jag. Men jag vet inte för det är min första etta. (Lärare 4) 

I citatet berättar en lärare hur det efter en termins arbete i årskurs ett, visat sig att några elever 

har svårigheter med avkodning. Läraren upplever att eleverna inte utvecklar sin 

avkodningsförmåga som förväntat trots att de tränar lika mycket som andra elever. Lärarens 

slutsats är att det inte bara är tid som behövs utan att eleverna behöver få träning på ett annat 

sätt än de hittills fått. Det verkar som att läraren känner sig osäker på om dessa svårigheter 

kunde upptäckts tidigare av en lärare med mer erfarenhet. Det anas en viss oro för att insatser 

för de här eleverna borde satts in tidigare. 

5.3.2 Skolans åtgärder 

Lärarnas berättelser visar på varierande förutsättningar för att ge stödjande åtgärder till elever 

med avkodningssvårigheter. Insatserna organiseras på olika sätt och har olika omfång. På 

vissa skolor genomförs perioder med intensiv lästräning för elever som visar tecken på 

svårigheter. Detta förutsätter att det finns en grupp av personal som kan prioritera denna 

träning under perioder. 

 Vi har jobbat intensivt och mycket med dem. Vi har haft lässatsning också, både i ettan hade 

 vi lässatsning och i tvåan och en del är samma barn som har varit med. Vi ser fortfarande inte 

 att de har tagit sig så mycket som vi önskar, så det är svårt att få dem att utveckla avkodnings- 

 förmågan. Eleverna fick varje dag, under 25 dagar, under en period gå med en vuxen och läsa 

 och skrev även vissa ord som man jobbade intensivt med och läste högt under en kvart ungefär.  

 Vi såg att det gav resultat på läshastigheten, för nästan alla skulle jag vilja säga och en del gjorde 

 jättestora höjningar i läshastighet. Så där ser man hur viktigt det är att läsa lite varje dag, tänker jag. 

 (Lärare 1) 
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Läraren i citatet ovan berättar att personal på skolan genomfört intensiv lästräning. Elever 

som deltagit har fått fem lästillfällen i veckan enskilt med en vuxen under en period på fem 

veckor. Läraren menar att eleverna fortfarande har svårt med avkodning men att de ändå ökat 

sin läshastighet efter denna träning. Det låter som att läraren anser att daglig lästräning är 

viktig för att elever ska utvecklas mot att nå en automatiserad avkodningsförmåga. Även om 

avkodningssvårigheter bidrar till en långsam läsutveckling, finns möjligheter att nå en 

snabbare och säkrare avkodning om elever ges intensiv träning. 

På vissa skolor är tillgången på personal mer begränsad. Klassläraren kan vara ensam i att ge 

stöd och träning till elever som visar tecken på avkodningssvårigheter. Då lästräningen inte 

hinns med under skoldagen får den förläggas efter skolans slut.  

 Vi läser en stund varje dag. Det får vi inte till under skoldagen som det är här nu. Vi har ju ingen 

 tillgång till speciallärare som det är nu. Så det gör jag när vi slutar direkt med de eleverna och sen 

 går de till fritids. Det är ju ett extrajobb för mig men jag kan inte låta bli. De måste få det. De är  

 supermotiverade de eleverna jag har och tycker det är roligt. Jag tror att de tycker om att få extra 

 uppmärksamhet också. (Lärare 6) 

Läraren berättar att de inte har tillgång till någon speciallärare på skolan. För att elever som 

har svårigheter med avkodning ska få enskild lästräning varje dag, stannar de kvar efter 

skolans slut och läser, innan de går till fritidshemmet. Eleverna är motiverade till att träna och 

uppskattar att få extra uppmärksamhet av läraren. Det låter som att läraren är engagerad och 

har motiverat eleverna till lästräning. Om eleverna varit mer svårmotiverade eller om läraren 

inte haft möjlighet att avsätta tid efter skolans slut, hade eleverna förmodligen blivit utan 

träning. 

En del lärare berättar om insatser som innebär att läraren ger speciellt träningsmaterial till 

elever som visat tecken på avkodningssvårigheter. Eleven tränar då på egen hand eller med 

visst stöd av läraren, under lektioner som ägnas åt läs- och skrivaktiviteter. Träningsmaterialet 

kan bestå av läslistor med ord eller av ordkort. På varje ordkort finns ett vanligt 

förekommande ord som eleven har nytta av att känna igen. Eleven får en hög med kort av 

läraren och läser orden många gånger för att lära ordens ortografiska mönster. På läslistorna 

finns ett antal ord som har liknande karaktär, exempelvis ord med konsonant- vokal- 

konsonant. Eleven läser listan flera gånger för att öva upp säkerhet och hastighet i 

ordavkodningen. En ny läslista eller en ny hög med kort delas ut när läraren bedömer att 

eleven har nått en säker avkodning för dessa ord. 
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 Sen har vi blixtord som vi kör, med vanligt förekommande ord. Det har inte alla elever men 

 de elever som behöver. Så får de också jobba varje dag, i stort sett, med det här. Och så skickar  

 vi hem och så kan de få det som lite extra läxa också. (Lärare 2) 

Eleverna tränar enskilt på att identifiera vanligt förekommande ord, genom att vid upprepade 

tillfällen avkoda dessa. Denna träning anpassas och används av elever som läraren anser 

behöver öva att identifiera ord automatiskt. Ordet "blixtord" tyder på att meningen med 

träningen är att eleverna ska automatisera avkodningen av vanliga ord, så att de kan "läsa 

snabbt som blixten".  

På andra skolor har speciallärare hand om åtgärdande stöd och lästräning med elever som har 

behov. Träningen följer ofta en speciell struktur eller ett visst träningsprogram. 

 Vi har en speciallärare och har sett till att vi avsatt tid för de eleverna. De har schemalagd 

 tid varje dag som de får gå då. Sen har vi tittat över om vi behöver utgå från något specifikt 

 program och så och då har vi kört den där sjustegsmodellen då. Så kollar vi om det ger resultat 

 och så. Så vi har jobbat och försöker att inte släppa det utan försöker se till att vi kan stötta 

 dem så gott det går då. (Lärare 5) 

Läraren berättar om hur specialläraren arbetar med vissa elever som behöver extra stöd med 

avkodningsträning. De har schemalagt träning varje dag för att eleverna ska få möjlighet att 

utvecklas. Specialläraren använder ett speciellt träningsprogram tillsammans med eleverna. 

Det tycks som att läraren ser det som betydelsefullt att eleverna ges tid för denna träning och 

får detta stöd. Det låter som att klasslärare och speciallärare är sampratade eftersom läraren är 

insatt i träningsprogram som används och vilket resultat träningen ger. 

Lärare som undervisar i skolår tre berättar om informationsteknik (IT) som en stödåtgärd för 

elever som upplever svårigheter med avkodning. När eleverna kommit till det tredje skolåret 

ökar kraven på att kunna läsa längre och mer komplicerade texter. För att alla elever ska 

kunna delta i klassens arbete kan tekniken via iPad eller dator, ge talstöd till elever som 

annars får problem med att identifiera ord. Läraren i föregående citat fortsätter att berätta: 

 Och då under vanliga lektioner ser vi till att de får stöd. Det stödet som de behöver då i form av 

 kanske iPaden eller Inläsningstjänst. Vi försöker att interagera dem med de andra eleverna för att 

 de inte ska hamna utanför. (Lärare 5) 

Här beskriver läraren hur några elever som har svårigheter med avkodning kan få stöd genom 

att läsa samtidigt som de lyssnar på texten via sin iPad. Det låter som att läraren tycker det är 
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viktigt att alla elever kan känna sig delaktiga i klassens arbete och att lyssningsstödet är en bra 

åtgärd för detta. Det verkar som att läraren skiljer på åtgärdande stöd och åtgärdande 

färdighetsträning till elever. 

5.4 Hinder i undervisningen 

Temat presenterar det som lärarna ser som hinder för undervisning som utvecklar elevers 

avkodningsförmåga.  

Lärare vill ge alla elever möjlighet att utveckla en automatiserad avkodningsförmåga. För att 

nå dit menar lärarna att det krävs tid för individuell träning och organisatoriska möjligheter att 

anpassa träningen efter olika elevers behov. Lärare anser att gruppens storlek och 

sammansättning kan vara hinder för läsundervisningen. 

 När vi är i halvklass så är det ju okej men när vi har hela klassen så kan man ju inte ge  

 det där lilla extra, för vi är för många helt enkelt. Nu försöker vi verkligen satsa på att 

 dela dem i just svenska. Sen beror det alldeles på vad man har för grupp. Är det väldigt 

 många oroliga barn, då är det oftast inte så lätt att sitta med ett barn medan de andra jobbar. 

 Har man en lite självgående grupp, som man kan ha ibland, ja då kan man sitta med flera 

 i taget en liten stund. Det är det här det handlar om. Det här är ju inte någon kvick hjälp, 

 gå dit och säg gör så och gör så. Man måste sitta med den här eleven en stund. Så det beror 

 ju alldeles på vad man har för grupper, hur det funkar. (Lärare 6) 

Läraren i citatet berättar att en stor klass med många elever är ett hinder för att genomföra 

undervisning där alla elever får den avkodningsträning de behöver. Läraren menar att det är 

viktigt att kunna sitta en stund tillsammans med enskilda elever, lyssna på deras läsning och 

ge återkoppling. För att minska gruppens storlek försöker man möjliggöra en delning till 

halvklass under lektioner i svenska. Läraren berättar också att gruppens sammansättning 

påverkar undervisningens utformning. Det verkar som att läraren ser svårigheter med att få tid 

och ro att ägna åt stödjande läsundervisning, om det finns många elever med 

koncentrationssvårigheter i gruppen. Det tycks som att gruppens sammansättning kan vara ett 

hinder för elevers lästräning. 

Lärare berättar att det är mycket som ska hinnas under skoldagen. Trots att läs- och 

skrivförmågan är grundläggande för övrig kunskapsinhämtning kan lärare uppleva att de inte 

hinner eller har möjlighet att ge eleverna den lästräningsmängd som de önskar. Den 
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begränsade tid som ägnas åt läsning blir ett hinder för elevers möjlighet att nå en 

automatiserad ordavkodning. 

 Jag kan ju känna då att det kan bli lite. Det är så mycket man ska hinna. Och jag tycker att 

 prio när man går i ettan till trean är ju grundläggande i svenska och grundläggande i matte, 

 för det är ju det som genomsyrar all verksamhet. För har jag inte det så kan jag inte jobba 

 i NO och SO, så är det ju. Och ibland kan det kännas att,  ja vi har mycket tid på NO och SO. 

 Då försöker jag tänka att vi lästränar ju även där. (Lärare 5) 

Läraren i citatet berättar att i årskurs 1-3 är den grundläggande läs- och skrivträningen viktig. 

En god läs- och skrivförmåga behövs för att kunna arbeta i andra ämnen som NO och SO. 

Enligt läraren är det dock mycket som ska hinna läras ut och läras in. Det låter som att läraren 

tycker att det blir för lite lästräning i skolan. Det verkar som att läraren försöker dämpa sin 

oro för detta genom att tänka att eleverna även läser vid kunskapsinhämtning i andra ämnen. 

Lärare berättar att eftersom elever oftast kommit olika långt i sin läsutveckling behöver det 

genomföras undervisning som passar alla, på en lagom utmanande nivå. Det finns svårigheter 

i att genomföra detta ensam och därför söker man hitta lösningar med mindre grupper som 

engagerar fler yrkeskategorier som speciallärare och lärare i svenska som andraspråk. 

Frånvaro bland personalen blir ett hinder för att genomföra denna läsundervisning. 

 I gruppen kan man individualisera men hindren är ju om någon är sjuk. Det här är ju  

 schematekniska grejer, det måste funka i grupper, om någon är sjuk så blir det jättetokigt. 

 Då faller allt som en dominoeffekt. Det är där hindren kommer har jag upplevt det. Om allt 

 är som det ska, så är möjligheterna stora. Det är ett diagnostiskt arbetssätt att jobba så här  

 men som sagt då ska alla vara friska och alla ska vara här. (Lärare 7) 

Läraren berättar att eleverna har läsläxor av olika svårighetsgrad. För att individualisera 

lästräningen har eleverna delats in i mindre grupper som leds av olika lärare. Detta sätt att 

organisera läsningen bygger på att alla lärare finns på plats och tar hand om sin grupp. Om 

någon av personalen är borta så blir det ett hinder för att genomföra den individualiserade 

lästräningen. Det låter som att läraren har dåliga erfarenheter av detta sätt att organisera 

läsundervisningen, att det ofta saknats personal som har hindrat den planerade 

undervisningen. 

Lärare önskar att alla elever ska få ta del av undervisningen i klassen. Att elever går ifrån 

undervisning för annan träning hos till exempel speciallärare kan ses som ett hinder i den 

gemensamma undervisningen som ges till eleverna. 
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 När man sätter in de där stödåtgärderna i klassen eller i skolan så att säga, då blir det på 

 bekostnad av en annan undervisning. Eller när specialläraren kommer och jobbar med  

 något helt annat men det är ju på bekostnad av det andra och det kan jag ju se som ett 

 hinder då. (Lärare 4) 

Läraren i citatet talar om när elever behöver stödåtgärder i läsning, så sker det på tid som ska 

ägnas åt annat skolarbete. Det gör att eleverna missar viktig undervisning i andra ämnen. Det 

låter som att läraren ser detta som ett dilemma och skulle vilja ha en dialog med specialläraren 

om tidpunkten för stödåtgärder som ges till elever. Det tycks som att läraren ser vissa tillfällen 

som olämpliga.  

Lärare menar att det är viktigt att kontinuerligt utvärdera de stödåtgärder som ges till elever. 

Ett organisatoriskt hinder för effektiv undervisning kan vara att specialundervisningsgrupper 

permanentas. Om samma elever blir kvar i en gruppkonstellation under lång tid utan att 

insatsen utvärderas, kan det finnas risk för att den avsatta tiden inte är rätt använd och ger det 

resultat som förväntas. Fasta grupper kan också hindra att andra elever får möjlighet till extra 

stöd och träning.  

 Jag kan tycka att det är ett hinder i att vi ibland permanentar små specialundervisningsgrupper 

 Det är så lätt att det rullar på en hel termin eller ett helt läsår, än att man utvärderar under tiden 

 och säger att okej nu kan vi se om det är någon annan. Det är svårt också för det är ju inte bara 

 att ta någon i någon annan klass då, man har ju redan prioriterat i klasser vilka som behöver men 

 ibland så permanentas ju grupperna och det är ju för att vi....Ja, jag har full förståelse för att vi  

 jobbar på, så man hinner inte riktigt reflektera, för det har vi lite för dåligt med tid till. (Lärare 7) 

Läraren berättar att specialundervisningsgrupper ofta permanentas och kvarstår en hel termin 

eller ett helt läsår utan att utvärderas. Detta ser läraren som ett hinder för undervisning som 

utvecklar elevers läsning. Det verkar som att läraren vill få tid för att regelbundet reflektera 

tillsammans med specialläraren kring elevers läsutveckling och om hur olika elever ska 

prioriteras för specialundervisningen. 
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6. Diskussion 

I detta kapitel görs en kritisk reflektion utifrån syfte, ansats och val av metod. Därefter förs en 

diskussion kring det resultat som framkommit i studien. Avslutningsvis presenteras några 

tankar kring vidare forskning. 

6.1 Reflektion kring syfte och kunskapsbidrag 

I skolans första årskurser är arbetet med läsning betydelsefullt och centralt. Här grundläggs 

den vidare läsutvecklingen och möjligheten till kunskapsinhämtning. Efter att elever "knäckt 

läskoden" behöver de mycket lästräning för att avkodningsförmågan ska automatiseras. Min 

avsikt var att undersöka hur lärare på olika skolor arbetar för att elever ska nå en 

automatiserad avkodning. I yrket som speciallärare kommer jag vara samtalspartner och 

rådgivare i frågor om elevers läsutveckling. Jag anser att grunden för att kunna mötas i sådana 

samtal är att ha kunskap och insikt om hur lästräning möjliggörs i skolan och hur lärare 

organiserar elevernas lästräning. Jag har i en av mina forskningsfrågor särskilt fokuserat på 

elever som upplever svårigheter med avkodning. Detta för att jag som speciallärare kommer 

ha ett särskilt ansvar för att stödja elever i behov av stöd. För att som speciallärare kunna 

analysera och medverka till förebyggande arbete och undanröja hinder i lärmiljön, är det 

betydelsefullt att vara medveten om vad lärare kan uppleva som hinder. Mitt personliga syfte 

med studien var att skaffa kunskaper jag ansåg vara användbara i mitt uppdrag som 

speciallärare med språk-, skriv- och läsinriktning. 

I ett större perspektiv bidrar studiens resultat till att fördjupa kunskapen om hur några lärare i 

svenska skolor år 2018, arbetar för att utveckla elevers avkodningsförmåga. Lärare med 

kunskaper från olika lärarutbildningar möts i skolans arbete där elever med olika bakgrund 

och erfarenhet ska lära och utvecklas. Den svenska skolan förändras, läroplanen för 

grundskolan har reviderats, kursplaner har förändrats och nya kunskapskrav för läsning i 

årskurs 1 har tillkommit (Skolverket, 2017). Färdigheter i läsning är allt mer betydelsefullt i 

vårt informations- och kunskapssamhälle. Därför vill studien belysa hur elever ges möjlighet 

till undervisning och träning i avkodning under skolans första årskurser.  
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6.2 Metoddiskussion 

Syftet med min studie var att undersöka hur lärare organiserar sin undervisning för att alla 

elever ska få möjlighet att nå en säker och automatiserad avkodningsförmåga. Utifrån detta 

syfte passade en kvalitativ ansats bra och jag såg två möjligheter att undersöka 

undervisningen, genom observation eller intervju. Jag valde metoden intervju, då jag såg 

observationer som alltför tidskrävande för att ge ett tillräckligt rikt datamaterial till studien. 

Genom metoden intervju fick jag även ta del av lärarnas tankar och upplevelser kring 

undervisningen. Under perioden då jag genomförde intervjuerna var många lärare upptagna 

av utvecklingssamtal med elever och föräldrar. Det var svårt för lärarna att hinna delta i denna 

studie. Jag kontaktade alla skolor i en kommun och intervjuade de lärare som var villiga att 

ställa upp som informanter. Det blev totalt sju intervjuer.  

Jag valde att använda en semistrukturerad intervju. Vid den semistrukturerade intervjun 

används en lista med specifika teman som ska beröras men ordningsföljden på frågorna 

varierar och det är möjligt att ställa ytterligare frågor (Bryman, 2011). Den strukturerade 

delen med fokus på specifika områden, bidrog till att ge information till forskningsfrågornas 

tre delar. Friheten i samtalet ledde till att jag kunde frångå intervjuguiden och anpassa 

frågorna efter lärarnas olika svar och upplevelser. Vid transkriberingen märktes att de första 

två intervjuerna var mer kortfattade och styrda av intervjuguiden, medan lärarna i övriga 

intervjuer talade mer fritt och därmed gav mer information. Detta visade sig också tidsmässigt 

i att intervjuerna blev allt längre efter hand. Jag tänker att det handlar om min osäkerhet vid 

intervjusituationer. Jag inser att jag borde gjort några provintervjuer för att förbereda och 

träna mig, innan den verkliga studien påbörjades. Från början var min tanke att göra en 

provintervju men då det var svårt att få tag på informanter från olika skolor, fick alla lärare 

som var villiga att delta  ingå i studien.  

Enligt Braun och Clarke (2006) är tematisk analys en bra analysmodell när man inte är så van 

vid kvalitativa tekniker, utan fortfarande håller på att lära sig. Därför var tematisk analys en 

analysmodell som passade mitt arbete med datamaterialet. Tematisk analys är en metod som 

identifierar och rapporterar teman inom datamaterialet (Braun & Clarke, 2006). Detta var ett 

lämpligt tillvägagångssätt för att analysera och strukturera datamaterialet i min kvalitativa 

studie. Analysprocessen följde med in i resultatskrivandet där flera justeringar gjordes under 

arbetets gång. Det finns risk att min bakgrund som lärare med undervisning i årskurs 1-3 
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under tjugonio år, till viss del påverkat tolkning och analys av materialet. Denna erfarenhet är 

svår att helt förbise. För att undvika brister i studiens tillförlitlighet har jag gått tillbaka till de 

transkriberade intervjuerna och studerat lärarnas uttalande noggrant i samband med tolkning 

och reflektion i resultatdiskussionen. Sju intervjuer har genomförts och det går inte att 

generalisera resultatet eller tro att det visar en heltäckande bild. Jag menar dock att resultatet 

ger en inblick i hur lärare arbetar för att utveckla elevers avkodningsförmåga. Jag anser att jag 

fått svar på mina forskningsfrågor. 

6.3 Resultatdiskussion 

Här följer en diskussion och reflektion kring resultat som framkommit genom intervjuerna, 

kopplat till tidigare forskning som redovisats i kapitlet om teoretisk bakgrund. 

6.3.1 Lästräning för att alla elever ska nå en automatiserad avkodningsförmåga 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur lärare anser sig arbeta för att alla elever 

ska få möjlighet att nå en säker och automatiserad avkodningsförmåga.  

I läsforskningen visar LaBerge och Samuels (1974) att avkodningsförmågan behöver 

automatiseras för att frigöra kognitiva resurser till förståelsen. Enligt Kuhn (2005) uppnås 

automatisering genom övning, där läsaren upprepade gånger möter bokstavsföljder i ord och 

texter. Lärarna som intervjuats verkar väl medvetna om att det är viktigt att eleverna läser 

mycket text för att automatisera avkodningen. På olika sätt försöker de stimulera och motivera 

elever till att läsa. Skolorna har tillgång till böcker och texter av olika svårighetsgrad. Lärarna 

tar också hjälp av olika yrkeskategorier inom skolan för att få fram lämplig litteratur och 

passande material till olika elever. Det verkar också finnas resurser i form av 

informationsteknik (IT) för att stödja och stimulera eleverna till läs- och skrivaktiviteter. 

Trots dessa förutsättningar är frågan hur mycket eller hur lite läsning det blir för eleverna.  

Analysen av intervjumaterialet visar på tydliga likheter mellan de läsaktiviteter som 

genomförs för att eleverna ska ha möjlighet att träna ordavkodning. Det förekommer ingen 

stor variation i arbetsformer. De flesta träningstillfällen bygger på att eleven själv tar ansvar 

för att träna, som till exempel vid enskild läsning i valfri bok, i arbetsböcker och vid läsläxa. 

Då det finns stora individuella skillnader mellan hur snabbt elever lär sig läsa, utvecklar sin 

läsförmåga, intresserar sig för läsning och har möjlighet att ta ansvar och koncentrera sig på 

läsning, är det troligt att skolans läsaktiviteter ger olika resultat. Läsmängden varierar 
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förmodligen stort mellan olika elever, vid lästräning som nämns i intervjuerna och redovisats i 

resultatet. 

För en elev som kommit igång bra med sin läsning och som är road av att läsa böcker, 

utvecklas avkodningsförmågan vid daglig "mummelläsning" eller läsning i "bänkbok". Eleven 

klarar förmodligen att läsa åldersadekvata texter och instruktioner i läroböckerna och blir 

alltmer självständig i skolans olika ämnen. Vid par- eller gruppläsning står kanske eleven för 

en stor del av textläsningen. På eftermiddagarna är det möjligt att eleven läser läsläxan för en 

vuxen eller läser självständigt i en skönlitterär bok som tagits hem från skolan. Eleven som 

ofta läser böcker får förmodligen inspiration och modeller för att skriva egna texter. Genom 

att läsa upp sin egen text för klassen tränas eleven ytterligare i avkodning. Skolans 

läsaktiviteter och eget läsintresse kan så småningom leda till att eleven når en automatiserad 

avkodningsförmåga. Detta för att tiden som ägnas åt läsning är betydelsefull och en viktig 

faktor för läsfärdighetens utveckling (Lundberg, 2010). 

För en annan elev som inte kommer igång lika fort med att avkoda ord, upplevs kanske 

läsning komplicerat och svårt. Avkodningen tar så mycket kraft av eleven att det inte blir 

någon förståelse. Läsningen kan upplevas ointressant om eleven inte får utdelning för sin 

ansträngning. När klassen ska ha enskild "mummelläsning" eller läsning i "bänkbok", finns 

möjligheten att eleven väljer en bok med bilder och bläddrar sig igenom boken utan att läsa. 

Att ofta gå och byta bok gör att lästiden försvinner utan att eleven tränat avkodning. Att läsa 

instruktioner i olika läroböcker kan eleven lösa genom att fråga en kamrat eller läraren om 

hjälp. Vid par- eller gruppläsning kanske eleven läser långsamt och "hackigt" så kamraterna 

tröttnar och tar över läsandet. Om eleven inte har någon vuxen hemma som kan hjälpa till att 

skapa läsro och stötta vid läsläxan, tränas ingen avkodning på eftermiddagstid. Tycker eleven 

att läsning är svårt, är det förmodligen även svårt att skriva text. Kanske blir det sällan som 

eleven läser egen text för andra. Totalt sett blir det inte mycket avkodningsträning för eleven. 

I detta fall ger skolans läsaktiviteter inte tillräcklig träning för att avkodningsförmågan ska 

automatiseras. Detta scenario kan förklara att den tidiga avkodningsförmågan är en prediktor 

för vidare läsutveckling (Krantz, 2015). Matteuseffekten känns fortfarande aktuell, där 

Stanovich (1986) menar att de som har en tidig läsförmåga får en god läsutveckling medan de 

som inte kommer igång med läsningen lika snabbt läser allt mindre och får en sämre 

läsutveckling. En del elever är mer självständiga och klarar att fokusera på läsning i en 
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skolsituation medan andra elever behöver mer stöd och stöttning för att få avkodningsträning 

vid skolans lästillfällen. 

I läsarbetet som nämns av lärarna i studien, finns det endast en aktivitet där eleven får träning 

i avkodning utan att ansvaret ligger på eleven själv, dennes möjlighet och intresse att ta sig an 

läsandet. När eleven får läsa texter högt för sin lärare får eleven hjälp med att fokusera på 

bokstäverna och ordens ortografiska mönster. Läraren kan ge eleven korrigerande 

återkoppling och instruera eleven till att utveckla sina avkodningsstrategier. Att läsa för en 

vuxen som handleder genom återkoppling är enligt Therrien (2004) en viktig komponent för 

att förbättra läsflytet. Eleven behöver många sådana lästillfällen varje vecka för att möjliggöra 

en positiv utveckling av avkodningsförmågan. Detta är tidskrävande. Lärarna i studien menar 

att det krävs självgående arbete som eleverna klarar att utföra på egen hand, för att läraren ska 

ha möjlighet att sitta med enskilda elever som ska träna läsning. Detta är ett dilemma då 

elevernas kunskapsinhämtning inte kan bygga på självgående arbete, särskilt inte i årskurs 1-

3. Följaktligen blir tiden som lärare kan ägna åt elevers läsning ytterst begränsad. Lärarna i 

studien ser detta som hinder och uttrycker det på olika sätt. 

Ett hinder för elevers läsutveckling enligt de intervjuade lärarna handlar om gruppens storlek 

och sammansättning. Ju fler antal elever som finns i klassrummet, desto mindre tid finns för 

lärare att "sitta med den här eleven en stund" för att lyssna på elevens läsning. Lärare menar 

också att om det finns många elever med koncentrationssvårigheter i klassen så kräver det 

mer tid och uppmärksamhet av läraren, vilket resulterar i än mer begränsad tid att ägna åt 

läsning med elever.  

Lärare i studien upplever att det är mycket som ska hinnas med i skolan. Läroplanen 

(Skolverket, 2017) har ett omfattande innehåll och många kunskapskrav. Mycket tid behövs 

för att träna och undervisa om dessa områden. Det kan bli ett hinder för möjligheten att ägna 

tid till att träna avkodning. Här uppstår ett dilemma kring hur läraren ska organisera sin 

undervisning. Att öva läsning i skolans alla ämnen, kan ge många lästillfällen. Om elever inte 

uppnått tillräckliga avkodningsfärdigheter kan undervisning inte bygga på att eleverna läser 

för att tillägna sig kunskaper i olika ämnen. För att alla elever ska kunna delta behöver läraren 

hitta andra vägar som till exempel att läsa högt, berätta, visa film eller så arbetar elever i 

grupper där de som kommit längre i sin läsutveckling läser texter och uppgifter för övriga. 

Matteuseffekten enligt Stanovich (1986) blir på nytt en verklighet, då lästillfället blir en 
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förstärkning för de som redan kan. Elever som inte nått så långt i sin läsutveckling och är i 

stort behov av träning, blir utan denna.  

6.3.2 Träning för elever som har svårigheter med avkodning 

För elever som av olika anledningar har svårigheter med avkodning, är det viktigt att skolan 

ger träning och stöd. Ett syfte med studien har varit att undersöka hur undervisning 

organiseras för elever med avkodningssvårigheter. Gustafsson (2009) menar att systematisk 

fonologisk träning kopplad till ortografi förebygger lässvårigheter. Snowling (2013) menar 

också att träning i fonologisk medvetenhet, bokstavsljud, fonem- och grafemkoppling och 

läsning av lagom svåra texter är insatser som är viktiga för elever med lässvårigheter och 

dyslexi. Enligt de intervjuade lärarna finns det skillnader mellan skolornas möjligheter att ge 

denna träning till elever som upplever svårigheter med avkodning. 

Vissa skolor har anställda speciallärare. Speciallärarna ger systematisk träning till elever som 

visat tecken på lässvårigheter. Ibland förekommer perioder med intensiv lästräning och ibland 

deltar elever i specialundervisning mer permanent. Eleverna som deltar i denna verksamhet 

får dock någon form av strukturerad träning. Samuelsson (2009) menar att insatser i 

undervisningen kan påverka läs- och skrivutvecklingen för elever med dyslexi. 

På andra skolor är det klassläraren som ensam har ansvar för alla elevers läsutveckling. Olika 

faktorer påverkar det stöd och den träning som klassläraren kan ge till enskilda elever, såsom 

gruppens sammansättning och storlek liksom lärarens kunskaper, tid och engagemang. 

Klassläraren kan ibland få handledning av specialpedagoger eller speciallärare gällande 

träning för elever med lässvårigheter. Det avgörande är ändå vilka förutsättningar som finns 

för läraren att frigöra tid att ägna åt enskilda elevers träning. Enligt de intervjuade lärarna i 

studien är det svårt att hinna detta om man som klasslärare har ansvar för en stor grupp elever. 

Då det är mycket som påverkar vilken hjälp som ges till elever som har svårigheter med 

avkodning, kan inte utbildningen ses som likvärdig för dessa elever. 

6.4 Vidare forskning 

Insikten om att det förekommer stora skillnader mellan skolors möjligheter att stödja elever 

med lässvårigheter får mig att fundera kring hur skolornas ledning resonerar kring elevers 

behov av stöd och hur detta kan tillgodoses. Det skulle vara intressant att göra en studie med 
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fokus på resursfördelning. Genom intervjuer kan det undersökas hur en skolledning får 

information om elevers behov av stöd inom läsområdet, vilka möjligheter till stöd som kan 

ges, vilka resurser som anses nödvändiga och hur tilldelade resurser påverkar elevers 

läsutveckling och måluppfyllelse. 

Under arbetet med denna studie har det både i tidigare forskning och i intervjuer med lärare 

framkommit hur viktigt det är att lärare har tid att lyssna till elevers läsning och ge 

återkoppling på denna. Intervjuade lärare berättar också att de uppmärksammat att elever som 

fått daglig lästräning med en vuxen gjort betydande framsteg. Det skulle vara intressant att 

undersöka detta närmare i en kvantitativ forskning. Kan det påvisas skillnader i läsutveckling 

för en grupp elever som varje dag får läsa högt för en lärare, jämfört med en annan grupp som 

lästränar mer självständigt? Om en avsevärd skillnad kan påvisas, kan det vara värt att göra en 

satsning med resurser i skolans första årskurser, så att lärare kan prioritera daglig lästid med 

elever.  
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7. Avslutning 

Denna studie sätter fokus på hur elever ges möjlighet att träna och utveckla 

avkodningsförmågan i skolans första årskurser, efter att de "knäckt" läskoden. Det som 

framkommit är att lärare arbetar för att stimulera och motivera elever till att läsa. Detta sker 

på olika sätt, både individuellt och på gruppnivå. Det finns stora likheter mellan de 

läsaktiviteter som förekommer på olika skolor. Till stor del bygger läsningen på att eleven 

självständigt tar ansvar för att träna vid de lästillfällen som genomförs. Lärare försöker hinna 

lyssna till elevers läsning, instruera och ge återkoppling men tiden är ett stort hinder för att 

kunna genomföra detta så ofta som de önskar. Den mängd av kunskapsinnehåll som ska 

hinnas med under årskurs 1-3, ses också som ett hinder för att ägna tid åt lästräning. Det finns 

ett dilemma med att lästräning ska ske inom skolans olika ämnen. De elever som har en god 

läsförmåga, läser texter och instruktioner medan de elever som tycker läsning är svårt, 

överlåter läsandet till andra. Det betyder att elever som har behov av mycket lästräning får 

desto mindre träningstillfällen. 

Lärarna anser att de oftast tidigt upptäcker elever som har svårigheter med avkodning. 

Möjligheten för dessa elever att få hjälp och träning under skoldagen varierar stort. På vissa 

skolor finns det särskild personal, exempelvis speciallärare, som har schemalagd tid för att ge 

eleverna strukturerad träning. Andra skolor har inget sådant stöd utan klassläraren måste själv 

ha hand om denna träning. Lärarna ger uttryck för att det är svårt att hinna ge individanpassat 

stöd till elever med lässvårigheter samtidigt som de ska hjälpa alla övriga elever i klassen.  

I arbetet med denna studie har jag kunnat reflektera kring min blivande yrkesroll som 

speciallärare. Jag inser hur värdefullt det är för elever att få enskild lästid tillsammans med en 

vuxen. Det känns angeläget att arbeta för att finna organisatoriska möjligheter till att denna 

träning kan prioriteras. I resultatet har det även framkommit att specialundervisningen 

behöver utvärderas kontinuerligt. Det behöver göras avstämningar och föras en dialog kring 

vilka elever som är i behov av extra stöd och träning, för att insatserna ska riktas rätt. Genom 

att ha en nära dialog med klasslärare om elevers läsutveckling och lämplig tid för träning, kan 

grunden läggas för ett gott samarbete, ett samarbete som kan ge hjälp och stöd till elever som 

är på väg mot en automatiserad avkodningsförmåga. 
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Bilaga 1 

Information till dig som informant. 

 

Den intervju som du deltar i är en del av en studie som ingår i examensarbetet på 
speciallärarprogrammet vid Linköpings universitet. Kursansvariga är Lotta Holme och Ingrid 
Olsson. 

Syftet är att undersöka hur lärare arbetar för att alla elever ska nå en säker och automatiserad 
avkodning. Jag är intresserad av lärares upplevelser av möjligheter men även hinder för att 
organisera elevernas lästräning. 

Det som framkommer i intervjuerna används endast till denna studie. Du som deltar i en 
intervju är anonym, det vill säga varken namn, skola eller kommun kommer att röjas. 

Planen är att genomföra intervjuer på 6-8 skolor, av olika storlek och upptagningsområde. 
Intervjuerna kommer att spelas in, transkriberas och analyseras. Ingen mer än jag själv 
kommer att lyssna till inspelningarna. Likheter och skillnader i materialet kommer att 
identifieras. Ingen intervju kommer att presenteras i sin helhet utan endast citat kommer 
användas som exempel för upplevelser som delas av flera och belyser det väsentliga. Arbetet 
med examensarbetet kommer pågå under vårterminen 2018. Den slutliga uppsatsen kommer 
läggas fram vid ett slutseminarium på Linköpings universitet och därefter presenteras i en 
särskild rapportserie. 

Det är frivilligt att delta i studien. Du har rätt att avbryta din medverkan men detta bör ske 
inom en vecka efter att intervjun genomförts. 

 

Erika Selin 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Jag har tagit del av informationen och deltar frivilligt i en intervju om hinder och möjligheter 
för lästräning i årskurs 1-3. 

 

 

___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 2 

Intervjuguide  

 

Inledande frågor  
Exempel på frågor: 
- I vilken årskurs undervisar du, det här läsåret? 
- Hur många elever har du i din klass? 
- Hur många lärare/pedagoger finns i klassen? Resurser i form av personal? 
- Hur länge har du arbetat som lärare? 

Möjligheter 
Hur organiseras lästräningen för att alla elever ska nå en säker ordavkodning? 
Exempel på frågor: 
- Hur arbetar du för att dina elever ska få träna läsning i skolan? Hur går det till rent praktiskt? 
- Hur tränas elevernas ordavkodning för att bli automatiserad?  
- På vilket sätt ser du att det är framgångsrikt? 
- Hur ofta läser dina elever i skolan? Vad läser de? 
- Hur får du alla elever att läsa? Hur vet du att alla tränar läsning? 
- Hur är dina möjligheter att hitta material som passar alla elevers läsnivå?  

Hur möjliggörs lästräning för elever som har svårigheter med avkodning? 
Exempel på frågor: 
- Hur upptäcker du att elever har svårigheter med avkodning?  
- När brukar du vanligtvis upptäcka det? 
- Hur är möjligheten för dessa elever att öva avkodning? Hur går det till? 
- Märker du att insatsen/ stödet hjälper eleverna? Hur ser du det? 

Hinder 
Vad upplever läraren att det kan finnas för hinder för lästräning i skolan? 
Exempel på frågor: 
- Finns det något som du upplever som hinder för att skapa lästillfällen under skoldagen? 
- Vilka svårigheter upplever du för att få elever att utveckla sin avkodningsförmåga? 
- Upplever du att det finns någon årskurs eller någon period då det är extra svårt att få alla 
elever att träna läsning? 
 
 
 

 

 

	


