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Abstract 

 
The aim of the study was to explore how the decoding ability of pupils with reading difficulties was 

influenced by an intervention in decoding. The study was conducted with two different methods, 

BrAvkod and Trugs, that have been developed to train pupils reading ability. The study is based on a 

quantitative method of quasi-experimental design that gave the opportunity to compare the results of two 

groups: one intervention group and one control group, with pupils from grade three. There were ten pupils 

in each group. The intervention was conducted for 6 weeks, 4 days a week along with pre- and post-tests. 

A qualitative approach was also chosen in form of a questionnaire interview, to find out how the pupils 

experienced working with the methods. The results showed positive effects of intensive exercise with 

BrAvkod and Trugs. Hence, all pupils in the intervention group increased the test results regarding there 

decoding ability. As to the pupils´ evaluations about how they experienced working with the two different 

methods, a positive attitude emerged. Although the methods differ widely, Bravkod and Trugs were 

valued equally good by the pupils. In conclusions pupils´ decoding ability benefits from intensive training 

that is varied and combines group and individual sessions. 
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1 Inledning  

Dagens samhälle ställer stora krav på läsförmågan. Människor som har brister i sin 

läsförmåga riskerar att stå utanför samhället, såväl i arbetslivet som i privatlivet. Skolan 

ställer särskilda krav då kunskapen om att tillgodogöra sig informationen från text i 

många ämnen bygger på kunskaper i det skrivna språket (Myrberg, 2007).  

 

Eleverna kommer till skolan med olika förutsättningar och behov. Skolans uppdrag 

enligt Skollagen är att eleverna, ”ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt 

som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.” (SFS, 2010:800, 1 kap, 4 §). Den 

svenska Skollagen verkar i enlighet med UNESCO:s handlingsplan, som tydliggjordes i 

Salamancadeklarationen om “inclusion”, som ska ligga till grund i skolväsendet 

(Unesco, 1994). Sverige har förbundit sig att följa deklarationen där inkluderande 

utbildning ska ges till alla barn oavsett förutsättningar, och där utbildningen ska ske 

inom den ordinarie skolformen (Svenska Unescorådet, 2006). En grundläggande princip 

för utbildning av barn och unga är även att utbildningen ska vara likvärdig. 

Likvärdigheten har en del i sitt ursprung i en strävan mot demokratisering och 

återspeglas i uttrycket En skola för alla (Assarson, 2007). Enligt Skolinspektionen 

handlar det om att uppväga skillnader och anpassa utbildningen. Det betonas att 

undervisningen inte måste vara likadan för alla elever, utan ska anpassas utifrån elevens 

förutsättningar (Skolinspektionen, 2014:06).  

 

Redan på 1970-talet var elevernas läskompetens en nationell angelägenhet, eftersom 

man ansåg att eleverna inte nådde upp till rimliga krav i sin läsning (Swärd, 2008). 

Sverige är ett av fåtal länder som under en längre tidsperiod stadigt har försämrat 

resultaten i jämförande undersökningar av elevers läsförmåga. Dessa nedåtgående 

resultat visas i PIRLS, Progress in International Reading Literacy Study (Skolverket, 

2012) och PISA, Programme for International Student Assessment (Skolverket, 2013). 

Elevernas nedslående resultat har lett till att bristande läsförmåga åter är en politisk 

angelägenhet. Under flera års tid har olika insatser finansierats av regeringen för att öka 

kompetensen bland lärare, och möjliggöra för mer resurser i skolans tidiga årskurser. 

Regeringen har lagt ut en remiss till Lagrådet om ändring i Skollagen efter en 

granskning av Skolinspektionen. Granskningen visade att elever som är i behov av stöd 

får det för sent, och att det finns brister i tillgången och utformningen 

(Skolinspektionen, 2016). Regeringen föreslår därför en åtgärdsgaranti som avses träda 

i kraft 1 juli 2018, för att försäkra att alla elever som riskerar att inte nå kunskapskraven 

upptäcks i de första skolåren och får det stöd de behöver för att nå så långt som möjligt i 

sin kunskapsutveckling (Regeringskansliet, 2017).  

 

I ett debattinlägg i Svenska Dagbladet skriver Inger Enkvist (2017, 16 juli) att det är 

förvånansvärt att det satsas enorma investeringar på forskning inom pedagogikämnet, 

utan framgångar. Enkvist (2017) menar att allmänheten nog tror att stora investeringar i 

pedagogik är lika med förbättrad undervisning, men hon hävdar att så inte är fallet. Det 
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finns ytterst få effektstudier där sambandet mellan det läraren gör och vad eleverna lär 

sig utvärderats. I skolan är det alltså svårt att implementera evidensbaserad praktik.  

 

Vi vill vara med och vända den nedåtgående trenden med de försämrade resultaten av 

svenska elevers läsförmåga. Som två legitimerade grundskollärare är vår upplevelse att 

klasserna ofta är stora, och behoven många. Att arbeta som klasslärare har vi ibland 

upplevt som frustrerande, då en känsla av otillräcklighet har infunnit sig. Att anpassa 

undervisningen för att utveckla elevernas läsförmåga är en utmanande uppgift, främst 

vad gäller de elever som behöver det mest. De elever som snabbt utvecklar sin läsning 

blir successivt avancerade läsare, medan de elever som har svårigheter utvecklar sin 

läsning i lägre takt. När kravnivån ökar blir glappet mellan dessa grupper allt större, och 

motivationen riskerar att snabbt dala. Vi ser ett tillfälle och en möjlighet till att reducera 

antalet elever som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Vi ser även en chans 

till att bibehålla den så viktiga motivationen med en systematisk arbetsgång och 

anpassat material. Efter avslutad utbildning till speciallärare får vi möjligheten att ägna 

vår tid och nyförvärvade specialistkunskaper inom läs- och skrivinlärning till att 

genomföra de bästa anpassningarna. Med denna studie vill vi alltså testa och utvärdera, 

kvantitativt och kvalitativt, ett möjligt undervisningsupplägg. Vårt mål är att ge eleverna 

förutsättningar till det som Myrberg kallar för “medborgarkörkortet” (Myrberg, 2007. s 

6), där eleverna ges kunskaper om det skrivna språket och möjligheten att delta i 

samhällslivet. 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur avkodningsförmågan hos elever med 

lässvårigheter i årskurs 3 påverkas genom en intensiv träningsperiod, med metoder som 

har utarbetats i syfte att utveckla och träna elevers läsförmåga. Vår studie syftar även till 

att undersöka elevernas uppfattning av arbetet med två olika metoder, som skiljer sig åt 

i arbetssätt.  

1.2 Frågeställningar  

● Vilken effekt kan man se av intensiv träning med BrAvkod och Trugs på 

avkodningsförmågan hos elever med lässvårigheter i åk. 3? 

● Hur uppfattar eleverna arbetet med metoden BrAvkod jämfört med metoden 

Trugs? 

1.3 Avgränsningar 

Studien fokuserar i första hand på avkodning men även på dess relation till motivation. 

Interventionens innehåll omfattar en lästeknisk del, kombinerad med 

motivationshöjande undervisning. Att läsa och skriva är två förmågor som hör ihop och 

som tillsammans utvecklar läsförmågan, men i denna studie väljer vi att enbart 

koncentrera oss på den tekniska sidan av läsförmågan. Kön, funktionsnedsättningar, 

andraspråksperspektiv och socioekonomisk bakgrund berörs inte heller i studien, mer än 

att det nämns som påverkansfaktorer vid läs- och skrivsvårigheter. Studien fokuserar 

inte enbart på elever med dyslexi, utan vi presenterar tidigare forskning och för ett 

övergripande resonemang likväl om elever med generella läs- och skrivsvårigheter. De 

eventuella anpassningar och arbetssätt, som lärarna i den ordinarie undervisningen 

genomför, ligger utanför studiens ram.  
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2 Teoretisk bakgrund 

Detta avsnitt inleds med en beskrivning av styrdokument och speciallärarens roll, sedan 

beskrivs förutsättningar till god läsutveckling och vad läsning samt läs- och 

skrivsvårigheter innebär. Avslutningsvis ges en översikt av olika interventioner, och hur 

dessa kan inverka på eleverna eller verka i den pedagogiska praktiken.  

2.1 Styrdokument och speciallärarens roll 

Alla barn som idag omfattas av skolplikt har rätt att få utbildning inom det allmänna 

skolväsendet (SFS 2010:800). Det är en rättighet som har funnits i Sverige sedan 1842 

när folkskolestadgan infördes, vilket innebar att barn från sju års ålder började i skolan 

(Säljö, 2008). I Skollagen beskrivs elevernas lärande och utveckling: 

 
3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande 

och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna 

utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av 

funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges 

stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens 

konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges 

ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling (SFS 2010:800 3 

kap, 3 §).  

 

I läroplanen för grundskolan, Lgr 11, konkretiseras uppdraget om att anpassa 

undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov för att främja lärande 

(Skolverket, 2017). I Skolverkets allmänna råd för Arbete med extra anpassningar, 

särskilt stöd och åtgärdsprogram förtydligas hur lärare och övrig skolpersonal ska 

uppmärksamma tecken på om en elev inte utvecklas i riktning mot kunskapskraven eller 

kunskapsmålen i läroplanen. Det beskrivs även hur lärare, övrig skolpersonal, rektorer 

och huvudmän kan arbeta med stödinsatser i undervisningen. Det kan ske i form av 

extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, eller som särskilt stöd 

med ett utarbetat åtgärdsprogram, som ska utgå från skolans kartläggning av elevens 

kunskaper och förmågor (Skolverket, 2014). Det särskilda stödet rekommenderas vara 

strukturerat och intensivt, så att förmågor tränas och befästs (Skolinspektionen, 

2014:06). I praktiken innebär det att en speciallärare under en kortare tid kan ge eleven 

en-till-en-undervisning för att exempelvis utveckla läsförmågan (Skolverket, 2014).  

2.2 Specialpedagogiska perspektiv 

Forskning om specialpedagogik brukar delas in i två grundläggande perspektiv som kan 

ge en förklaring till varför stödet utformas och organiseras på ett visst sätt (Nilholm, 

2005). Det ena specialpedagogiska perspektivet kallas för det kategoriska perspektivet, 

och beskrivs av Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001). I det perspektivet ses 

eleven som bärare av problematiken, som ett barn med behov av särskilt stöd. Man 

söker förklaringar i diagnoser för att få förståelse för svårigheterna. Här föreslås olika 

pedagogiska metoder för att kompensera elevernas svaga sidor och segregerande 

lösningar ses som en möjlig åtgärd (Emanuelsson et al. 2001).  
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Det relationella perspektivet med betoning på sociala faktorers betydelse för 

skolproblem utgör ett andra sätt att se på specialpedagogik. Här menar man att 

skolmisslyckanden inte ska sökas hos individen, utan istället sökas i skolmiljön, t.ex. i 

interaktionen mellan läraren och eleven. Problematiken lyfts bort från individen, och 

företrädare för detta perspektiv menar att eleven är i behov av särskilt stöd. En möjlig 

lösning på svårigheterna är inte specialpedagogiska insatser, utan skolan ska utformas 

för att passa alla (Emanuelsson et al. 2001). 

 

Nilholm (2005) beskriver ett tredje perspektiv, det s.k. dilemmaperspektivet, och 

argumenterar för behovet därav. Utgångspunkten i synsättet är att skolproblemen 

konstrueras i sociokulturella sammanhang. Olika aktörer och grupper förhandlar vad 

elevers olikheter betyder och hur de ska hanteras (Nilholm, 2006). Dilemman måste 

lösas efterhand, för det finns ingen entydig lösning på problemet. Skolans dilemman 

försvåras genom att det finns inbyggda motsättningar i skolans värld. Det kan handla 

om att eleverna ska uppnå vissa mål i läroplanen under viss tid, men utifrån sina egna 

förutsättningar (Nilholm, 2005).  

 

Vår studie kan skönjas ur ett dilemmaperspektiv då det finns olika orsaker och inga 

statiska lösningar på en problematik. Det konstruktivistiska, behavioristiska och 

sociokulturella perspektiven kan också urskönjas i studien. I det konstruktivistiska 

perspektivet sker lärande som en aktiv process hos individen, men med hjälp av en 

lärare kan denna process sättas igång och underlättas. Kunskap utvecklas genom att 

bygga på nya kunskaper till tidigare erfarenheter. Från ett behavioristiskt perspektiv 

sker lärande genom förmedlande och explicit undervisning, som återkommer vid 

upprepade tillfällen. Kunskaper repeteras, vilket leder till inlärning (Stensmo, 2007). 

Enligt det sociokulturella perspektivet ses lärande som en social process. Eleverna 

utvecklas och lär sig kunskaper tillsammans med andra barn, samt ges möjlighet till att 

praktisera sina kunskaper i en gemenskap (Säljö, 2000, 2011).  

2.3 Förutsättningar till god läsutveckling  

För att lyckas med den inledande läsningen behövs ett tillägnande av olika färdigheter 

redan innan den riktiga läsutvecklingen startar. Ett barns väg till läsning går via 

talspråksutvecklingen som startar redan i fosterstadiet där barnet hör modern tala 

(Myrberg, 2007). 

 

Barnet behöver utveckla en språklig kompetens i det talade språket vad gäller enskilda 

ord och meningsbyggnad. Samband visar sig mellan ett väl utvecklat talspråk och god 

läsutveckling, särskilt förmågan att uppmärksamma de enskilda språkljuden (Elbro, 

2004). Insikten om att det talade språket och ord består av ljud kallas för fonologisk 

medvetenhet. Det innebär att elever ska förstå hur ljuden förhåller sig till varandra och 

bildar ord. Barnen kan då exempelvis rimma, benämna och särskilja olika bokstavsljud, 

dela upp och dra samman ljud till ord samt ta bort eller kasta om språkljud i ord (Høien 

& Lundberg, 2013). Myrberg (2007) och Carson, Gillon och Bousted (2013) påpekar 
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likaså att fonologisk medvetenhet är ett viktigt element för god läsutveckling. De menar 

också att barn som i tidig ålder uppfattar ljudstrukturer i talspråket och har en god 

fonologisk förmåga har det enklare vid den tidiga läsinlärningen. Melby-Lervåg, Lyster 

och Hulme (2012) har kommit fram till att träning av den fonologiska förmågan ger 

resultat, men efterlyser dock forskning om effekten av olika träningsformer. Barn som i 

hemmet är uppvuxna med läsning och skrivning har en fördel när de i skolan möter 

skriftspråket (Taube, 2007).  

 

När läs- och skrivundervisningen inleds behöver den innehålla ett antal grundläggande 

element. Moats (2009) har i tidigare forskning identifierat att fonemisk medvetenhet −− 

kopplingen mellan fonem (språkljud) och grafem (bokstavstecken), ordkunskap, 

stavning, läsflyt, ordförråd och läsförståelse har stor inverkan på framgångsrik 

läsutveckling.  

 

Elevers förmåga att snabbt benämna, även kallat RAN, Rapid automatic naming, visar 

relation till läsflyt och fonologisk förmåga (Wolff, 2014). Snabb benämning innebär en 

förmåga att snabbt kunna namnge exempelvis föremål, siffror, eller färger under 

begränsad tid (Wolf & Bowers, 1999). I SBUs sammanfattning (2014b) beskrivs att 

RAN kan indikera läs- och skrivsvårigheter i kombination med mått på fonologisk 

medvetenhet och bokstavskännedom. Swanson, Trainin, Necoechea och Hammill 

(2003) visar dock i sin metaanalys att tidigare forskning överskattat sambandet mellan 

avkodning, RAN och fonologisk medvetenhet. SBU (2014b) konstaterar att RAN inte 

ensam kan ge svar på någon utvecklingsriktning.  

 

National Institute of Child Health and Human Development, NICHD, (2000) har inte 

kunnat visa på starka samband mellan undervisning i ordkunskap och förbättrad 

läsförmåga. Däremot påverkas läsförståelsen i positiv riktning av ett väl utvecklat 

ordförråd. Bristande fonologiskt korttidsminne påverkar däremot avkodningen. Det kan 

medföra att det tar längre tid att uppfatta ljudstrukturer av ord och meningar. Det 

fonologiska korttidsminnet bestämmer hur långa, många och precisa ljud som kan 

lagras och bearbetas under sammanljudningen (Høien & Lundberg, 2013). Melby-

Lervåg et al. (2012) har i sin studie kunnat visa på samband mellan fonologiskt 

korttidsminne och avkodning. De starkaste relationerna visar sig dock mellan den 

fonologiska medvetenheten och god läsutveckling. 

 

Många är eniga om att lärares kompetens inom den tidiga läsutveckling har stor 

inverkan på elever som har det kämpigt i sin skolgång (Myrberg, 2007; Swärd, 2008; 

Takala, Pirttimaa & Törmänen, 2009; Tjernberg, 2013). Hattie (2009) har i en 

metaanalys funnit att läraren har störst inverkan på goda elevresultat. De lärare som 

lyckas kännetecknas av goda ämneskunskaper som de kan omsätta i sin undervisning, 

har ett engagemang i att vilja utveckla eleverna, har goda relationer till eleverna och kan 

anpassa metoder efter individuella behov (Hattie, 2009). Skickliga lärare som har 

struktur och stimulerande undervisning kan också förebygga elevers svårigheter i 

läsinlärningen (Moats, 2009). Tjernberg (2013) betonar också att en viktig komponent i 
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elevernas kunskapsutveckling är synliggörandet av sitt egna lärande och regelbunden 

återkoppling. I sammanhanget kan Vygotskijs proximala utvecklingszon nämnas. I 

undervisningen möts elevens specifika erfarenheter med nya kunskaper och begrepp, 

vilket för läraren innebär att utmana eleverna på rätt nivå för att kunna nå nästa 

utvecklingsnivå (Vygotskij, 1934).  

2.3.1 Tidiga insatser 

Elever som är i svårigheter vid den inledande läsinlärningen är i behov av tidiga insatser 

i lästräning eftersom detta inverkar positivt på den fortsatta skolgången (Chapman & 

Tunmer, 2003; Myrberg, 2007; Swärd, 2008; Høien & Lundberg, 2013; Tjernberg, 

2013). Vid ett forskningsprojekt (Fischbein, 2009) ombads elever med läs- och 

skrivsvårigheter att titta tillbaka på sin skolgång. Det gemensamma eleverna framhåller 

är att svårigheterna inte tagits på allvar förrän i fjärde och femte klass. Bristen på stöd 

från lärarna förklaras leda till känslor av oförmåga och dåligt självförtroende. Vellutino, 

Scanlon och Jaccards (2003) studie visar att antalet lässvaga elever kan reduceras från 

15 % till 1,5 % genom förebyggande och tidig hjälp. Tidiga insatser som är 

systematiska och intensiva skulle därför på sikt ge skolan ekonomiska besparingar. Den 

enskilda eleven är dock den största vinnaren vid tidig hjälp (Høien & Lundberg, 2013).  

2.3.2 Läsutveckling 

Høien och Lundberg (2013) har utvecklat en stadiemodell över den typiska 

läsutvecklingen. De betonar dock att det bland elever finns stora individuella 

variationer, och att inte alla elever går igenom samma utvecklingssteg. Nya lässtrategier 

som vartefter lärs in medför inte att de gamla går förlorade, utan de finns kvar som 

back-up. En avancerad läsare använder sig av olika lässtrategier när den läser.  

 

Pseudoläsning benämns som det första stadiet i Høien och Lundbergs (2013) 

läsutvecklingsmodell. Barnen tar vid detta stadium större hjälp av omgivningen än 

skriften för att kunna läsa ord. Det andra steget i läsutvecklingen, logografisk-visuella 

stadiet, kännetecknas av att barnen känner igen vanliga ord utifrån ordets form och hur 

ordet uttalas. Barnen kan dock inte hantera den alfabetiska principen, vilket innebär att 

de inte kan läsa nya ord. När barnen har tillägnat sig en förståelse för att ord kan delas 

upp i språkljud, som ska sammankopplas med bokstavstecken, så befinner de sig i det 

alfabetisk-fonologiska stadiet. När språkljud och bokstavstecken ljudas samman förstår 

barnen att det går att utläsa nya ord med ett innehåll. Den högsta nivån i 

ordavkodningen kallas för det ortografisk-morfemiska stadiet. Avkodningen blir i denna 

fas snabbare och säkrare eftersom barnen kan se regelbundna mönster i ord. Läsningen 

kräver därmed inte en medveten handling, att behöva tänka vad som står skrivet. Vid 

ortografisk avkodning läser barnen ord som de tidigare inte påträffat genom orddelar, 

s.k. morfem, eller genom helordsläsning. När barnen till övervägande del läser 

ortografiskt, har de tillägnat sig en automatiserad avkodning som innebär förmågan att 

läsa snabbt och säkert. För att uppnå den ortografiska läsningen, som kännetecknas av 

en flytande läsning med förståelse, krävs det gedigen och regelbunden lästräning (Høien 

& Lundberg, 2013). 
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En annan läsutvecklingsmodell som har stora likheter med Høien och Lundberg (2013) 

presenteras av Ehri och McCormick (2004). Deras stadiemodell har fem faser inom 

helordsläsning, och varje fas beskriver utmärkande drag om hur barnen förstår och 

använder det alfabetiska systemet. Den första fasen benämns som det Pre-Alphabetic 

phase/föralfabetiska stadiet. I det stadiet har barnen lite kunskap om det alfabetiska 

systemet, och måste med hjälp av sammanhanget och visuella särdrag lagra ord i minnet 

utifrån betydelse. Som andra utvecklingssteg nämns Partial-Alphabetic phase/partiell 

alfabetisk fas. Det inträffar kring skolstarten för barnen som då har förvärvat viss 

kunskap om bokstäver men oftast saknar kunskap om vokalerna, vilket innebär att 

barnen läser med hjälp av sammanhanget och den befintliga bokstavskunskapen. När 

barnen kan göra kopplingar mellan språkljud och bokstavstecken befinner de sig i det 

kallade Full-Alphabetic phase/alfabetiska stadiet. När så barnen erövrat vidare 

kunskaper om vanligt förekommande bokstavsmönster och stavelser kan de använda 

dessa i sin alltmera säkrare läsning, och då befinner de sig i det Consolidates-Alphabetic 

phase/befästa alfabetiska stadiet. Som sista fas är Automatic-Alphabetic 

phase/automatiskt alfabetiska stadiet, i vilken barnen känner igen de flesta ord och har 

automatiserat sin läsning samt använder olika strategier vid t.ex. obekanta ord. Precis 

som Høien och Lundberg (2013) anser Ehri och McCormick (2004) att olika stadier kan 

överlappa varandra.  

 

Läsutvecklingsmodellerna syftar till att kunna bedöma var eleverna befinner sig i sin 

läsutveckling, och därmed kunna stötta dem i sin avkodning. Det är betydelsefullt att 

läraren känner till faserna, och hur förflyttningar mellan faserna kan ske (Høien & 

Lundberg, 1988). Läsutvecklingsmodellerna med stadieindelningar har kritiserats för att 

förenkla en läsutveckling och inte se individuella variationer. Modellerna visar på vad 

som krävs för att bli en god läsare, men de bakomliggande orsakerna till skillnader som 

förekommer bakom varje utvecklingssteg presenteras inte. Det har även riktats kritik 

mot att man anser att alla ord läses på samma sätt vid en viss fas (Catts & Kamhi, 

2005).  

2.4 Läsning 

Läsning kan te sig på många olika sätt, såsom högläsning, nöjesläsning eller läxläsning. 

Gemensamt för läsningens olika former är att förstå ett innehåll i en text (Elbro, 2004). 

Läsforskarna Gough och Tunmer (1986) utvecklade under 1980-talet en formel, The 

Simple view of reading, för att beskriva hur avkodnings- och förståelseprocesser är 

avhängiga varandra vid läsning: läsning är liktydigt med Avkodning x Förståelse, (L = 

A x F). Formeln visar att om någon av faktorerna går mot noll, så blir det ingen läsning. 

Förståelse i vidare mening är språkförståelse som innefattar ordförrådet och grammatik, 

och det måste även ske en aktivering av tidigare erfarenheter för att läsningen ska ske 

med förståelse (Elbro, 2004). 

 

Elbro, Dalby och Jansen (1992) menar att förutom dessa två faktorer, avkodning och 

förståelse, finns ytterligare en bakomliggande faktor, motivationen. Formeln skulle då 
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kunna skrivas L= A x F x M, där M avser motivationen; drivkraften till frivillig och 

självständig läsning. Dessa tre avgörande komponenter ingår i läsprocessen, där ingen 

komponent kan undvaras. 

2.4.1 Avkodning  

Avkodning avser den tekniska färdigheten vid läsning. Ordavkodning ställer krav på 

vetskapen om hur bokstäver och ljud hör ihop. För att läsa ska eleven klara av att hela 

tiden hålla läsriktningen och sammanljuda. Bokstavskännedom är därför en viktig 

förutsättning i den inledande läsundervisningen. När det sker ett igenkännande av 

ordens betydelse med tillhörande språkljud är det alltså frågan om avkodning. Vid 

avkodningen lagras delar av ord eller hela ords språkljudskombinationer i minnet. 

Omfattande träning leder till automatiserad avkodning som är en viktig förutsättning för 

läsutveckling, där ordförråd och förståelse av textinnehåll succesivt fördjupas. Efter 

omfattande träning kan automatiserad avkodning tillämpas (Elbro, 2004; Taube, 2007).  

2.4.2 Ordavkodningsstrategier  

Vid läsning kan man använda sig av två olika strategier för att avkoda ord: den 

fonologiska ljudenliga läsningen eller den ortografiska helordsläsningen. Läsningen kan 

stödjas av sammanhanget, men det kontextuella stödbehovet minskar allt eftersom 

läsningen utvecklas till det ortografiska stadiet, då läsaren fokuserar på förståelsen av 

innehållet i den lästa texten (Høien & Lundberg, 2013). Coltheart (1978) utvecklade 

The dual route model eller tvåvägsmodellen, som beskriver de två vägarna som används 

vid ordavkodning. Høien och Lundberg (2013) har vidareutvecklat modellen för att 

beskriva hur enskilda ord avkodas. Den direkta vägen avkodar ortografiskt, medan den 

indirekta vägen beskriver att avkodningen sker fonologiskt.  

2.4.3 Läsflyt 

Läsflyt är en del av en fullfjädrad läsning och utgör en brygga mellan avkodning och 

förståelse. Att läsa med flyt innebär automatiserad ordavkodning, god läshastighet samt 

adekvat prosodi (Taube, 2007). Läsflyt betraktas alltså som en högre utvecklingsnivå än 

enbart automatiserad avkodning. Utvecklas inte läsflytet kommer läsningen att ske 

mödosamt (NICHD, 2000). Läsflytet är en förutsättning för textförståelse, men 

samtidigt avgör förståelsen av en text hur snabbt läsningen kan ske (Elbro, 2004). Bodin 

(2017) menar i likhet med Taube (2007) att automatisering av nya förmågor nås genom 

att uppmärksamheten riktas mot en sak i taget, delad uppmärksamhet är inte gynnsamt 

vid inlärning. Bodins (2017) förklaring är att alla människor måste bearbeta information 

och tänka innan det leder till automatisering. För att utveckla elevers läsning betonar 

Kuhn (2005) att lärarens modellering och högläsning med intonation och prosodi är 

betydelsefullt. Då kan elevernas nyansskillnader för språket utvecklas och kopplingar 

mellan det talade och skrivna språket förtydligas. Nivågruppering av eleverna har därför 

kritiserats, eftersom de svaga läsarna då endast har andra svaga läsare som modeller. 
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2.4.4 Läsförståelse 

Det finns ett samband mellan läsförståelse och läsflyt, men en god avkodningsförmåga 

resulterar inte alltid i god läsförståelse. När det skapas kontaktzoner mellan läsare och 

text uppkommer läsförståelse. Läsförståelsen är förutom avkodningen, beroende av att 

läsaren aktiverar tidigare omvärldskunskap och av textens svårighetsgrad. Den 

befintliga ordkunskapen, grammatiska kompetensen, arbetsminnet, och förmågan att 

skapa inre bilder samt göra inferenser påverkar läsförståelsen. Ytterligare faktorer som 

självkänsla och motivation inverkar enligt Westlund (2009) på läsförståelsen. NRP, 

National Reading Panel, (2000) konstaterar delvis liknande påverkansfaktorer som 

Westlund (2009) men betonar lärarens kunskaper om läsinlärning som en viktig faktor 

för att utveckla en god läsförståelse. Bråten (2008) beskriver även hur andra faktorer 

som lärandemiljö, närmiljö, skolkultur och hemmiljö har effekt på läsförståelsen. Han 

talar i enlighet med Westlund (2009) om vikten av att interagera med texten:  

 
För att man ska kunna tala om genuin läsförståelse måste läsaren tillvarata och känna 

sig bunden av textens innehåll, och samtidigt gå utöver innehållet och tillföra texten 

något nytt – konstruera ny mening baserad på gamla kunskaper (Bråten, 2008, s. 14-

15). 

  

Förmågan att läsa med förståelse har dock samband med hur de språkliga färdigheterna 

innan skolstart utvecklats (Bråten, 2008).  

2.4.5 Motivation och läsförmåga  

Läsmotivation handlar om engagemang, varför man väljer att läsa eller att avstå, och 

vilken uthållighet eleven har när svårigheter och utmaningar dyker upp (Bråten, 2009). 

Enbart motivation leder som enskild komponent inte fram till lärande, men är en 

förutsättning för att lärande ska ske (Baker & Wigfield, 1999). Läsmotivation består av 

olika komponenter enligt Bråten (2008). Förväntningars betydelser spelar in då eleven 

antingen har positiva eller negativa erfarenheter av att bemästra läsningen. Jenner 

(2004) nämner hur förväntningar på en elev kan verka som en självuppfyllande profetia, 

både positivt och negativt. Lärarens förväntningar speglar elevernas prestationer, och 

läraren och eleven får sina uppfattningar bekräftade. Detta benämns som 

Pygmalioneffekten (Jenner, 2004). Har eleverna en inre motivation intresserar 

läsningen, vilket gör att elevens avkodning och ordförråd samt läsförståelse utvecklas. 

För andra elever kan målet att fördjupa sig inom ett ämnesområde vara drivkraften i sig 

(Bråten, 2009).  

 

I dessa sammanhang kan även Hawthorneffekten nämnas. En lärares inställning och 

entusiasm över något som är nytt, kan betyda att eleverna får mera uppmärksamhet och 

omtanke vid införande av nya arbetssätt. Detta är att beakta då resultaten av ett 

arbetssätt inte behöver betyda förbättringar hos eleverna, utan avspeglar lärarens 

positiva förväntningar (Høien & Lundberg, 2013).  

 

Myrberg (2007), Swärd (2008) och Tjernberg (2013) betonar sambandet mellan elevers 

läsinlärningsmisslyckanden, sänkt motivation och självkänsla. Skolan har därför ett 
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ansvar att tidigt identifiera eventuella svårigheter och sätta in pedagogiska åtgärder, 

följa upp dessa och utvärdera resultatet, så att eleverna inte kommer att tillhöra 

förlorarna i den s.k. Matteuseffekten. Matteuseffekten som introducerades av Stanovich 

(1986) innebär att svaga läsare läser mindre ofta än avancerade läsare. Begreppet 

beskriver hur goda och onda cirklar uppkommer i barnets tidiga läsutveckling, då 

lässvaga elever möter mindre textmassa i jämförelse med elever som har en god 

läsutveckling. Glappet mellan svaga och starka läsare ökar genom skoltiden, samtidigt 

som kravnivån på god läsförmåga ökar (Stanovich, 1986).  

2.5 Läs- och skrivsvårigheter  

Att nå automatiserad läsning tar tid, och är beroende av tidiga insatser och förebyggande 

undervisning (Elbro, 2004). Det finns olika anledningar till elevernas lässvårigheter, 

som kommer till uttryck på olika sätt. För en del elever kan det på sikt leda till en 

dyslexidiagnos, medan andra elever når åldersadekvat läsning med en intensiv och 

tidsbegränsad träningsperiod. I kommande avsnitt ges en översikt om orsaker till 

lässvårigheter, som avslutas med hur man kan organisera och planera arbetet med 

åtgärder och interventioner för elever i lässvårigheter.  

2.5.1 Påverkansfaktorer 

Jacobsons (2009) cirkelmodell, som visas i Figur 1, används som utgångspunkt för en 

diskussion om vilka faktorer som orsakar läs- och skrivsvårigheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Faktorer som påverkar en elevs läs- och skrivsvårigheter (Jacobson, 2006). 

 

Två övergripande faktorer som kan påverka graden av en elevs läs- och skrivsvårigheter 

är samhälleliga och pedagogiska faktorer, som kan verka positivt eller negativt. Att 

möta en elev i den tidiga läsinlärningen ställer krav på lärarens kompetens, vilket 

påverkar nybörjarens läsutveckling. Om läraren har bristande kunskaper om läsinlärning 

minskar chansen att på ett tidigt stadium förebygga läs- och skrivsvårigheter. De två 

rutorna utanför den yttersta ramen, arv och miljö, påverkar alla de faktorer som finns i 

rutorna inne i ramen. Alla nämnda faktorer är förknippade med läs- och skrivsvårigheter 
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och påverkas av fonologiska brister, språkliga faktorer, begåvningsfaktorer, sociala och 

emotionella faktorer. Grad av mognad, syn- och hörsel, medicinska, neuropsykiatriska 

svårigheter eller för få möten med skriven text är även faktorer som påverkar läs- och 

skrivförmågan (Jacobson, 2006).  

2.5.2 Dyslexi 

Høien och Lundberg (2013) betecknar dyslexi som ihållande och stora lässvårigheter, 

trots anpassad stödundervisning, orsakad av svaghet i det fonologiska systemet. Høien 

och Lundbergs (2013) definition av dyslexi är en ofta citerad definition i Sverige:  

 
Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är viktiga för att kunna utnyttja 

skriftens principer vid kodning av språket. Störningen ger sig först till känna som 

svårigheter med att uppnå en automatiserad ordavkodning vid läsning. Störningen visar 

sig också tydligt genom dålig rättskrivning. Den dyslektiska störningen går som regel i 

arv i familjen, och man kan anta att en genetisk disposition ligger till grund.  

Karakteristiskt för dyslexi är också att störningen är kvarstående. Även om läsningen 

efter hand kan bli acceptabel, kvarstår oftast rättskrivningssvårigheterna. Vid en mer 

grundläggande kartläggning av de fonologiska färdigheterna finner man att svagheten 

på detta område ofta också kvarstår upp i vuxen ålder (Høien & Lundberg, 2013 s. 21). 

 

Den enskilt viktigaste orsaken till dyslexi är som ovan nämnt svagheter i det 

fonologiska systemet och forskning har visat på viss ärftlighet. Personer med dyslexi 

har ofta svårigheter med att urskilja det talade språkets ljudsystem, samt med att hålla 

kvar ljuden i det fonologiska korttidsminnet. Detta påverkar förmågan att lagra in 

tydliga fonologiska representationer av ord, och att utveckla fonologisk medvetenhet, 

vilket påverkar förmågan att sammanljuda (Høien & Lundberg, 2013). Orsaksfaktorerna 

till dyslexi stöds av studien från Melby-Lervåg et al. (2012), som visar att fonologisk 

medvetenhet och det fonologiska korttidsminnet är det som brister.  

 

De fonologiska svårigheterna för elever med dyslexi kan komma till uttryck genom att 

eleven har svårt att dela upp ord i språkljud. Svårigheter visar sig även med att snabbt 

kunna plocka fram ord från sitt inre mentala lexikon. Eleven kan visa svårigheter med 

att klara enkla ordlekar där växling eller förändring av språkljud ingår. Ibland kan också 

långsamt taltempo med ospecificerade ljudmönster visas. Eleven har svårt att läsa och 

skriva ord och nonord som t.ex. lu, si, ale (se t.ex. Elwér et al. 2013) och problem med 

att upprepa långa nonsensord och lagra nya ord. Andra svårigheter kan visas genom att 

eleven har stor rättstavningsproblematik, vilket gör det svårt att stava ord men även 

skriva längre och innehållsrika texter. För elever med dyslexi är lässvårigheter 

beständiga och utvecklingen går sakta framåt. Typiska symtom för elever med dyslexi 

är också att det finns betydlig skillnad mellan hörförståelsen och läsförståelsen. En 

sekundär konsekvens av svagt fonologiskt korttidsminne och bristande avkodning är 

sämre läsförståelse (Høien & Lundberg, 2013). Høien och Lundberg (2013) beskriver 

osäker utveckling av ordavkodning för elever med dyslexi som likställt med att cykla i 

motvind. Det kräver mycket energi och är mödosamt för eleven. 
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2.6 Interventioner 

Enligt Skollagen (SFS, 2010:800) ska undervisningen anpassas efter elevernas olika 

behov och förutsättningar. Lärarens ämneskompetens, stödinsatsens tidpunkt, innehåll 

och organisering av interventionen har en avgörande roll för insatsens effekt. I detta 

avsnitt presenteras en beskrivning av interventioner som kan påverkar elevernas resultat 

i positiv riktning. Avslutningsvis beskrivs hur undervisningens innehåll och 

organisering kan verka inkluderande eller exkluderande. 

2.6.1 Bottom-up eller top- down 

Det råder delade meningar om huruvida läsundervisning ska utgå från orden eller från 

bokstavsljuden, s.k. top-down eller bottom-up. Många forskare är eniga om att det inte 

finns en metod som passar alla elever, och knappast någon elev som helt förlitar sig på 

en enda strategi (Myrberg 2007; Høien & Lundberg, 2013). I en sammanställning av 

NICHD (2000) betonas nödvändigheten av att inkludera kopplingen mellan språkljud 

och bokstavstecken i undervisningen, som ska ske så länge svårigheterna kvarstår, samt 

att top-down och bottom-up processer ska kombineras. Många forskare har dock 

välbelagda argument för att elever med lässvårigheter är mer hjälpta av 

ljudningsorienterade metoder (Snow & Juel, 2005; Myrberg, 2007; Taube, 2007; Swärd, 

2008). 

2.6.2 Organisering och innehåll 

I en metaanalys av Elbaum, Vaughn, Tejero Hughes och Watson Moody (2000) 

studeras effekten av en-till-en-undervisning i läsning för elever som är i riskzonen att 

misslyckas med sin läsning. Resultatet i studien visar att utbildade lärare och en-till-en-

interventioner som är väldesignade och strukturerade förbättrar läsresultatet för många 

elever som annars riskerar att få läs- och skrivsvårigheter. Studien syftade även till att 

undersöka hur en-till-en-undervisningens effekt stod sig jämfört med 

smågruppsinterventioner. Resultaten visar att gruppstorlek inte har någon inverkan. Om 

en högt kvalificerad lärare, genom en välplanerad intervention, genomför 

undervisningen, visar sig effekten bli lika, oavsett elevantal (Elbaum et al. 2000). De 

elever som behöver stöd för sin läsinlärning rekommenderas dock av flertalet forskare 

strukturerad en-till-en-undervisning med träning av fonologiska förmågor (Myrberg, 

2007).  

 

Torgesen (2005) menar att längre undervisningstid inte alltid resulterar i bättre 

läsförmåga. I hans studie framgår att ett ökat antal undervisningstimmar för träning i 

ordavkodning och läsflyt i en ålder mellan 9–12 år inte ger stor effekt. Torgesen (2005) 

utesluter dock inte att den utökade tiden hade gett bättre resultat bland yngre barn. 

Wolff (2011) menar att intensiv träning varje dag under 6–12 veckor visar sig mer 

effektivt, istället för specialundervisning som pågår under ett helt läsår. I en metaanalys 

av Suggate (2010) undersöktes bl.a. vad för slags intervention som är bäst att erbjuda, 

när och till vem. Studien omfattades av barn i riskzonen att utveckla läs- och 

skrivsvårigheter i olika årskurser. Relationen mellan interventionerna som undersöktes 

inkluderade kopplingen mellan språkljud och bokstavstecken, fonologisk medvetenhet 
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samt förståelsebaserade interventioner. Suggates (2010) studie visar att undervisning 

med övningar som syftar till att öka fonologisk medvetenhet är mest effektiv upp till det 

första skolåret. Efter åk. 1 verkar undervisning i läsförståelse, och blandade 

interventioner ha en viss tendens att ge större effekt. Suggates (2010) slutsats är att: 

“This meta-analysis thus elucidates controversy around best practice in reading 

intervention – the answer depends on both which intervention is used and when it is 

provided.” (Suggate, 2010, s 14).  

 

Takala, Pirttimaa och Törmänen (2009) har länge forskat kring tidigt stöd och jämfört 

hur det ser ut i Finland, Norge och Sverige och här finns avgörande skillnader. Finland 

har under senare år varit framgångsrikt i PISAs undersökningar. Takala et al. (2009) 

visar på framgångsrika faktorer med en inkluderande specialpedagogik, såsom i det 

finska utbildningssystemet. En stor skillnad är att i Finland har de inte 

specialpedagoger, utan speciallärare, vilket Takala et al. (2009) menar leder till att de 

arbetar på ett annat sätt. Alla som utbildar sig till lärare har en magisterexamen, vilket 

gör att alla lärare har goda kunskaper med sig. Alla lärare har vetskap om att det tidiga 

stödet är av stor vikt. Interventioner och stöd erbjuds omedelbart när en elevs 

svårigheter uppmärksammas. Det finns varken krav på individuella utvecklingsplaner, 

expertutlåtanden eller myndighetsbeslut för att ge adekvat extra stöd. Det 

specialpedagogiska stödet ges i första hand av den egna klassläraren. I andra hand sker 

undervisningen under vissa lektioner av speciallärare. Om det finns behov av heltids 

specialundervisning finns det permanenta segregerade lösningar (Takala et al. 2009). 

Hur interventioner utformas kan likt Elbaum et al. (2000) och Suggate (2010) slutsats te 

sig olika. I likhet med Suggate (2010) menar Takala et al. (2009) att insatsens tidpunkt 

är avgörande för elevernas läsutveckling. Detta stödjs även av Vellutino, Scanlon, Sipay 

et al., (1996) vars resultat visade att systematisk hjälp i åk. 1 gällande läsinlärningen ger 

goda resultat.  

2.6.3 Stöd till elever i avkodningssvårigheter  

I Konsensusprojektet (Myrberg, 2007) presenterar forskare i Sverige vilka insatser som 

är viktiga för att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter. Där beskrivs bl.a. vikten 

av att förstå elevernas strategier vid läsning, och att eleverna måste bli medvetna om 

sina styrkor och begränsningar för att möta och utveckla sina svagheter. Høien och 

Lundberg (2013) har listat områden som är viktiga i det pedagogiska arbetet:  

 

● Undervisningen utgår från kartläggning och tidig hjälp  

● Fonologiskt grundarbete 

● Direkt undervisning 

● Multisensorisk undervisning 

● Behärskande, överinlärning och automatisering 

● God inlärningsmiljö 
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NRP:s rapport visar att undervisning om kopplingen mellan språkljud och 

bokstavstecken för elever som har lässvårigheter ger framgångsrika resultat, men har 

även fått kritik för att bl.a. övervärdera träningen mellan grafem och fonem (NICHD, 

2000). Enligt SBUs rapport betonas just samma insats (phonics) för elever med dyslexi. 

Ett strukturerat arbetssätt resulterar i bättre avkodning, stavning, läsförståelse, 

läshastighet och förmåga att uppmärksamma språkets ljudmässiga uppbyggnad, d.v.s. 

den fonologiska medvetenheten (SBU, 2014a). Wolff (2011) menar att innan eleverna 

kan läsa hela ord, måste de säkra en fonologisk medvetenhet. Vägen dit går genom att 

läsa nonord och vanliga bokstavsmönster. När eleven uppnår ljudenlig läsförmåga kan 

den kunskapen överföras till riktiga ord som innehåller fler stavelser och är mera 

komplexa. Med en förbättrad lästeknik kan eleverna på sikt få tillgång till innehållet i 

skriftspråket. Denna typ av lästräning kan säkerligen av många elever upplevas 

intetsägande men fyller en viktig funktion, eftersom eleven inte med hjälp av innehållet 

eller sammanhanget kan gissa sig till vad som står. Torgesens et al. (2001) studie visar 

positiva resultat, på två olika interventioner, när fonologisk träning av kopplingen 

mellan språkljud och bokstavstecken var en gemensam faktor. De två interventionerna i 

studien skilde sig dock åt i upplägg. Den ena utgick från meningsfull text, och den andra 

från språkljud till bokstavstecken.       

 

För elever med lässvårigheter har det visat sig att metoden upprepad läsning, som utgår 

från meningsfull text, är effektivt upp till årskurs 5 (NICHD, 2000). Genom att träna 

upprepad läsning kan läshastighet och läsflyt förbättras. Det innebär att en elev läser ett 

kort och meningsfullt stycke ett flertal gånger tills en åldersadekvat ordavkodning, 

hastighet och förståelse uppnåtts. Framsteg kan visualiseras i stapeldiagram, som visar 

läshastighet och läsfel för varje genomläsning (Myrberg, 2007; Høien & Lundberg, 

2013). Kuhn (2005) menar att barn som inte nått en åldersadekvat läsförmåga behöver 

träna på avkodningsstrategier och att läsa betydande mängd text i anpassad 

svårighetsgrad, lite svårare än vad eleven behärskar. Ett sådant arbete kan resultera i 

automatiserad ordavkodning och ordigenkänningsförmåga, och därmed kan fokusering 

på textförståelse ske. Det betonas också att det inte bör råda en ensidig pedagogik 

eftersom elever då kan bli fast i en avkodningsfas och inte utveckla ett läsflyt (Kuhn, 

2005). Andra sätt att träna läshastighet är genom lärarassisterad högläsning, parläsning, 

växelläsning eller körläsning där läraren och eleven läser tillsammans (Høien & 

Lundberg, 2013).  

2.6.4 Åtgärder för att främja elevers motivation till läsning  

För att öka elevernas motivation inför en energikrävande uppgift så måste något 

motivera hjärnan, menar Bodin (2017). Hon uppmärksammar att förväntan om belöning 

gör så att kroppen producerar hormonet dopamin. Att öka elevernas dopaminnivå kan 

göras på olika sätt. Frågor som leder till nyfikenhet, att veta mer, kan i sig vara 

motiverande. Andra sätt att motivera eleverna är att ge valmöjligheter, även om det 

endast rör sig om två möjliga alternativ. Känslan av självständighet ger motivation. 

Eleverna motiveras också genom delaktighet, vilket ger känslan av att vara betydelsefull 

för andra och att den egna insatsen är viktig (Bodin, 2017). Det har visat sig att 
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motivationen till lärande ökar bland elever när undervisningen innehåller inslag av spel. 

Eleverna utvecklar då bl.a. sin stavningsförmåga och ordigenkänning mera 

framgångsrikt än elever som haft traditionell undervisning (Cassar & Jang, 2010). 

Visualiseras elevernas utveckling likt spelens level så förstår eleverna att de nått en ny 

nivå och känner sig mera motiverade (Bodin, 2017). I likhet med Høien och Lundberg 

(2013) så ger tävlingsmoment och känslan av att vinna ökad motivation. Dock bör 

kravnivån ökas långsamt till de elever som har särskilda behov, det är bättre att eleven 

gör många små framsteg och lyckas, än att misslyckas gång på gång (Bodin, 2017). 

Moreno (2006) och Bodin (2017) anser även att det är viktigt att medvetandegöra, och 

förklara olika insatsers syften i läs- och skrivträning för att öka elevernas motivation. 

Det är inte målet i sig som är motiverande, det som verkar motiverande är att vara i 

utveckling (Bodin, 2017). 

 

Enligt Vygotsky (1978) ligger det kollektiva meningsskapandet som grund för 

motivation. Om en elev ser sig själv som en person som inte förstår någonting och 

upplever sig själv stå utanför gemenskapen, växer drivkraften till att avsäga sig sitt 

deltagande i skolarbetet. 

2.6.5 Inkludering- Exkludering 

Läsinterventionernas innehåll och organisering har genererat svar att såväl en 

exkluderande undervisning som en-till-en-undervisning, visar på framgångsrika 

läsresultat. Tillika har även den finska modellen om inkluderade undervisning i 

klassrummet visat framgångar (Elbaum et al. 2000; Takala et al. 2009).  

 

Assarson (2007) problematiserar begreppen integrering och inkludering. Det förra 

beskriver att enskilda elever känner sig som en del i en fysik gemenskap men inte 

nödvändigtvis känner sig delaktig, medan det senare härleder till anpassning av och 

tillgänglighet till undervisning för alla. Enligt UNESCOs handlingsplan, som 

tydliggjordes i Salamancadeklarationen ska inkluderande utbildning ges till alla barn 

oavsett fysiska eller psykiska, känslomässiga, sociala, språkliga eller andra villkor 

(Assarson, 2007). I enlighet med detta nämner Takala et al. (2009) att inkluderande 

undervisning är mångfacetterat och innefattas av ett meningsfullt deltagande i 

klassrummet och en känsla av tillhörighet. För att detta ska fungera väl menar Takala et 

al. (2009) att integration måste främjas, undervisningen och läroplanen anpassas 

eleverna samt att eleverna måste ges det stöd de behöver. Fischbein (2009) menar att en 

inkluderande undervisning visar sig mera framgångsrik, men dess organisation kräver 

lika mycket resurser som en exkluderade. När eleverna går ifrån sina klassrum för 

stödinsatser, betraktas det som en exkluderande undervisning, och då finns risk för 

marginalisering och stigmatisering (Nilholm, 2012). Utformningen av elevernas stöd är 

därför beroende av hur skolans verksamhet är organiserad (Fischbein, 2009). Takala et 

al. (2009) ställer sig frågan “What should we offer children with individual needs: 

special or general education, or something in between?” (Takala et al. 2009, s. 162). 
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3 Metod och material 

I denna interventionsstudie undersöktes hur avkodningsförmågan påverkades hos tio 

elever i åk. 3 med lässvårigheter, genom en intensiv träningsperiod med materialet 

BrAvkod och Trugs. Innan träningsperioden startade gjordes ett förtest och 

träningsperioden avslutades med ett eftertest. Även elevernas uppfattningar av 

metodernas arbetssätt utvärderades genom strukturerade intervjuer. Såväl intervention 

som intervju utfördes av studiens två författare, då var och en av oss arbetade med fem 

av de tio interventionseleverna på två olika skolor och de tio kontrolleleverna fördelades 

jämt med fem elever på vardera skola.  

3.1 Metodbeskrivning 

Studiens första och huvudsakliga ansats grundar sig på en kvantitativ metod med 

kvasiexperimentell design, vilket gav möjligheten att jämföra två gruppers resultat. 

Genom studiens design undersöktes ett orsakssamband till elevernas 

avkodningsförmåga i form av en experimentell manipulation, i det här fallet i form av 

att träna läsning intensivt (jfr Bryman, 2011). Studiens kvantitativa ansats tydliggjordes 

genom kvantifierande och objektiva mätningar, i syfte att finna mönster för möjliga 

generaliseringar utifrån standardiserade och normerade test (jfr Stukát, 2011). 

Interventionens kvantitativa resultat låg till grund för den kvalitativa ansatsen med 

strukturerad intervju som metod, i enlighet med Brymans (2011) rekommendation. De 

två ansatserna användes för att ge en mer heltäckande bild, då Stukát (2011) menar att 

“helheten är mera än summan av delarna” (s. 36). Resultaten från intervjuerna låg till 

grund för att förstå informanterna bättre, men även för att bättre kunna utvärdera den 

kvantitativa datainsamlingen. 

3.2 Tillvägagångssätt 

3.2.1 Urval 

Studien omfattade elever från två olika skolor i Sverige. Det totala antalet elever i åk. 3 

som potentiellt låg till grund för studiens mer begränsade urval var 104 elever. Kriteriet 

för att delta i studien var att eleverna hade presterat ett staninevärde mellan 1–3 på 

Läskedjor (Jacobson, 2014), vilket beskrivs nedan i 3.2.4. Urvalet av de tio informanter 

som skulle ingå i interventionsgruppen skedde även i samråd med klasslärare och 

specialpedagoger. En kontrollgrupp på tio elever skapades för att säkerhetsställa 

mäteffekter.  

3.2.2 Bortfall  

Alla tillfrågade informanter deltog i studien, och därmed blev det externa bortfallet 

obefintligt (Stukát, 2011). Vi betraktade även det interna bortfallet som noll, dock vill vi 

uppmärksamma om att en elevs sjukfrånvaro om fyra tillfällen kan ha inverkat på 

studiens resultat.  
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3.2.3 Genomförande av intervention 

Vi inledde studien med att en första kontakt etablerades med informanternas 

vårdnadshavare via telefon och ett skriftligt informationsbrev (se bilaga 1), för att 

presentera studien och få samtycke till deras barns medverkan. Vårdnadshavarna till 

eleverna i kontrollgruppen informerades via ett hemskickat informationsbrev om 

barnets eventuella deltagande, medgivande och erbjudande om att senare under läsåret 

träna läsning i en intensiv träningsperiod (se bilaga 2). Utifrån urvalskriterierna 

grupperades eleverna sedan i en interventionsgrupp och en kontrollgrupp. 

Interventionsgruppen på tio elever genomgick interventionen, och kontrollgruppen på 

tio elever deltog i den ordinarie undervisningen med ev. anpassningar av klassläraren. 

Kontrollgrupp och interventionsgrupp eftersträvades att vara så lika varandra som 

möjligt. Förtestet, vilket beskrivs i 3.2.5, LäSt Ord och Nonord, (Elwér, Fridolfsson, 

Samuelsson, & Wiklund, 2013), genomfördes och blev ett ingångsvärde i de båda 

grupperna för att kunna mäta effekten av träningsperioden. Elevernas läsning vid 

testgenomförandet spelades in via inspelningsprogrammet Audacity. Testernas 

manualer följdes, och resultatet sammanställdes under samma dag.  

 

BrAvkod användes, till stor del i likhet med manualen till materialet, i undervisningen 

med interventionsgruppen för att träna avkodning, vilket beskrivs nedan i 3.2.6. För att 

skapa en balanserad läsundervisning så adderades delar ur lässpelet Trugs i vår studie, 

vilket beskrivs i 3.2.7, som ett ytterligare arbetssätt för främjande av god läsutveckling. 

Vi strävade efter likvärdig undervisning, där undervisningens upplägg (se bilaga 3) 

övades in gemensamt och testkördes. Interventionsgruppen erbjöds en-till-en-

undervisning i en s.k. intensiv träningsperiod under 6 veckor, 20 minuter vid varje 

tillfälle, tre dagar i veckan med BrAvkod och under den fjärde dagen användes Trugs. 

Eleverna läste under en veckas tid, en för den enskilda eleven nivåanpassad och specifik 

sida ur BrAvkod. Vid varje genomläsning, av den specifika sidan, visualiserades 

framstegen genom stapeldiagram där tidtagning och felläsningar noterades. Vid halvtid i 

interventionen skickades en “mitthälsning” via mail, för att informera vårdnadshavarna 

om det pågående arbetet.  

 

Efter periodens slut gjordes ett eftertest, Läst Ord och Nonord (Elwér et al. 2013) i både 

interventionsgruppen och kontrollgruppen, vilket även spelades in. Det gav ett mått på 

elevernas utveckling under försöksperioden (jfr Stukát, 2011). Avslutningsvis skickades 

en sammanfattning via mail till vårdnadshavarna vid interventionsperiodens slut. Den 

innehöll resultat och en beskrivning av elevens arbetsinsats för de veckor interventionen 

ägt rum. 

3.2.4 Läskedjor 

För att kunna identifiera elever med lässvårigheter användes det standardiserade och 

normerade testet LäsKedjor (Jacobson, 2014), som tidigare hade administrerats och 

sammanställts av personal på de två skolorna. Testet bestod av två deltest: 
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Bokstavskedjor som visade elevernas visuo-motoriska snabbhet, och Ordkedjor som 

gav en översikt av elevernas ordavkodningsförmåga. Testen genomfördes under två 

minuter vardera. I deltestet Bokstavskedjor drar eleverna ett streck mittemellan två lika 

versaler, medan eleverna i Ordkedjor drar ett streck mittemellan tre sammanskrivna ord. 

Max antal poäng för varje deltest är 60 rätt (Jacobson, 2014). 

3.2.5 LäSt  

LäSt (Elwér et al. 2013) är ett standardiserat test som har normerats på ett större antal 

barn under åren 2007–2011. Testen består av deltesten Avkodning Ord A+B och 

Avkodning Nonord A+B. Lästiden för vardera deltesten är 90 sekunder. Avkodning Ord 

mäter läshastigheten av riktiga ord och kan ge information om vilka ordstrukturer 

eleven klarar av att läsa. För att mäta elevens kunskap om koppling mellan bokstav och 

språkljud och vilka språkljud och bokstäver eleven är osäker på användes deltestet 

Avkodning Nonord. 

3.2.6 BrAvkod  

BrAvkod, som är en förkortning av bra avkodning (Jönsson, 2010), är ett material för de 

elever som behöver träna upp sin avkodning och därmed läsflytet. Metoden bygger på 

en-till-en-undervisning i korta intensiva pass och förutsätter tjugo minuters träning, 

mellan två till tre tillfällen i veckan. BrAvkod syftar till att överinlära och automatisera 

avkodning av språkljud till bokstäver (fonem/grafem), enskilda stavelser, enstaviga- och 

tvåstaviga ord och nonord. Progression sker genom att läsa basövningar som frekventa 

småord, enkel och dubbelteckning, konsonantanhopning, vokalförbindelse, stam + 

ändelse, förstavelse + stam, sammansatta ord och ljudstridigt stavade ord. Materialet 

består av ett häfte med listor av ord med stigande svårighetsgrad. Till materialet finns 

inledande övningar för hjärngympa. Manualen föreskriver att eleven läser enstaka 

bokstavsljud, därefter fortsätter eleven med tvåbokstavsord. Materialet ökar i 

svårighetsgrad genom att läsa olika basövningar. Till materialet finns även det icke 

normerade testmaterialet H4 och H5 (Lindahl, 1954), för att visa elevens framsteg och 

om de är på väg att nå en åldersadekvat läsförmåga. 

3.2.7 Trugs 

Trugs, som står för Teach reading using games utvecklades i England men har 

omarbetats till en svensk version efter det svenska språkets struktur (Häggström & 

Frylmark 2010). Spelet kan anpassas efter elevens läsförmåga och i spelet finns fem 

läsnivåer med ökad svårighetsgrad. Spelen omfattar fyra kortspel som heter Gissa, 

Matcha, Plocka och Spåna. Nivå 1 tränar ord av typen konsonant-vokal-konsonant 

(KVK) som t.ex. hög. Nivå 2 omfattar ord med uppbyggnad KVKV t.ex. duka, 

ordlängden varierar och i slutet av nivå 2 ökar ordlängden till fem bokstäver. Nivå 3 

består av ord som börjar på två konsonanter, KKVK som t.ex. stol, och nivå 4 tränar på 

ord som slutar på två konsonanter t.ex. korv. På nivå 5 tränas fortfarande ljudenliga ord 

men många av orden är sammansatta ord och omfattar minst sju bokstäver. I Trugs finns 

ett kartläggningsmaterial där två texter till vardera läsnivå gör det möjligt att kartlägga 
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läsförmågan. Antalet felläsningar och tid antecknas som underlag för samtal om elevens 

läsutveckling. Den bakomliggande tanken med spelets upplägg är att eleven måste 

förstå den alfabetiska principen, d.v.s. kopplingen mellan språkljud och bokstavstecken. 

Läsningen måste automatiseras för att eleven ska kunna fokusera på innehållet i de 

skrivna orden. Vid läsning av enstaka ord tränas den tekniska delen av läsning, och det 

är just detta Trugs vill komma åt (Häggström & Frylmark, 2011). 

3.2.8 Intervju  

För att få en uppfattning om hur eleverna upplevde arbetet med BrAvkod och Trugs 

genomfördes tillsammans med informanterna i interventionsgruppen tio strukturerade 

intervjuer, i form av en s.k. enkätintervju (se bilaga 5) vilka alla spelades in i en lugn 

miljö. Detta innebar att intervjuguiden likande en enkät, där frågorna var strukturerade 

och lika för alla informanter samt ordningsföljden fastställd. Eleverna fick skatta sig 

själva utifrån en sexgradig ordinalskala (jfr Bryman, 2011) och gavs även möjlighet att 

motivera sina svar, för nyansering. Ordinalskalan valdes eftersom ambitionen var ett 

neutralt samtal mellan oss som intervjuade och informanterna, men även för att kunna 

analysera resultaten på ett överskådligt sätt. Vi eftersträvade att få ärliga svar och att 

minimera risken att styra svaren, för att därmed undvika en intervjuareffekt. 

Enkätintervjuer valdes även i syfte att ge tydliga frågeställningar till informanterna (jfr 

Stukát, 2011).  

3.3 Databearbetning och analysens genomförande  

För att kunna sammanställa vilken effekt intensiv träning med BrAvkod och Trugs hade 

på avkodningsförmågan för elever med lässvårigheter i åk. 3 användes en kvantitativ 

ansats. Vid sammanställningen av testresultaten avidentifierades informanterna, och 

resultatet sammanställdes digitalt i Excel på individ- och gruppnivå. Materialet 

kategoriserades och resultaten presenterades i diagram (jfr Bryman, 2011). I enlighet 

med manualen till testmaterialet gavs möjligheten att följa elevernas råpoäng som kunde 

omvandlas till en standardpoäng, t.ex. stanine eller percentil. Testmaterialen är normerat 

på ett större antal elever i samma åldersgrupp, vilket gav möjlighet att veta vad som var 

en åldersadekvat förmåga i testuppgiften (Elwér et al. 2013). Det gjordes ett medvetet 

val i vår studie att inte redovisa de individuella percentilvärdena och staninevärdena, då 

redovisningen av elevernas resultat skulle kunna bli vilseledande och inte ge en lika 

detaljerad jämförelse som redovisad råpoäng.  

 

Percentilvärdet anges som mått på rangordningen av prestation. Med detta menas att 

den elev som presterar ett resultat med percentil 20 på ett deltest, där presterar 80 

procent i samma åldersgrupp bättre. Vid bedömning av resultatet är värden under 

percentil 30 att anse som måttliga svårigheter och värden under percentil 15 som 

allvarliga. Stanineskalan går från 1–9. Det lägsta värdet är 1, 4–6 är inom förväntat 

resultat för åldern och 9 är det högsta värdet. Ett staninevärde på 3 visar på en svaghet, 

och 1 eller 2 betyder att eleven har svårigheter (Järpsten & Taube, 2013). I realiteten 

skulle detta kunna betyda att en elev som på LäSt Ord presterat 82 råpoäng, vilket 

motsvarar stanine 3, hade kunnat läsa ett ord till och då komma upp till staninvärdet 4. 
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Resultatens medelvärde och råpoäng, från förtestet och eftertestet LäSt, Avkodning Ord 

A+B och Avkodning Nonord A+B (Elwér et al. 2013), jämfördes mellan 

interventionsgruppen och kontrollgruppen. 

 

Genom strukturerade intervjuer om elevernas uppfattningar av arbetet med BrAvkod 

och Trugs kunde en analys av resultatet genomföras. Efter intervjuerna noterades i 

enlighet med Bryman (2011) våra upplevelser hos informanterna gällande nervositet 

och möjlig miljöpåverkan, vilka kan ha inverkat på intervjuerna. Ljudfilerna 

transkriberades samma dag som intervjuerna genomfördes, skrevs ut och blev föremål 

för analys. Innehållsanalysen användes som utgångspunkt vid sammanställningen av 

informanternas svar (jfr Bryman, 2011). Intentionen i arbetet med analysen var att följa 

delar av den hermeneutiska tolkningsprincipen om att växla från del till helhet (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Elevernas svar kategoriserades utifrån de fyra frågeställningarna i 

intervjun och sammanställdes. Svaren på de olika intervjufrågorna presenterades var för 

sig i resultatdelen i form av diagram och löpande text (jfr Bryman, 2011). En jämförelse 

mellan testresultaten och resultaten från intervjuerna genomfördes slutligen. 

Målsättningen var att se eventuella mönster, likheter och skillnader. De kvantitativa och 

kvalitativa resultaten verifierades, genom att författarna tillsammans sammanställde och 

dubbelkontrollerade datan. 

3.4 Etiska överväganden 

Vid den första kontakten med informanterna klargjordes de forskningsetiska principerna 

i ett informationsbrev om studien (se bilaga 1 och 2). Genom insamling av underskrifter 

godkände eleverna och vårdnadshavarna sitt deltagande i studien. Informations- och 

samtyckeskravet bemöttes genom att informanterna erhölls en beskrivning av 

undersökningens syfte och tillvägagångssätt. Det förklarades även för informanterna om 

deras frivillighet att delta, och rätten att dra sig ur samt att datan endast kommer 

användas till studiens syfte. Konfidentialitetskravet möttes genom garanti av 

informantens anonymitet och att det i studien varken nämns geografiskt specifikt 

område eller skolans namn. Vid transkriberingen beaktades informanternas 

konfidentialitet samt att texten var lojal mot deras muntliga uttalanden. Efter analys 

förstördes datan. Information om nyttjandekravets innebörd, att materialet inte får 

användas till annat än forskningsändamål, var tydligt framskrivet. Elevernas resultat och 

identitet kodades, samt intervjuerna avidentifierades (Vetenskapsrådet, 2012). 

Rektorerna på de två skolorna gav sitt samtycke till att studien genomfördes. Eleverna i 

kontrollgruppen informerades om att erbjudas en intensiv träningsperiod vid senare 

tillfälle under terminen, för att förbättra avkodningsförmågan. Den till viss del 

asymmetriska relationen i intervjusituationen var en annan etisk aspekt att beakta. 

Intervjuaren inledde intervjun, bestämde ämne, bad eleverna att motivera sina svar och 

bestämde när intervjun var avslutad (Kvale & Brinkmann, 2009). Vid analysen av 

resultaten försökte vi på ett ansvarsfullt sätt och med kritiska ögon beakta 

konsekvenserna av detta. 
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4 Resultat 

Studien syftar till att undersöka effekten av lästräningsmaterialet BrAvkod och lässpelet 

Trugs på elevernas avkodningsförmåga. I detta avsnitt presenteras resultat från de 

individuella testerna som genomfördes före och efter intensivträningsperioden. 

Resultatredovisningen sker genom att presentera elevernas antal rätt lästa Nonord och 

Ord i råpoäng, där visas likheter, skillnader och effekter på avkodningsförmågan. Även 

resultat från intervjuerna om hur eleverna uppfattar de två arbetssätten presenteras. 

Eleverna är numrerade från 1–20, där eleverna i interventionsgruppen har nummer 1–10 

medan eleverna i kontrollgruppen har nummer 11–20. 

4.1 Redovisning av testresultat 

Resultaten i Figur 2 visar antal rätt lästa Nonord före respektive efter interventionen för 

varje enskild elev i kontrollgrupp och interventionsgrupp. Här framgår att elevernas 

ingångsvärden för kontrollgruppen är starkare. Elev 13 har det lägsta resultatet i 

kontrollgruppen med ett resultat på 23 lästa ord på förtestet, medan elev 9 och elev 4 har 

de lägsta resultaten i interventionsgruppen med 19 lästa ord.  

Figur 2. Interventionsgruppen och kontrollgruppens resultat av antal lästa Nonord vid förtest och 

eftertest. 

 

Den starkaste eleven i interventionsgruppen läser på eftertestet 64 ord, medan den 

starkaste eleven i kontrollgruppen läser 68 ord. 
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Resultatet i Figur 3 visar att alla elever ökar i antalet lästa Nonord. 

Interventionsgruppen visar på en mer generell och stabil ökning, medan det är en större 

variation inom kontrollgruppen. I kontrollgruppen finns en ökning mellan 1–33 ord, 

medan interventionsgruppen visar på ökning mellan 6–27 ord. Resultatet visar att det i 

kontrollgruppen finns två elever som knappt alls förbättrar sina resultat. Elev 15 ökar 

med 3 antal ord, och elev 20 visar en ökning med 1 läst Nonord. De elever i 

interventionsgruppen som förbättrar sitt resultat minst är elev 7 som har en ökning på 9 

ord, och elev 9 som har en ökning på 6 ord. Resultatet visar också att de två eleverna 

(elev 13 och elev 17) som ökar mest i antal lästa Nonord finns i kontrollgruppen. Dessa 

elever har ökat med 31 respektive 33 ord, medan de två elever som ökar mest i 

interventionsgruppen (elev 2 och elev 10) har ökat med 26 och 27 antal lästa Nonord. 

Bland alla elever i interventions- och kontrollgrupp visar två av de som har lägst 

resultat, elev 4 och elev 5, att de nästintill fördubblat sin förmåga att läsa Nonord mellan 

förtest och eftertest.  

 

Figur 3 Elevernas ökning av antal Nonord mellan förtest och eftertest i interventionsgrupp och 

kontrollgrupp. 

 

I Figur 4 visas antal rätt lästa Ord före respektive efter interventionen för varje enskild 

elev i kontrollgrupp och interventionsgrupp. Här framgår att elevernas ingångsvärden i 

kontrollgruppen är starkare. Elev 15 har det lägsta resultatet i kontrollgruppen med ett 

resultat på 53 lästa Ord på förtestet, medan elev 9 har det lägsta resultatet i 

interventionsgruppen på 28 lästa Ord. Elev 8 i interventionsgruppen har det starkaste 

resultatet med 118 lästa Ord vid eftertestet. Den starkaste eleven, 20, i kontrollgruppen 

visar ett resultat på 102 lästa Ord.  
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Figur 4. Interventionsgruppen och kontrollgruppens resultat av antal lästa Ord vid förtest och eftertest.  

 

Ökningen mellan antalet lästa Ord på förtestet och eftertestet redovisas i Figur 5. 

Interventionsgruppen visar en tydlig ökning av antalet lästa Ord jämfört med 

kontrollgruppen. I kontrollgruppen finns en ökning mellan 6–24 Ord, medan 

interventionsgruppen visar på ökning mellan 15–43 Ord. Resultatet visar att det i 

kontrollgruppen finns tre elever som förbättrar sina resultat minst. Elev 20 ökar med 6 

antal Ord, och elev 12 och elev 19 visar en ökning med 8 lästa Ord. De elever i 

interventionsgruppen som förbättrar sitt resultat minst är elev 7 som läser 15 Ord mer på 

eftertestet, och elev 9 som ökar 18 Ord. Ett annat resultat visar att de två eleverna som 

ökar mest i antal lästa Ord finns i interventionsgruppen, elev 2 och elev 10. Dessa elever 

ökar med 43 respektive 41 Ord, medan elev 11 och elev 16 ökar mest i kontrollgruppen 

av antalet lästa Ord som ökar med 19 respektive 24 antal lästa Ord. 
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Figur 5. Elevernas ökning av antal Ord mellan förtest och eftertest i interventionsgrupp och 

kontrollgrupp. 

 

Ett medelvärde har räknats ut som ett annat sätt att kunna jämföra interventionsgrupp 

och kontrollgrupp, vilket visas i Figur 6. Medelvärdet visar att skillnaden mellan 

interventionsgrupp och kontrollgrupp har minskat gällande antalet lästa Ord och 

Nonord. Vid förtestet Nonord skiljer det 7,5 ord mellan interventionsgrupp och 

kontrollgrupp, medan det efter den intensiva lästräningsperiodens slut skiljer 3,2 ord. 

Vid antal lästa Ord visar resultatet att avståndet mer än halverats mellan kontrollgrupp 

och interventionsgrupp. Vid intensivperiodens start skiljer det 18,2 lästa Ord mellan 

grupperna, medan det efter periodens slut skiljer 4,9 Ord. 
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Figur 6. Interventionsgruppens och kontrollgruppens medelvärde för Nonord och Ord vid förtest och 

eftertest.  

 

Sammanfattningsvis visar resultaten att interventionen för elever i lässvårigheter i åk. 3 

ger positiv effekt på lästa Nonord och Ord. Vid interventionens start visar 

kontrollgruppen starkare ingångsvärden, men skillnaden mellan grupperna gällande 

lästa Ord och Nonord har minskat efter avslutad intervention. I både kontrollgrupp och 

interventionsgrupp finns fortsatta individuella variationer av läsförmågans utveckling, 

men alla har förbättrat sin förmåga att läsa Nonord och Ord. 

4.2 Redovisning av intervjuer 

I detta avsnitt visas resultaten från intervjuerna med eleverna i interventionsgruppen. 

Samtliga resultat redovisas i figurer, med kursiverade citat från eleverna.  

 

Resultatet i Figur 7 visar att majoriteten av eleverna tycker att det är bra eller mycket 

bra att arbeta med BrAvkod. Det eleverna gemensamt uttrycker är att läsförmågan har 

utvecklats positivt och att det har varit ett roligt arbetssätt. En elev säger att “Jag har 

lärt mig mycket. Jag tycker det är kul att lära mig läsa så jag får det bättre i skolan.” 

En annan elev menar att “Det var roligt att anstränga sig och läsa fort.”  Den elev som 

är mindre nöjd med att arbeta med BrAvkod menar att “Det är trist att läsa läslistor.” 
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Figur 7. Elevernas uppfattning av att arbeta med BrAvkod. 

 

I Figur 8 visar sig Trugs bland eleverna som ett bra eller mycket bra arbetssätt. 

Gemensamt för eleverna är att de uttrycker antingen gemenskapen eller spelformen i sig 

som faktorer till en positiv upplevelse. En elev uttrycker “Det är roligt att spela spel. 

Det var roligt att spela med kompisar.” Några elever uttrycker även att läsningen 

påverkas positivt av att spela Trugs, en elev säger att “/.../ fastän det är ett spel, lär man 

sig läsa.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Elevernas uppfattning av att arbeta med Trugs. 

 

På den tredje frågan i enkäten ombads eleverna att skatta hur de tycker att den egna 

läsningen påverkats under läsperioden, vilket visas i Figur 9. Samtliga elever uppger att 

de anser att läsningen har utvecklats mycket positivt. En elev säger att “Jag tycker att 

jag blivit bättre på att läsa. Jag förstår orden bättre och det går snabbare.” En annan 

elev uttrycker att “För att när jag inte läste med dig, läste jag bara småböcker, men nu 

läser jag tjockare böcker. Det känns bättre!” Hälften av eleverna uttrycker en bättre 

tilltro till sin egen förmåga att läsa, en elev menar att “Från början kändes som att jag 

var jättedålig på läsning, men det har förändrats mycket och nu känns det bättre att jag 

läser mera flytande. Nu läser jag Lasse-Maja men det kunde jag inte förr eftersom det 

var för mycket text, men det kan jag nu efter att ha varit här.”   
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Figur 9. Elevernas uppfattning om hur läsningen påverkats efter läsperioden. 

 

Vid den sista frågan i enkätintervjun ombads eleverna att skatta sin egen insats under 

läsperioden, vilket visas i Figur 10. Samtliga elever menar att de presterar bra eller 

mycket bra. Eleverna sammankopplar sin läsutveckling med en ansträngning som gett 

utdelning. En elev säger “Jag har blivit bättre, det är kul att läsa. Jag har kämpat.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Elevernas uppfattning av den egna insatsen under läsperioden. 

4.3 Sammanfattande slutsatser och jämförelse mellan resultaten 

Resultaten i denna studie visar att den positiva effekten av intensiv träning med 

BrAvkod och Trugs verkar samspela med de kvalitativa resultaten från intervjuerna. 

Detta visas i goda testresultat på avkodningsförmågan då interventionseleverna ökade 

med 6–27 antal lästa Nonord, och en ökning mellan 15–43 antal lästa Ord. Resultaten 

verkar återspeglas i elevernas egna utsagor om positiva uppfattningar av 

läsutvecklingen, den egna starka arbetsinsatsen och deras uppfattning av arbetssätten. 

Den elev som slutligen presterar starkast på eftertestet LäSt Ord (elev 2), är en av de två 

elever som skattar sin arbetsinsats något lägre än de andra eleverna i 

interventionsgruppen.  

 

Vid en jämförelse mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp visar resultaten att 

avståndet har minskat. Framträdande resultat i lästa Nonord är att avståndet har 
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halverats. Ett markant resultat som visas är att skillnaden på förmågan att läsa Ord, 

nästintill har utjämnats. 

 

Studiens resultat visar också att en elev uppfattar en skillnad mellan BrAvkod och Trugs 

som arbetssätt. Eleven värderar Trugs högre än BrAvkod. De resterande eleverna 

värderar arbetet med BrAvkod och Trugs som lika bra. Dessa två arbetssätt skiljer sig 

åt, enligt vår mening, och visas genom elevernas beskrivningar. Eleverna relaterar 

BrAvkod i första hand till positiv läsutveckling, medan Trugs i högre grad 

sammankopplas till motivation och att vara i en gemenskap.  
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5 Diskussion  

I denna studie visar intensiv träning med BrAvkod och Trugs för elever i lässvårigheter 

i åk. 3 positiv effekt, men resultaten är inte statistiskt säkerställda. Hawthorneffekten 

(Høien & Lundberg, 2013) bör också beaktas vid tolkningen av resultaten eftersom 

eleverna i interventionsgruppen har fått mera uppmärksamhet och mött vår entusiasm, 

vilket kan vara en del i förklaringen till de goda testresultaten. I kommande avsnitt 

diskuteras studiens resultat i relation till tidigare forskning. Vi avslutar med att ringa in 

områden för fortsatt forskning.  

5.1 Goda effekter på avkodningsförmågan med BrAvkod och Trugs  

Vid interventionens start visar kontrollgruppen starkare ingångsvärden gällande antalet 

lästa Ord och Nonord, men skillnaden till interventionsgruppen minskar efter den 

intensiva läsperiodens slut. Vid en jämförelse mellan förtest och eftertest på förmågan 

att läsa Nonord visar resultaten att avståndet har halverats. Det allra tydligaste resultatet 

som framträder är att skillnaden i förmågan att läsa Ord, mellan interventions- och 

kontrollgrupp, markant har utjämnats. Resultatet indikerar att Matteuseffekten 

(Stanovich, 1986) kan reduceras om rätt insatser genomförs. Om eleverna fortsätter 

lästräna och möter textmassa kommer avkodningen successivt att automatiseras, samt 

ordförrådet utvecklas. När läsflytet därmed förbättrats har en viktig brygga till 

förbättrad läsförståelse skapats (Gough & Tunmer, 1986; Elbro, 2004; Taube, 2007). 

Vidare tyder resultaten på att de lässtarka eleverna i inledningen av studien fortsätter att 

vara starka, då förmågan att läsa Nonord är fortsatt god bland några elever i 

kontrollgruppen (se Figur 2) efter interventionsstudiens slut. Den starkaste eleven i 

interventionsgruppen läste på eftertestet Nonord 64 ord, medan den starkaste eleven i 

kontrollgruppen läste 68 ord.  

 

Interventionsgruppen har en mer generell och stabil ökning av antalet lästa Nonord, 

medan det är en större variation inom kontrollgruppen. Ett mer tydligt resultat visas i 

interventionsgruppen som har en påtaglig ökning av antalet lästa Ord jämfört med 

kontrollgruppen. Interventionen i studien kan antas ge effekt genom att en positiv trend 

ses på utvecklingen av avkodningsförmågan. Undervisningen i interventionen 

samstämmer med delar av Høien och Lundbergs (2013) pedagogiska områden med 

tanke på att lästräningsmaterialet BrAvkod innehåller moment som överinlärning, 

automatisering, explicit och systematisk undervisning samt intensiv träning mellan 

bokstavstecken och språkljud. Dessa moment är framgångsfaktorer enligt många 

forskare (NICHD, 2000; Torgesen et al. 2001; SBU, 2014a). Wolf (2011) betonar att 

grundläggande kunskap av koppling mellan bokstavstecken och språkljud ska vara 

befäst, innan den kunskapen kan överföras till innehållsord med fler stavelser och 

komplexitet. BrAvkod kan klassificeras som en bottom-up metod, vilket forskning har 

visat utgöra en framgångsmodell för elever i läs- och skrivsvårigheter, då eleverna 

måste utveckla den tekniska delen i läsningen (Snow & Juel, 2005; Myrberg, 2007; 

Taube, 2007; Swärd, 2008). Inom BrAvkod-metoden läses orden fristående på läslistor, 

eleverna får därför inga kontextuella ledtrådar. Bland alla elever i interventions- och 
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kontrollgrupp som har lägst resultat på förtestet, visar två av dem (elev 4 och elev 5) att 

de nästintill fördubblat sin förmåga att läsa Nonord till eftertestet. Det kan tyda på att 

för de elever som har störst svårigheter med att läsa, lämpar sig metoder som 

koncentrerar sig på att träna kopplingen mellan språkljud och bokstavstecken bäst, 

vilket bland annat BrAvkod avser att träna.  

 

Med stöd i The dual route model (Coltheart, 1978) som närmare beskrivits av Høien och 

Lundberg (2013) får eleverna med BrAvkod och Trugs träna de två 

avkodningsstrategierna. Via BrAvkods läslistor med Nonord tränas den fonologiska, 

ljudenliga avkodningen. Även helordsläsning, den ortografiska avkodningen, tränas 

genom att läsa listor med innehållsord. Ytterligare träning av den ortografiska 

lässtrategin, tränas genom att spela lässpelet Trugs. Då resultaten från studien visar att 

alla elever förbättrat sin förmåga att läsa Nonsensord och Ord, så skulle det kunna 

indikera att kombinationen av två metoder har främjat eleverna, som nu besitter en 

större säkerhet att båda avkoda direkt och indirekt.  

 

En speciallärares förväntningar kan vara avgörande för elevens motivation. Jenner 

(2004) nämner hur förväntningar på en elev kan verka positivt eller negativt, som en 

självuppfyllande profetia, som ger resultat därefter. I mötet med eleverna var vi under 

läsperioden väl medvetna om att det fanns elever vars motivation inför läsningen falnat. 

Läsningen med läslistor skulle av eleverna kunna upplevas som meningslös och vara 

svårt att motivera till i undervisningen. Därför inkluderades, som ett led i det 

motivationshöjande arbetet, visualisering av framsteg i form av stapeldiagram med 

tidtagning, felläsningar och att “levla” upp. Läsförmågan tränades även i spelform och i 

en gemenskap. Detta är sammantagna påverkansfaktorer som många forskare (Bråten, 

2009; Cassar & Jang, 2010; Høien & Lundberg, 2013; Bodin, 2017) är överens om kan 

höja elevernas motivation. Baker och Wigfield (1999) betonar att just motivation är en 

förutsättning för att lärande ska ske, men som enskild komponent är den verkningslös. 

En annan anledning till att förändra BrAvkods ursprungliga design med 

motivationshöjande moment, var för att motverka negativ Pygmalioneffekt, d.v.s. 

minskad tillit till sin egen förmåga, som kan leda till exkludering. Vi ställer oss 

frågande till om BrAvkod som enskild metod skulle gett samma resultat som 

föreliggande studie.  

5.2 Ringa effekt av interventionsstudien 

För eleverna i studien yttrar sig lässvårigheterna på olika sätt och i varierande grad. 

Orsakerna till lässvårigheterna kan vara många, t.ex. bristande förutsättningar i både arv 

och miljö (Jacobson, 2006). De två elever i interventionsgruppen (elev 7 och elev 9) 

som presterat svaga resultat, gällande ökning av Nonord och Ord, kan ha deltagit i en 

avkodningsträning som för dem eventuellt inte var bäst lämpad? Dessa resultat tycks 

överensstämma med vad andra studier påvisar om att en metod inte passar för alla 

(Kuhn, 2005; Myrberg, 2007; Suggate, 2010; Høien & Lundberg, 2013). En 

läsundervisning avseende träning på avkodning kan också utgå från helheten till 

delarna, s.k. top-down, och kanske hade en intervention med ett sådant upplägg visat 
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annan effekt? Det är även möjligt att dessa elever hade fått bättre resultat om de tränat 

upprepad läsning, eftersom det visat sig effektivt upp till åk. 5 (NICHD, 2000; Kuhn, 

2005). Det kan inte heller uteslutas att eleverna inte fått tillräckligt omfattande 

fonologisk grundträning under åren i skolan (NICHD, 2000; Torgesen et al. 2001; SBU, 

2014a). Ytterligare en aspekt att beakta är att interventionens tidpunkt sker i åk. 3. Det 

är möjligt att eleverna med de låga resultaten skulle behövt en tidigare insats för att få 

bättre utdelning av avkodningsträningen. Forskare som Suggate (2010), Takala et al. 

(2009) och Vellutino et al. (1996) menar att insatsens tidpunkt är avgörande för 

elevernas läsutveckling. För elev 7 och elev 9 som visar långsam läsutveckling är det 

dock även av vikt att synliggöra de små framstegen och glädjas åt dem, istället för att ha 

för stora ambitioner och riskera återkommande misslyckanden (Bodin, 2017). 

 

Det är även möjligt att elev 7 och elev 9 efter ensidig pedagogik skulle kunna vara fast i 

en avkodningsfas, och därmed visar svårigheter att utveckla sitt läsflyt (Kuhn, 2005). 

För att framgångsrikt kunna utveckla sin avkodningsförmåga med BrAvkod och Trugs 

som metod bör eleverna befinna sig i det alfabetisk-fonologiska stadiet (Høien & 

Lundberg, 2013) eller Ehri och McCormicks (2004) Partial-Alphabetic phase/partiell 

alfabetisk fas. Målsättningen för eleverna i interventionsgruppen är att förbättra 

avkodningsförmågan och utveckla ett läsflyt, så att de till övervägande del ligger inom 

ramen för det ortografisk-morfemiska stadiet (Høien & Lundberg, 2013) eller 

Consolidates-Alphabetic phase/befästa alfabetiska stadiet (Ehri & McCormick, 2004). 

Den förbättrade avkodningsförmågan skulle då visa sig genom att eleverna med 

säkerhet kopplar språkljud till bokstavstecken, samt automatiserat läser vanliga 

bokstavsmönster och stavelser. Läsutvecklingsmodellerna ger oss dock inte någon 

förklaring till orsaken bakom elevernas (elev 7 och elev 9) långsammare läsutveckling 

jämfört med de andra eleverna i studien. Den kritiken har tidigare riktats mot dessa 

typer av stadieindelningar av Catts och Kamhi (2005). För att dessa elever utifrån sina 

förutsättningar, i enlighet med Skollagen (SFS 2010:800 3 kap, 3 §), ska kunna 

utvecklas i sitt lärande så långt som möjligt, krävs ytterligare utredningar. Har dessa 

elever dyslektiska svårigheter, behöver de möjligtvis mera träning för att befästa 

fonologiska representationer av ord och effektivt kunna sammanljuda (Høien & 

Lundberg, 2013). Manualen i BrAvkod (Jönsson, 2010) och NRP:s rapport (NICHED, 

2000) rekommenderar att träningen fortlöper tills eleverna uppnått åldersadekvat 

läsförmåga, vilket studiens tidsram begränsade. 

 

Vi vill till sist uppmärksamma att studiens resultat visar att det i kontrollgruppen finns 

två elever (elev 15 och elev 20) som visar på knapp ökning i sin läsning av Nonord 

mellan för- och eftertest. Detta skulle kunna ses i ljuset av tidigare forskning om att 

eleverna i lässvårigheter behöver få lästräning som sker intensivt i direkt undervisning, 

som fokuserar på fonologisk grundträning och syftar till avkodningsträning med 

överinlärning och automatisering (Myrberg, 2007; Høien & Lundberg, 2013). Hade 

dessa elever fått dylikt stöd, skulle deras läsning kanske gått framåt mer än den tycks ha 

gjort i den ordinarie klassrumsundervisningen.  
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5.3 Elevernas uppfattningar av arbetet med BrAvkod och Trugs 

Eleverna i studien relaterar sin goda läsutveckling till arbetet med BrAvkod, och är 

positiva till att arbeta med metoden. Alla elever utom en värderar arbetet med BrAvkod 

och Trugs som lika bra. Trugs sammankopplas i högre grad med motivation och att vara 

i en gemenskap. Även elevernas positiva utvärdering av de två metoderna, och deras 

skattning av en hög arbetsinsats och motivation inför arbetet, resulterar till en 

sannolikhet att metoderna är effektiva. BrAvkod erbjuder, enligt vår mening, även en 

tydlig och återkommande struktur som skulle kunna inverka på elevernas positiva 

upplevelse av materialet. Tidigare forskning bekräftar att fonologisk grundträning är en 

viktig komponent för god läsutveckling (Moats, 2009; Myrberg, 2009; Wolff, 2011; 

Carson et al. 2013; Høien & Lundberg, 2013), men Melby-Lervåg et al. (2012), liksom 

Enkvist (2017) efterlyser forskning om olika metoders effektivitet. Trots studiens ringa 

format ger den oss anledning att anta att metoderna kan påvisa effektivitet, eftersom de 

indikerar generellt positiva effekter på avkodningsförmågan för interventionsgruppen. 

För flera av eleverna har lästräningen förmodligen legat nära i linje med deras 

proximala utevecklingszon (Vygotskij, 1934), vilket underlättar deras inlärning till nästa 

utvecklingssteg i avkodningsträningen och samtidigt motiverat dem. 

 

I arbetet med att förbättra sin läsförmåga har eleverna, enligt egen utsago, själva varit 

aktiva i lärandeprocessen och aktiverat tidigare kunskaper för att förvärva nya. Studien 

kan därför betraktas ur det konstruktivistiska perspektivet. Den lärarledda explicita och 

repetitiva undervisningen är behavioristisk (Stensmo, 2007) och kan anses ligga i linje 

med BrAvkod som metod. De intervjuade eleverna i interventionsgruppen uttrycker sig 

dock positiva till arbetssättet. Motivation kan, som tidigare nämnts, förstärkas genom 

inslag av spel (Cassar & Jang, 2010; Høien & Lundberg, 2013; Bodin, 2017) men också 

genom känslan av självständighet och delaktighet (Bodin, 2017). Forskningen 

sammanfaller därmed med elevernas uppfattning om att Trugs är ett bra arbetssätt, 

eftersom de påtalar vikten av att få delta i en gemenskap och innehåller spelmoment. 

Därmed framträder också, från resultaten, samband till det sociokulturella lärandet, som 

betonar vikten av att kunna lära tillsammans med andra och att praktisera sina 

kunskaper i en gemenskap (Säljö, 2011).  

 

Ett av studiens resultat, som förvånar, är elev 2 som slutligen presterar starkast på 

eftertestet LäSt Ord, men som skattar sin arbetsinsats lägre än de flesta andra eleverna i 

interventionsgruppen. En möjlig förklaring skulle kunna vara Pygmalioneffekten, om 

förväntningars betydelse (Jenner, 2004). Möjligtvis hade elevens tidigare ansträngning 

inte gett utdelning i form av förbättrad läsning? Motivationen och arbetsinsatsen 

stärktes i takt med den förbättrade läsningen. Myrberg (2007), Swärd (2008) och 

Tjernberg (2013) betonar sambandet mellan elevers läsinlärningsmisslyckanden, sänkt 

självkänsla och motivation. Genom rätt sorts stöd och rätt tidpunkt, tycker vi oss kunna 

se en möjlighet att kunna påverka och stärka elevernas motivation. 
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5.4 Stödundervisningens organisering 

Stödundervisningen som genomförts i läsinterventionen kan betraktas ur det kategoriska 

perspektivet (Emanuelsson et al. 2001) men samtidigt ur dilemmaperspektivet (Nilholm, 

2005). Undervisningen har bedrivits, delvis i segregerande former, på individnivå men 

även på gruppnivå samt med vaksamheten om att det inte finns någon entydig lösning 

på svårigheterna. Om det i interventionens design ingått en komponent med 

handledning till lärarna för att även stärka läsundervisningen och/eller att arbetet 

bedrivits i klassrumssammanhang, så hade studien även kunnat ses ur ett relationellt 

perspektiv. En-till-en-undervisningen som sker från ett kategoriskt perspektiv allierar 

dock med det relationella perspektivet, eftersom den indirekta målsättningen med 

undervisningen är att eleverna ska ges möjlighet att känna delaktighet i den ordinarie 

undervisningen genom förbättrad läsförmåga. För att ge stöd och stimulera eleverna så 

långt som möjligt i deras kunskapsutveckling måste undervisningen anpassas utifrån 

elevernas olika förutsättningar (SFS, 2010:800, 1 kap, 4 §; Skolinspektionen, 2014:06), 

vilket BrAvkod och Trugs ger möjlighet till. 

 

Huruvida specialundervisning ska organiseras inkluderande eller exkluderande ställer vi 

oss undrande till. Takala et al. (2009) menar att inkluderande undervisning är 

mångfacetterat och innefattas av ett meningsfullt deltagande i klassrummet där eleven 

ska ha en känsla av tillhörighet. För att detta ska fungera väl måste integration främjas, 

undervisningen och läroplanen anpassas efter eleverna och eleverna ges det stöd de 

behöver (Takala et al. 2009). När eleverna går ifrån sina klassrum för stödinsatser 

betraktas det som en exkluderande undervisning, och då finns risk för marginalisering 

och stigmatisering (Nilholm, 2012). Utifrån studiens resultat och även kunskap från 

tidigare forskning om effektiv undervisning för elever i lässvårigheter, besvarar vi 

frågeställningen om huruvida specialundervisningen ska ske inkluderande eller 

exkluderande med hjälp av Takala et al. (2009). Svaret får bli something in between. 

Resultaten i vår studie ger oss anledning och övertygelse om att exkluderande arbetssätt 

kan verka som inkluderande och ske i en gemenskap, likt interventionens design i 

studien.   

5.5 Metoddiskussion 

Den kvasiexperimentella flermetodsdesignen ökade studiens trovärdighet. De 

kvantitativa testresultaten kunde jämföras och förtydligas genom enkätintervjuerna, som 

gav kvalitativa svar på elevernas uppfattningar av träningsperioden. På detta sätt 

uppnåddes viss triangulering (jfr Bryman, 2011). Materialen BrAvkod och Trugs 

användes för att de var tillgängliga och hade de egenskaper vi sökte (se bilaga 4) för att 

utveckla elevernas läsförmåga.  

Validiteten betraktades som god avseende överensstämmelse mellan syfte, 

forskningsfrågor och datainsamling. Urvalet av informanter var representativa för den 

grupp som undersöktes eftersom de på testet Läskedjor (Jacobson, 2014) hade ett 

staninevärde mellan 1–3. Reliabiliteten och validiteten påverkades av faktorer som tid, 

förfogande av resurser, pedagogers inrådan vilka elever som skulle ingå i en 
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intervention- och kontrollgupp, begränsad tillgång till informanter samt att 

ingångsvärdena i testet LäSt mellan interventions- och kontrollgrupp inte blev 

matchande. Därmed påverkades studiens möjlighet att generalisera till andra sociala 

kontexter och större populationer. För att kunna generalisera resultaten och öka 

reliabiliteten skulle studien behövt ett större representativt och stratifierat urval. 

Statistisk signifikans kunde inte påvisas med tanke på det ringa antalet deltagare i 

studien, och därmed försämrades studiens reliabilitet. Studiens reliabilitet ökade dock, 

genom att arbetsgången i interventionen i förväg var utprovad (jfr Bryman, 2011; jfr 

Stukát, 2011). Resultaten förutsätts alltså ha viss relevans och kunna visa på tendenser. 

LäSt som för- och eftertest beskrivs i manualen som ett test att använda för att mäta 

läsutvecklingen över tid, och därför bedömdes test- och retest-effekten som ringa (Elwér 

et al. 2013). Minneseffekterna antas därför här kunnat påverka kontrollgruppens resultat 

i lika stor mån. Kontrollgruppens medverkan, redovisningen i råpoäng, medvetenheten 

om olika frågeformuleringar i intervjuerna och dess konsekvenser, samt inspelning 

(med möjlighet till återlyssnande) och transkribering av intervjuerna ökade studiens 

validitet och reliabilitet. Enkätintervjuns styrka var att bortfall minimerades och 

resultaten gick lätt att sammanställa och jämföra, vilket även ökade reliabiliteten och 

validiteten. Med beaktande av att elever är individer som påverkas av olika yttre 

faktorer, Hawthorneffekten, och att det för alla informanter inom klassens ram var 

satsning på läsning, kan den interna validiteten påverkats i olika grad från elev till elev 

(jfr Bryman, 2011; jfr Stukát, 2011).  

5.6  Fortsatt forskning 

Denna studie omfattade ett fåtal informanter, men indikerade på positiva effekter av 

avkodningsträning med BrAvkod och Trugs. Det skulle därför vara intressant att 

genomföra en liknande studie på ett större antal elever, för att förhoppningsvis kunna 

visa på statistisk signifikans. Framtida dylika studier skulle även kunna inkludera 

handledning till lärare om hur man undervisar i avkodning med motivationshöjande 

moment, beakta genusperspektiv samt utvärdera olika metoder och material (t.ex. 

interaktiva träningsmaterial). Det skulle även vara viktigt att mäta effekten av 

avkodningsinterventionen, longitudinellt, i syfte att bl.a. finna kopplingar till 

läsförståelse. Fortsatt forskning behövs alltså i syfte att kunna bidra till att skolor 

implementerar framgångsrika arbetsmetoder i läs- och skrivutvecklingen. 

5.7 Slutord  

Denna studie har gett oss förutsättningar till att praktisera våra inledande ord om att vi 

vill vara med att vända den nedåtgående trenden av svenska elevers läsförmåga. Det vi 

ser som det allra viktigaste är att minska glappet mellan de lässtarka och lässvaga 

eleverna, så inte den för individen viktiga självkänslan och motivationen inför läsningen 

försvinner. Vår studie tyder på att elever i läs- och skrivsvårigheter kan förbättra sin 

avkodningsförmåga genom intensiv träning. Värdet av att lära i en gemenskap visade 

sig starkare än vi trott från början genom intervjuerna, men kanske främst genom mötet 
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med elevernas iver och glädje. Det stärker vår uppfattning om att en balanserad 

undervisning är framgångsrik.  

 

Vi har även blivit stärkta i vår uppfattning om att intensivperioder är bättre än insatser 

som är utspridda över läsåret. Ett glädjande resultat som visade sig efter studiens slut, 

var att några elevers läsförståelsetest även visade på goda resultat. 

 

En annan värdefull erfarenhet från studien var den respons på sammanfattningen som 

skickades hem till elevernas vårdnadshavare. Det uttrycktes tacksamhet, eftersom de 

upplevde bättre läsflyt och läslust hos sina barn. Detta är ett starkt resultat i sig, som 

visar att vi är på väg i rätt riktning i vårt fortsatta arbete som speciallärare.  
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Bilaga 1 

Till elever och vårdnadshavare i årskurs 3                                                2017-08-21 

Hej!      

Vi är två grundskollärare som läser sista terminen till speciallärare vid Umeå 

universitet. Under terminen kommer vi att utföra en studie, som en del i vårt 

examensarbete. Studiens syfte är att undersöka om det går att öka elevers förmåga att 

läsa med flyt genom att arbeta med materialet Bravkod och Trugs. Vi vill även 

undersöka elevens upplevelse av materialet då dessa skiljer sig åt.  

  

Bravkod syftar till automatisering av att läsa bokstäver, stavelser samt hela ord med flyt. 

Arbetet sker i en-till-en-undervisning i en s.k. intensiv träningsperiod. Tidigare 

forskning visar att om eleven utvecklar flytande läsning så ökar läsförståelsen med 40%. 

Trugs är ett kortspel där man tillsammans i mindre grupp på ett lekfullt sätt tränar 

förmågan att läsa med flyt. När eleven har lärt sig grunderna i läsning behövs 

mängdträning innan läsningen flyter av sig själv vilket Trugs tränar. Vi kommer att 

träffas under 6 veckor och träna 20 minuter vid varje tillfälle, 4 dagar i veckan. Vi 

strävar efter att störa den ordinarie undervisningen så lite som möjligt. 

 

Vi har valt ut 20 elever från årskurs 3. Ditt barn är en av dem som vi erbjuder att 

frivilligt delta och pröva dessa metoder. För att kunna se hur läsförmågan utvecklas 

kommer vi att göra två snabba test, ett före och ett efter periodens slut samt ett kort 

samtal av elevens upplevelse av arbetet. Upplägget och innehållet liknar ordinarie 

undervisning för intensiv träning, som redan utförs på skolor.   

  

Att ta del av träningsperioden och medverka i studien är ett erbjudande och är frivilligt. 

När som helst har eleven rätt att avbryta sin medverkan. Examensarbetet kommer att 

redovisas och publiceras under vårterminen 2018 på Umeå universitets hemsida. 

Elevens identitet och resultat är avidentifierat och alla uppgifter behandlas 

konfidentiellt, vilket innebär att namn, klass, skola och kommun inte kommer att framgå 

i examensarbetet. Den information som samlas in används endast till vår studie. Skolans 

rektor har gett sitt samtycke till studien.  

 

Vi besvarar gärna eventuella frågor!  

Våra mailadresser är: XX och XX 

 

Ett stort tack för Er medverkan på förhand! 

Hälsningar Karin Lundmark och Karolina Lidén Ståhl 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vi samtycker till att mitt barn är med i studien och testresultat får användas endast i 

denna studie. Lämna ditt svar till klasslärare senast onsdag den 30 augusti.  

 

 

  ____________________________________________________ 

 

❏ Ja, vi vill delta i studien. 

❏ Nej, vi vill inte delta i studien.     

 

Elevens underskrift __________________________________________________ 

 

Vårdnadshavares underskrift____________________________________________     

   

* Endast en målsmans underskrift krävs. Om ni ger ert samtycke genom att kryssa i JA- rutan utgår vi 

från att båda vårdnadshavarna samtycker till ovanstående.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Till elever och vårdnadshavare i årskurs 3                                     2017-08-21 

Hej! 

Vi är två grundskollärare som läser sista terminen till speciallärare vid Umeå 

universitet. Under terminen kommer vi att utföra en studie, som en del i vårt 

examensarbete. I studien vill vi undersöka om det går att öka elevers förmåga att läsa 

med flyt genom specifika metoder.  

 

Vi har valt ut 20 elever från årskurs 3. För att kunna se hur läsförmågan utvecklas 

kommer vi att göra två olika test, som tar några minuter att genomföra. Ditt barn är en 

av dem som vi önskar ingår i en kontrollgrupp. Själva studien kommer att genomföras 

med andra elever, men Ditt barn erbjuds en intensiv träningsperiod senare under läsåret. 

Vi önskar att få ta del av Ditt barns resultat, och resultatet kommer endast att finnas med 

i studien som en del i en referensgrupp.  

  

Examensarbetet kommer att redovisas och publiceras under vårterminen 2018 på Umeå 

universitets hemsida. Elevens identitet och resultat är avidentifierat och alla uppgifter 

behandlas konfidentiellt, vilket innebär att namn, klass, skola och kommun inte kommer 

att framgå i examensarbetet. Den information som samlas in används endast till vår 

studie. Skolans rektor har gett sitt samtycke till studien.  

 

Vi besvarar gärna eventuella frågor!  

Våra mailadresser är: XX och XX 

 

Ett stort tack för Er medverkan på förhand! 

Hälsningar Karin Lundmark och Karolina Lidén Ståhl 

 

Vi samtycker till att mitt barn är med i studien som en del i en kontrollgrupp och 

testresultat får användas endast i denna studie. Lämna ditt svar till klasslärare senast 

onsdag den 30 augusti.  

 

  ____________________________________________________ 

❏ Ja, vi vill delta i studien.  

❏ Nej, vi vill inte delta i studien.    

 

Elevens underskrift ___________________________________________________ 

 

 

Vårdnadshavares underskrift____________________________________________       

 

* Endast en målsmans underskrift krävs. Om ni ger ert samtycke genom att kryssa i JA- rutan utgår vi 

från att båda vårdnadshavarna samtycker till ovanstående.  
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Körschema för interventionen  

Vecka  Kartläggning BrAvkod  Utvärdering      Trugs Utvärdering 

  V 1 

Måndag 

LäSt Ord och 

Nonord, förtest 

 

Spela in och 

sammanställ 

resultat enligt 

manualen.  

 

 

Enbokstavslista 

Tvåbokstavslista 

Basövningar 

Tvåbokstavslista 

Enbokstavslista 

Nivåanpassa 

läsövningarna 

vecka 1-6. 

Läspenna 

används samtliga 

tillfällen.  

Antal lästa ord under 1 

min. och felläsningar 

noteras i diagram.  

  

Tisdag  Enbokstavslista 

Tvåbokstavslista 

Basövningar 

Tvåbokstavslista 

Enbokstavslista 

Antal lästa ord under 1 

min. och felläsningar 

noteras i diagram. 

  

Onsdag  Enbokstavslista 

Tvåbokstavslista 

Basövning 

Tvåbokstavslista 

Enbokstavslista 

Antal lästa ord under 1 

min. och felläsningar 

noteras i diagram. 

Elevens läsutveckling 

visas genom diagram. 

 

Muntlig feedback från 

eleverna.  

  

Torsdag    Spela Trugs 

Nivå 1 med de 

fem eleverna. 

Muntlig 

feedback från 

eleverna.  

v 2 – 6 

Måndag 
 Enbokstavslista 

Tvåbokstavslista 

Basövning 

Tvåbokstavslista 

Enbokstavslista 

Antal lästa ord under 1 

min. och felläsningar 

noteras i diagram.  

  

Tisdag  Enbokstavslista 

Tvåbokstavslista 

Basövning 

Tvåbokstavslista 

Enbokstavslista 

Antal lästa ord under 1 

min. och felläsningar 

noteras i diagram. 

  



 

 

Onsdag  Enbokstavslista 

Tvåbokstavslista 

Basövning 

Tvåbokstavslista 

Enbokstavslista 

Antal lästa ord under 1 

min. och felläsningar 

noteras i diagram. 

Elevens läsutveckling 

visas genom diagram. 

 

Muntlig feedback från 

eleverna. 

  

Torsdag   Mitthälsning vecka 3, 

återkoppling via mail 

till vårdnadshavare om 

barnets utveckling.  

Spela Trugs 

Nivå 2-5 med 

dem fem 

eleverna. 

Muntlig 

feedback från 

eleverna 

Fredag LäSt Ord och 

Nonord, 

eftertest. 

Spela in och 

sammanställ 

resultat enligt 

manualen.  

 

Intervju 

 Delgivande till 

föräldrar, via mail.  
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Framgångsfaktorer med evidensbaserat innehåll för att träna 
läsförmågan 

Upplägg och innehåll i 

undervisningen:  

                BrAvkod               Trugs 

Behovsstyrt, efter 

kartläggning 

x x 

Lästräning i korta 

perioder 

x x 

Träning i liten grupp/ 

socialt sammanhang 

 x 

Individuell träning x  

Tidiga insatser x x 

Strukturerad träning  x x 

Explicit undervisning x  

Koppling grafem/fonem x  

Fonologisk medvetenhet    

Avkodning på ordnivå x x 

Läsförståelse   

Utbildade lärare med 

kompetens inom 

läsutveckling 

x  

Motiverande träning/ 

varierad träning 

 x 

Ger möjlighet till synligt 

lärande. 

x x 
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