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Abstract 

The aim of the study was to examine whether an intervention with the Rydaholms method leads to 

better decoding skills, improved reading comprehension and increased interest in reading. The 

participants were the third grade primary school children. A five-week training with the method was 

performed and children's results in reading speed, decoding and reading comprehension were 

compared to the pretest results. The interest in reading was measured with a questionnaire prior and 

after the invention was done. The results showed that the children had improved their decoding but 

not their reading comprehension. All the children reported a higher level of reading interest after the 

intervention. The results are discussed in relation to the research favoring training in spelling and 

decoding as a primary method to improve both decoding and reading comprehension and methods 

that combine training in spelling and comprehension. The study could show that improved decoding 

skills do not automatically lead to better reading comprehension due to a short-term memory 

advantage but training in comprehension strategies is needed. The finding that improved decoding 

lead to increased interest in reading gives support for the research that claims that decoding skills are 

fundamental for children's own view on reading. 
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1 Inledning 

 

 

Vikten av att vara en god läsare har ökat i dagens samhälle. Vi kommunicerar allt mer i 

skrift. Den ökade skriftliga kommunikationen kräver goda kunskaper i både läsning och 

skrivning. Flera forskare menar att i ett modernt samhälle är förmågan att läsa och 

skriva inte bara viktig för studier, utan även en nödvändighet i elevers vardag 

(Fredriksson & Taube, 2012; Jacobson & Lundberg, 2000; Taube, 2009). De läs- och 

skrivkunskaper som både yrkeslivet och samhället i övrigt har som krav får sin grund i 

skolan. Skolan ska tidigt lägga grunden till läsfärdigheter. I början handlar det om att 

öva upp läsfärdigheten för att den senare ska kunna användas i kunskapsinhämtandet.  

Forskning har visat att om en elev har lässvårigheter i första och andra klass, 

tenderar de svårigheterna att följa med eleven i högre klasser (Jacobson & Lundberg, 

2000; Stanovich, 1986). Därför kan en bristande avkodningsförmåga på lågstadiet leda 

till att elever hamnar i en ond cirkel. Om det är ansträngande att läsa, läser man ännu 

mindre och dessa elever utvecklas inte i sin läsning och hamnar efter i sitt 

kunskapsinhämtande. Bristande kunskaper och sämre ordförråd i sin tur gör läsningen 

ännu svårare. När man hamnar efter i sin kunskapsinhämtning kan det leda till att man 

tappar tron på sig själv (Häggström, 2010; Taube, 2009). En sämre självbild kan för 

några elever innebära att de tappar motivationen för skolarbete och blir tillbakadragna 

och tysta medan andra i sin tur utvecklar en försvarsmekanism som innebär en negativ 

attityd till skolan. Skolan har därför en viktig uppgift att arbeta med läsning och 

motivera elever till att läsa och ge stöd när läsinlärningen är svår. Misslyckandet i 

läsningen kan ge upphov till missmod, frustration och låg självkänsla som i 

förlängningen kan innebära att svaga läsare helt tappar lusten och motivationen för 

skolarbete.  

Forskning visar att tidiga insatser med avkodningsträning kan ge gott resultat för att 

hjälpa lässvaga elever (García & Cain, 2014; Statens beredning för medicinsk ut-

värdering SBU, 2014; Vellutino, Scanlon, & Tanzman, 1998). Avkodningsförmågan har 

en relation till fonologisk medvetenhet. Eleverna ska vara medvetna om hur bokstäver 

representerar ljud i orden. Automatiseringen av avkodningen leder till att eleven inte 

längre behöver ljuda alla ord och det frigör resurser för ordens betydelser samt texters 

meningsbyggnad. När man läser använder man arbetsminnet och dess kapacitet är 

begränsat (Baddeley, 1992). Om avkodningen automatiseras frigörs minnesresurser för 

förståelse av texten. Goda läsare har automatiserat den ortografiska bearbetningen av 

texten och när denna automatisering kräver bara minimala resurser kan man koncentrera 

sig på textinnehållet. Svaga läsare måste använda alla resurser till avkodningen av ord 

(Nevo & Breznitz, 2013) och det blir inga resurser kvar till textförståelse. Barn som på 

lågstadiet visar tydliga tecken på bristande avkodningsförmåga behöver tidigt hjälp med 

vad som kan bli en svårighet som bara blir större när texternas komplexitet ökar när 

barnen kommer till högre stadier. Hur läsundervisningen går till har kanske mindre 

betydelse för många barn, de kommer att lära sig att läsa, men för en del av barnen som 
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visar tecken på att inte ha nått den fonologiska medvetenheten som avkodningen kräver 

kommer lästräningen att bli helt avgörande.  

Skolor och lärare har idag tillgång till flera olika åtgärdspaket och tränings-         

metoder när det gäller läsning. Enligt SBU, (2014) kommer de insatser som strukturerat 

övar kopplingen mellan fonem och grafem att resultera i att barnet blir bättre på att läsa. 

Barnet blir bättre på att stava, läsförståelsen ökar och den fonologiska medvetenheten 

förbättras. Bravkod, Wendick, Wittingmetoden  och Rydaholmsmetoden är exempel på 

metoder som tränar avkodning och kopplingen mellan fonem och grafem. Även läs-

hastigheten övas upp i dessa metoder. Läsförståelse tränas inte lika intensivt utan 

metoderna betonar lässtrategiers betydelse och textsamtal som tas upp i klassen eller i 

grupper.  

Rydaholmsmetoden är en träningsmodell som har använts framgångsrikt för 

lässvaga elever vilkas svårigheter har handlat om avkodningssvårigheter. I metoden 

tränas läsning av bokstäver, ord och nonsensord i en bestämd ordning och träningens 

syfte är att stärka avkodning och därmed läshastighet. Träningen består av relativt korta 

träningspass (15-20 minuter) men dessa görs minst två gånger i veckan. 

Rydaholmsmetodens målsättning med träningen är att eleven ska uppnå en viss nivå i 

standardpoäng (stanine 4) som bygger på ett medelvärde fördelat efter normal-

fördelningskurvan. Metoden har visat goda resultat och den har utvärderats i många 

studier (Gustafsson, 2009; Hallin & Klintenheim, 2009; Svensson & Winner, 2010). 

Om förbättrad avkodningsförmåga med hjälp av Rydaholmsmetoden även leder till 

bättre läsförståelse och läsintresse är inte lika klart eftersom utvärderingsstudierna allra 

oftast har handlat om elevers avkodningsförmåga. Om elever med lässvårigheter 

förbättrar sin avkodningsförmåga med hjälp av träningen kan man anta att en bättre och 

snabbare avkodning frigör minnesresurser för textbearbetning i större utsträckning än 

tidigare. Om Rydaholmsmetoden även kan leda till ökad textförståelse är en viktig fråga 

för specialpedagogiken. Om en träningsmetod som har som syfte att snabbt förbättra 

elevers avkodningsförmåga skulle visa sig vara effektiv även när det gäller andra brister 

i läsning skulle man inte behöva använda en speciell träningsmetod för elevers 

läsförståelseproblem utöver avkodningsträningen. Om metodanvändningen däremot inte 

ökar läsförståelsen, då måste även andra åtgärder sättas in för att eleverna skulle nå de 

kunskapsmål som är uppsatta för dem. 

I en diskussion som handlar om olika läsmetoders effektivitet på lässvårigheter är 

det viktigt ur en specialpedagogisk synvinkel att studera om en anpassad metod som 

Rydaholms-metoden även kan påverka läsförmågans andra del, läsförståelse. På basis av 

tidigare studier som gjorts om Rydaholmsmetoden kan man anta att eleverna förbättrar 

sin avkodningsförmåga i jämförelse med kontrollgruppen. Om även läsförståelsen och 

läsintresset förbättras med metoden är forskningsfrågan i studien här.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Studiens syfte är att undersöka om Rydaholmsmetoden som är avsedd för att förbättra 

lässvaga elevers avkodningsförmåga leder till ökad läsförståelse och därmed även till 

ökat läsintresse.  

 

Frågor som ställs i undersökningen är följande:                                                                                                                    

 

Vilka effekter får Rydaholmsmetoden på elevers avkodning? 

Vilka effekter får Rydaholmsmetoden på elevers läsförståelse? 

Vilka effekter får Rydaholmsmetoden på elevernas läsintresse? 
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2 Bakgrund 

 

Läsforskning är ett stort område och intensiv forskning har bedrivits under många år. I 

detta kapitel redogörs för vad som framkommer av forskning och litteraturen om 

läsning som en bakgrund till syftet och forskningsfrågorna. Kapitlet inleds med teorier 

om läsning och vad läsning är, avkodning, avkodning och fonologisk medvetenhet, 

läsförståelse, ordkunskap och läsmotivation. Vidare beskrivs vad som händer när 

läsningen inte utvecklas som den ska när avkodningssvårigheter eller 

läsförståelsesvårigheter uppstår. Kapitlet avslutas med vad styrdokumenten säger och 

vilka stödinsatser som kan sättas in. 

2.1 Läsning 

Det finns inte någon heltäckande definition till vad läsning är. Lundberg (2010) till 

exempel menar att det inte finns någon helt invändningsfri definition. Man kan läsa på 

olika sätt och med olika syften och detta påverkar läsningens art. Läsning kan till 

exempel handla om att läsa text-remsan på TV, läsa en tidtabell, läsa symboler, läsa en 

bok eller att läsa en karta och skillnaderna mellan läsformerna påverkar sättet hur man 

läser.  Läsning handlar om att kunna tolka skrift och det innebär att man samtidigt måste 

både avkoda text och förstå textens innehåll. För att ett barn ska kunna läsa måste barnet 

förstå att bokstäver omkodas till ljud, stavelser och ord. Det innebär att för att kunna 

uppfatta texten måste barnet känna igen de ord de avkodar. Det blir riktig läsning först 

när både avkodningen och förståelse fungerar.  

Hoover och Gough (1990) har beskrivit läsning med en formel som består av två 

komponenter: avkodning och läsförståelse. Dessa två komponenter ligger bakom den 

teoretiska synen på läsförmåga som kallas The Simple View of Reading. Även om synen 

på läsningen kallas enkel anser man inte i teorin att läsningen är enkel. I teorin är 

avkodning och förståelse faktorer och läsning är produkten av dem. De två faktorerna är 

lika viktiga för god läsning; avkodning och läsförståelse förutsätter varandra. Om den 

ena komponenten inte fungerar blir det ingen bra läsning. Det innebär att en läsare kan 

skaffa sig en fungerande avkodningsförmåga men om läsförståelsen inte fungerar blir 

man inte en god läsare. 

För ett barn i början av sin läsning handlar läsning först om avkodning. För många 

barn innebär den första lästräningen inte några större problem. De lär sig ljuda ihop 

bokstäver till ord. Avkodningen automatiseras sakta så att ord inte längre behöver ljudas 

ihop utan att bokstäverna känns igen som större ortografiska representationer. 

Läsningen går från alfabetisk läsning som använder fonologisk avkodning till 

ortografisk läsning som inte längre kräver fonologisk bearbetning av 

bokstavskombinationer. Barnet kan nå ordens betydelse utan detaljerad avkodning av 

grafem (Adams, 1990; Høien & Lundberg, 1997/1999). Ju mera barnet läser desto bättre 

går det. Ortografisk läsning förutsätter inte bara automatiserad avkodning utan även att 

barnet har ett tillräckligt stort ordförråd. Flera forskare menar att ordförståelse är den 
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viktigaste komponenten för läsförståelse (Anmarkrud, 2007/2008; Westlund, 2009). För 

att kunna känna igen ord måste barnet ha mött orden tidigare och lagrat deras former 

och betydelse i minnessystemet (Kamhi & Catts, 2014). Ordförrådets storlek spelar en 

viktig roll i normal läsutveckling; det går lättare och fortare att känna igen ord som man 

kan. Ordkunskaper hjälper till i automatiseringen och läsningen introducerar nya ord 

som används just i skrivna texter och inte så mycket i vardagligt tal. En större 

omvärldskunskap leder till ett bättre ordförråd, vilket underlättar läsning och mer 

läsning leder till en bättre läsförståelse och större omvärldskunskap (Cunningham & 

Stanovich, 1991; Wengelin, 2013). Det uppstår en växelverkan mellan läsning och 

ordkunskaper. 

De problem i inledande läsinlärning som är lättare att upptäcka handlar om 

avkodningssvårigheter. Alla barn i alla kulturer som använder ett alfabetiskt system 

möter samma problem i mer eller mindre utsträckning. Bokstävers och ljudens relation 

till varandra är inte enkel. Vissa ljud saknar egen bokstav, några bokstäver används för 

olika ljud och ibland har ett ljud flera bokstäver. Svenskans långa och korta ljud har 

inga egna symboler utan fonemlängden uttrycks med stavelsestrukturer. 

Avkodningsförmågan vilar på barnets fonologiska medvetenhet. Barnet måste höra 

vilka ljud ett ord består av. Att kunna segmentera ord i ljud är förutsättningen för 

förståelse av den alfabetiska principen (Frost, 2001/2002; Lundberg, Frost, & Petersen, 

1988). Tidig språklig stimulans med språklekar, ramsor och högläsning ökar den 

fonologiska medvetenheten och förbereder barnet för läsinlärningen (Liberg, 2010). När 

läsinlärningen börjar kommer barnets fonologiska medvetenhet och bokstäver att möta 

varandra och hjälpa varandra. 

Många barn lär sig avkoda på en grundläggande nivå men fortsätter inte att utveckla 

sin läsning vidare. Det kan bero på flera faktorer. Det kan bero på att barnet inte läser 

tillräckligt mycket. Ett barn måste läsa många ord för att bli en god läsare (Adams, 

1990; Lundberg, 2010). Enligt Stanovich (1986) påverkas läsinlärningen av en 

Matteuseffekt (åt dem som har ska vara givet); en läsare som finner läsningen enkel 

läser mer och förbättrar på så sätt hela tiden sin läsning medan en läsare som får kämpa 

med sin läsning läser mindre och mindre och kan då stanna i sin läsutveckling. Läsning 

är en färdighet som måste övas och det tar tid. Om barnet har dåliga ordkunskaper 

försvåras färdighetsträningen eftersom barnet ofta möter okända ord som alltid måste 

ljudas. Om avkodningen av ord inte automatiseras kan det ge problem med meningarnas 

betydelse. En mödosam avkodning tar alla resurser och barnet har svårt att uppfatta 

meningsbyggnader. Medan avkodningsproblemen är lätta att upptäcka är läsförståelse-

problemen svårare att upptäcka om avkodningen fungerar någorlunda.  

2.2 Avkodning 

I The Simple View of Reading beskrivs avkodning som effektiv ordigenkänning. 

Läsaren känner snabbt igen ett skrivet ord och kan hitta det i sitt inre mentala lexikon 

och får semantisk information om ordet (Hoover & Gough, 1990). För att ”knäcka” den 
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alfabetiska koden (Lundberg & Herrlin, 2005; Lundberg, 2010) som ligger bakom 

avkodningsförmågan, måste barnet känna till hur ett ord är uppbyggt av ljud. Barnet ska 

kunna segmentera ord i ljud. Detta är inte lätt eftersom ljud i talet flyter ihop och ändras 

på grund av detta och koartikulationen även gör att vissa ljud försvinner. Det finns ljud 

som inte har en egen bokstav som till exempel de initiala ljuden i sjö eller tjäna. Det 

finns vokaler som låter olika beroende på i vilket sammanhang de uppträder; bokstaven 

|o| beskriver ibland ett /u/ -ljud (ko) men ibland ett /o/ -ljud (komma). Talspråkets 

assimileringar, där ljuden påverkar varandra och kan låta olika beroende på vilka ljud 

som omger dem, kan vara svåra att upptäcka och överföra till skriftspråket. Att lära sig 

sammanljudningen av bokstäver (grafem) och upptäcka bokstavssekvensers koppling 

till språkljud (fonem) är en viktig träning för elever i början av sin läsinlärning (Bjaalid, 

Høien, & Lundberg, 1996; Lundberg, Larsman, & Strid, 2010; Vellutino, Scanlon, &, 

Tanzman, 1998).  

Forskningen har delat den inledande läsinlärningen i faser under vilka läsfärdighet 

utvecklas. Høien och Lundberg (1997/1999) föreslår fyra faser som beskriver 

läsinlärning från låtsasläsning till vuxenlik avkodning. Under den första fasen som 

Høien och Lundberg kallar pseudoläsning avkodar inte barnet bokstäver till ord utan 

känner igen vissa skriftmönster som det ofta möter i sin omgivning och har lärt sig vad 

de betyder. Barnet kan till exempel känna igen sitt eget namn och andra namn som det 

ofta sett skrivna i sin omgivning. Varumärkesnamn (t.ex., Lego, Coca Cola) som 

använder logotyper som kopplas ihop med dem tillhör de ord som barnet kan känna 

igen som ordbilder.  

Under den andra fasen som Høien och Lundberg kallar den logografisk-visuella 

fasen, läser barnet ordet som en bild. De ljudar sig inte fram bokstav för bokstav utan 

ser orden som en enhet. Barnet kan känna igen ord på basis av några visuella tecken; det 

kan vara den första bokstaven eller någon annan bokstav som fungerar som ledtrådar. 

Även ordets form eller längd kan fungera som visuella ledtrådar. Det logografiska 

stadiet som också kallas villkorlig associatonsinlärning handlar om att koppla ihop 

ordet och dess betydelse utan någon fonologisk analys av bokstavskombinationer. 

Många barn kan lära sig känna igen åtskilliga ord på basis av några bokstäver och andra 

visuella ledtrådar men precis som pseudoläsning handlar denna typ av läsning om att 

gissa och ortografiska likheter mellan ord kan lätt leda till fel.  

Under den tredje fasen, den alfabetisk-fonemiska fasen, lär sig barnet den alfabetiska 

principen, hur bokstäverna beskriver talets ljud. Förutsättningen för denna fas är den 

fonemiska medvetenheten. Barnet analyserar ord och delar upp dem i språkljud 

(fonem).  En viktig kunskap är att skilja mellan bokstävers namn och deras ljudvärde. 

Under denna fas ska barnet bli medvetet om att ett språkljud kan beskrivas med olika 

bokstäver och att en bokstav kan beskriva olika ljud (/j/ kan beskrivas med j, g, hj, dj, gj 

och |k| kan beskriva /k/ eller /ɕ/. När ett barn har förstått hur bokstäverna blir ljud och 

hur de kan sättas ihop och plockas isär har barnet uppnått en lingvistisk medvetenhet 

som behövs för läsning (Høien & Lundberg, 1990). När barnet har nått den alfabetisk-
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fonemiska fasen kan det läsa ord som det aldrig tidigare mött. Många barn lär sig dessa 

principer snabbt och relativt enkelt medan det för andra tar längre tid.  

För att uppnå en bra läsfärdighet räcker det inte att barnet kan koppla ihop bokstäver 

och ljud utan denna process måste bli både snabb och säker för att det ska bli resurser 

kvar för textförståelse. Under den tredje fasen tar avkodningen alla uppmärksamhets-

resurser och det är svårt för ett barn att samtidigt ljuda ihop ord och förstå satsers 

innehåll. Arbetsminnet som läsningen använder har begränsad kapacitet (Baddeley, 

1992) och i början av lästräningen går alla dess resurser till att avkoda och mycket lite 

blir kvar för läsförståelse. Först när barnet har läst tillräckligt mycket och skapat 

ortografiska former som kan lagras i långtidsminnet kan avkodningen automatiseras och 

barnet når den högsta fasen. De flesta barn går igenom de inledande faserna utan större 

problem och läsprocessen börjar alltmer handla om textförståelse. 

Under den fjärde fasen, den ortografisk-morfemiska fasen, är ordigenkänningen 

automatiserad så att barnet inte längre behöver ljuda ihop bokstäverna utan orden känns 

igen som betydelsehelheter eller som bestående av betydelsebärande delar, morfem. 

Ordigenkänningen baseras på en visuell analys av den ortografiska formen vilket gör att 

avkodningen sker snabbt utan den mellanliggande fonologiska analysen. 

2.3 Avkodning och fonologisk medvetenhet 

Avkodningsförmågan som barnet ska utveckla under den alfabetisk-fonemiska fasen är 

kritisk för läsprocessen och läsforskningen (Lundberg, Frost, & Petersen, 1988; 

Torgesen, Morgan, & Davis, 1992) antar att den har en avgörande koppling till barnets 

fonologiska medvetenhet. Høien och Lundberg (1997/1999) tar upp diskussionen om 

relationen mellan fonologisk medvetenhet och läsfärdighet. Många forskare anser att 

barn behöver vara fonologiskt medvetna så att de förstår hur ord är uppbyggda av ljud 

för att de skulle kunna förstå den alfabetiska principen medan andra forskare hävdar att 

det är lästräningen som gör barnet fonologiskt medvetet. Høien och Lundberg menar i 

enlighet med många forskare att utvecklingen är interaktiv. En viss fonemisk färdighet 

behövs för att läsinlärningen kan komma i gång och läsinlärningen utvecklar sedan 

barnets fonologiska förmåga vidare. Forskningen vet att vuxna analfabeter har en 

väldigt diffus uppfattning om fonem i sitt eget språk (Morais, Cary, Alegria, & 

Bertelson, 1979) och samma gäller för enspråkiga kineser också. De kinesiska språken 

använder ett logografiskt system som inte vilar på fonem vilket gör att fonologisk 

medvetenhet inte behövs för läsning av logografer. Dessa studier visar att läsningen 

driver den fonologiska medvetenheten; den alfabetiska koden är en bra grund för 

förståelse av fonemkombinationer som talade språk består av.  

De flesta barnen kan tidigt höra likheter i ords fonologiska former även om den 

fonologiska medvetenheten fortfarande är bristfällig. De kan förstå hur man rimmar och 

hör vilka ljud som börjar ett ord. Dessa enkla kunskaper om språkets ljud kan förutsäga 

barns läsutveckling menar många forskare (Lundberg, 2010; Lundberg et al., 1988). Att 

analysera ord i fonem kräver medveten uppmärksamhet och för många barn kommer 
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den fullständiga medvetenheten först med läsinlärningen. Men för en del barn går det 

inte lika lätt. De har svårt att höra enskilda ljud i orden och kan inte analysera vilka ljud 

som skapar likheter och skillnader mellan närliggande ord. För många barn kan skriften 

medvetandegöra språkets ljud när bokstäverna börjar symbolisera dem. Men alla barn 

når inte den nödvändiga medvetenheten om språkets ljud. Enligt forskningen (Rack, 

Snowling, & Olsson, 1992) är brister i avkodningsförmågan är den största bidragande 

orsaken till lässvårigheter. Och bakom denna brist ligger brister i fonologisk 

medvetenhet. Svaghet i avkodningskomponenten leder till att förståelsekomponenten 

inte kan fungera heller. Enligt The Simple View of Reading måste båda fungera för att 

läsfärdigheten kan utvecklas. Den ena processen kan inte ersätta brister i den andra.  

2.4 Läsförståelse 

Enligt the Simple View of Reading (Hoover & Gough, 1990) är läsning inte bara av-

kodning utan handlar lika mycket om språkförståelse som om avkodning. Men 

ordavkodningen är ändå förutsättningen för läsning; utan det har man ingen nytta av 

språkförståelse. Enligt teorin handlar språklig förmåga om att kunna lyssna på tal och 

höra och känna igen ord och kunna sätta ihop ord till fraser och satser och förstår deras 

innebörd. På liknande sätt förklaras läsförståelse. Läsförståelse är förmågan att visuellt 

kunna känna igen ord, sätta dem ihop till fraser och satser och förstå deras innebörd. 

När barnet börjar sin läsinlärning har det ett fungerande talspråk som det har lärt sig 

i kommunikationen med andra. Barnets inre lexikon har lagrat alla de ord som barnet 

kan men dessa ord saknar en skriven form tills barnet har mött dem tillräckligt många 

gånger i skrift och långtidsminnet kan även lagra den skriftliga formen. Barnets första 

möten med skrivna ord måste möta den fonologiskt baserade former som redan finns i 

lexikonet (Lundberg, 2010). 

Talet består av enstaka ord som följer varandra över tid. I talet grupperas orden ihop 

med hjälp av prosodin så att det bildas fraser och satser som i sin tur får olika melodier 

beroende på om det handlar om påståenden, frågor eller uppmaningar (Hoover & 

Gough, 1990). Talat språk kan förstärkas med gester, blickar och prosodi och utifrån 

detta uppstår en förståelse. Undersökningar har visat att prosodin är viktig för barns 

förståelse av talat språk (Lundberg, 1984). I skrift följer orden varandra på samma sätt 

men skriften saknar prosodi. Läsaren måste själv gruppera ihop orden och skapa en 

satsmelodi. Läsningen förutsätter också en viss medvetenhet om språkets formella 

egenskaper som handlar om ordens inre struktur, hur ord bildar fraser och hur fraser 

bildar satser. Tolkning av en sats kräver att barnet har kunnat lista ut hur delar bygger 

upp satsens betydelse. Fördelen med skriven text är man kan läsa texten flera gånger 

och på så sätt uppnå läsförståelse (Hoover & Gough, 1990; Lundberg, 1984). Även om 

talat och skrivet språk skiljer sig åt menar Hoover och Gough (1990) ändå att likheterna 

mellan talspråket och skriftspråket är mycket större än skillnaderna. 

Läsförståelse är en komplicerad process där många faktorer är beroende av 

varandra. Läsförståelse reflekterar individens förståelse av världen. När barnets 

kunskapsbas växer blir det också lättare för barnet att läsa och förstå texter som handlar 
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om det som barnet har en förförståelse för (Hoover & Gough, 1990). Läsförståelse är ett 

samspel med läsarens tidigare erfarenheter och läsarens tolkning av texten. Det kan 

innebära att förståelsen blir olika för olika läsare beroende läsarens bakgrundskunskap 

och slutsatser.  

Medan målet för avkodningen är automatisering kan läsförståelse aldrig 

automatiseras. Varje text behöver samma medvetenhet om ords, frasers och satsers 

struktur och betydelse och satsers betydelse måste lagras för att den ska kunna slås ihop 

med andra satser. Detta kräver ett samarbete mellan arbetsminnet som lagrar det nyligen 

lästa och långtidsminnet som innehåller tidigare kunskaper om både ord och det lästa 

ämnet. Detta samspel skapar hela tiden ny kunskap som kan lagras och utnyttjas i vidare 

läsning (Cunningham & Stanovich, 1991). Om barnet förstår kontexten i texter vållar 

inte nya ord problem; de kan få sin betydelse från kontexten. När ordförrådet ökar växer 

även läsförståelsen (Cain, Oakhill, & Lemmon, 2004). För att man ska uppnå god 

läsförståelse krävs det alltså god avkodning, förståelse av grammatiska strukturer och 

ett relativt stort ordförråd. Men god läsning förutsätter även lässtrategier. Lässtrategier 

handlar om förkunskaper om olika texters innehåll och struktur (Bråten, 2007/2008). 

Läsare försöker förutse vad texter ska handla om och på så sätt förbereda och anpassa 

sin läsning till innehållet genom att styra och övervaka sin förståelse av texten. Bråten 

(2007/2008) menar att undervisning i förståelsestrategier kan hjälpa och avsevärt 

förbättra svaga läsares förståelse av texter. Han hänvisar till en studie (Samuelstuen & 

Bråten, 2005) som visade att förkunskaperna om de lästa texters innehåll var avgörande 

för de skillnader som uppstod mellan eleverna. Bråten medger dock att 

ordavkodningsfärdigheter är förutsättningen för fungerande lässtrategier. 

2.5 Ordkunskap 

En god läsförståelse bygger på ett bra ordförråd. Fungerande läsning är helt enkelt 

effektiv ordigenkänning menar man i The Simple View of Reading (Hoover & Gough, 

1990). Oavsett om barnet befinner sig på den alfabetisk-fonematiska fasen och ljudar 

ord eller om läsningen redan är ortografisk måste resultatet av ordanalysen jämföras 

med ord i barnets inre lexikon. I läsinlärningens början finns det inga skrivna former 

lagrade i barnets minne utan resultatet måste jämföras med de fonologiska, talbaserade 

former som barnet minnessystem har lagrat för orden. Barnet måste möta den skrivna 

formen ett antal gånger innan den grafiska formen blir lagrad. Om barnet har ett relativt 

stort ordförråd kommer de flesta orden i skrift ha sina talade former lagrade i barnets 

inre lexikon och detta underlättar ordigenkänning. God ordidentifiering är en nödvändig 

förutsättning för läsförståelse. Men talade ord och skrivna ord kan skilja sig åt när det 

gäller detaljer. Många barn har problem med talade ords exakta former, de har inte 

observerat alla detaljer i ordens form. Sådana oprecisa ordformer kan försvåra deras 

igenkänning i text (Elbro, 2004). 

Om barnet har ett mindre ordförråd kan även nybörjartexter har alltför många ord 

som är okända för barnet och det försvårar läsning. Barnet har svårt att veta om 
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ordigenkänningen var lyckad eller misslyckad när ord inte finns. Under skoltiden växer 

antalet nya ord i texter och förutsättningen till att dessa ord kan bli en del av barnets 

ordförråd är att barnet kan förstå deras betydelse från texten. Detta kan bara ske om 

texten innehåller tillräckligt många bekanta ord så att barnet kan lista ut det nya ordets 

betydelse på basis av de gamla orden. Elbro (2004) menar att man tidigt kan förutsäga 

utifrån ordförrådets storlek hur ett barns läsutveckling kommer att se ut. Westlund 

(2009) till exempel menar att undervisning i ordförståelse är den viktigaste delen i 

läsförståelseundervisningen. Många barn ökar inte sitt ordförråd eftersom de inte läser 

tillräckligt mycket. Om texterna innehåller alltför många okända ord blir läsningen svår 

och kan även bli en obehaglig upplevelse. Barn behöver lära sig orden i meningsfulla 

kontexter, antingen i texter som är anpassade till att introducera nya ord eller i 

undervisningen som riktas mot ordförståelse. Det är också viktigt att lära barnen 

lässtrategier som kan underlätta inlärning av nya ord på egen hand. 

2.6 Läsmotivation 

Skolans viktigaste uppgift är att lära barnen att läsa. Men läsundervisningen ges allra 

oftast på samma sätt till alla barn. Men barn är olika när det gäller motivation att lära sig 

nya saker. Många är förväntansfulla och nyfikna på allt nytt och vill lära sig medan 

andra kan vara försiktiga och rädda inför allt nytt och vill helst dra sig tillbaka från det 

nya. Många barn har redan lärt sig grundläggande saker om läsning; de kan bokstäverna 

och har lärt sig ljuda ihop enkla ord och ser framemot att kunna läsa på riktigt. Andra 

barn kan sakna positiva läserfarenheter och de har inte förstått meningen med att läsa 

och vilken nytta man kan ha av läsning. Skolans och läraren har ett stort ansvar i 

skapandet av ett intresse och motivation till att läsa (Häggström, 2010; Taube, 2007). 

Läsning handlar inte bara om kunnande utan det är viktigt att barn får erfara lust och 

glädje i läsandet. Högläsning där läraren läser med inlevelse kan stimulera barnens 

intresse för läsning och böcker (Taube, 2007). Barn har inte i början någon uppfattning 

om vilka texter de kan läsa och förstå. Därför är det viktigt att det finns bra böcker i 

klassrummet och läraren kan hjälpa barn att hitta rätt bland dem så att läsningen blir en 

positiv och glädjefull upplevelse som lockar till att läsa mer (Häggström, 2010).  

Motivation och läsintresse är viktiga i läsprocessen (Baker & Wigfield, 1999; 

Liberg, 2007; Marinak, Malloy, Gambrell, & Mazzoni, 2015; Morgan & Fuchs, 2007). 

Elever som hittar böcker som de tycker om att läsa utvecklar läsintresse som motiverar 

dem till att läsa mer. Läsmotiverade elever utvecklar en bättre läsförmåga (Morgan & 

Fuchs, 2007; Taube, 2007). Elever som väljer fel böcker, böcker som har alltför svåra 

texter till elevens läsnivå eller texter som inte väcker intresse blir inte motiverade till att 

läsa och läser allt mindre och utvecklas inte i samma takt som sina läsintresserade 

klasskamrater.  

Det är viktigt att motivera de barn som har svårt att lära sig att avkoda att läsa. 

Dessa barn behöver särskilt mycket stöd för att de inte skulle tappa motivationen. 

Motivation, engagemang och självförtroende samspelar med traditionell 
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klassrumsundervisning i läsning som bokstavskännedom, läsförståelse och avkodning. 

Det är viktigt att läraren och skolan medvetet arbetar med att skapa motivation till 

läsning och hjälper elever att hitta texter som är lämpliga för elevers läsnivå men som 

också kan engagera elever (Taube, 2007, 2009).  

Forskare menar att det krävs att den metakognitiva förmågan utnyttjas för att god 

läsning ska uppstå (Afflerbach, Cho, Kim, Elliker Crassas, & Doyle, 2013; Høien & 

Lundberg, 1999). Det räcker inte med att vara en god avkodare eller ha god förståelse 

för att vara en god läsare. En del i läsinlärning är att uppmärksamma eleven på sin egen 

läsinlärning och sina metakognitiva kunskaper där en god självbild ingår för att bli en 

god läsare. 

2.7 Avkodningssvårigheter 

Vid inlärning av alfabetisk läsning ställs det krav på både barnets visuella och 

fonologiska förmåga. Barnet måste lära sig och komma ihåg bokstävernas form, 

separera visuellt lika bokstäver från varandra och kunna identifiera dem i olika tryckta 

former. Barnet måste lära sig hur talade ord kan delas i ljudbitar och hur bokstäverna 

symboliserar dessa ljud. De talade ordens uppbyggnad av ljud är förutsättningen för 

läsning oavsett om en viss medvetenhet om ljud finns hos barnet redan innan 

läsinlärningen börjar eller om den kommer i samband med läsinlärningen (Høien & 

Lundberg, 1997/1999). De flesta barn blir medvetna om ords uppbyggnad när de förstår 

hur man ljudar ihop bokstäver till ett ord. När barnet förstår ljudningsprincipen öppnas 

koden och barnet kan ljuda ihop praktiskt taget alla bokstavskombinationer (Lundberg 

& Herrlin, 2003). Men den inlärda ljudningstekniken löser inte allt i skrift. Alfabetiska 

system som svenska är inte helt konsekventa i sitt sätt att symbolisera ljud. Barn måste 

upptäcka grafem som uttrycker ljud. Grafem är ofta en bokstav men kan också vara 

flera och ibland kan samma bokstav eller bokstavskombination vara olika grafem.  

Barnet närmar sig ortografisk läsning stegvis och de flesta barn har lärt sig 

huvudprinciperna efter någon termin i skolan (Lundberg, 2010). Men för en del barn går 

det inte lika lätt. De har svårt att höra fonemen i ord och därmed blir bokstävernas 

symbolik svår att förstå också. Många av dessa barn som kämpar med avkodningen kan 

dock bokstäverna och några har redan fått hjälp i förskolan med ljudningen av 

bokstäver. Många kan även mödosamt ljuda ihop enkla ord när de kommit en bit på väg 

i sin läsutveckling. Men för några barn slutar utvecklingen där. De lyckas inte med att 

automatisera sin avkodning och uppnår inte det ortografisk-morfemiska stadiet som 

behövs för bra läsförståelse. När sammanljudningen alltid kräver en medveten och 

mödosam genomgång av alla bokstäver i varje ord måste barnets hela uppmärksamhet 

riktas mot denna analys och det blir svårt att samtidigt uppfatta hur orden hör ihop, 

bildar fraser och hur fraserna blir satser. Barn som ljudar sakta och osäkert får inte in 

den rätta melodin i fraser och satser utan alla ord får samma betoning och läsningen blir 

hackig och monoton (Lundberg & Herrlin, 2003).  Det innebär att barn som har 
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svårigheter med sin avkodning får inte flyt i sin läsning och får svårigheter med att 

binda ihop ord till fraser och fraser till satser.  

Avkodningssvårigheterna leder nästan alltid till problem med läsförståelse. Barn 

som läser mödosamt läser även många gånger fel och de kan också börja gissa för att 

snabba upp läsningen. Detta försämrar läsförståelsen ytterligare. Avkodnings-

svårigheterna kan också ge upphov till andra problem. Barn som avkodar långsamt och 

tappar tråden i orden och måste läsa om kan känna obehag inför läsningen och vill inte 

läsa högt. Enligt forskningen (Rack et al., 1992) är brister i avkodningsförmågan den 

största bidragande orsaken till lässvårigheter. Enligt The Simple View of Reading leder 

svaghet i avkodningskomponenten till att förståelsekomponenten inte kan fungera 

heller. Båda måste fungera för att läsfärdigheten kan utvecklas. Den ena processen kan 

inte ersätta brister i den andra. Det är viktigt att tidigt uppmärksamma 

avkodningsproblem. I länder som Sverige har man byggt in forskningsresultat som visat 

att bristande fonologisk förmåga ligger oftast bakom initiala läsproblem i 

förskolepedagogiken (Lundberg et al., 1988; Lundberg, Olofsson, & Wall, 1980). Man 

arbetar med språklekar och försöker väcka barnets intresse för språkets olika sidor. 

Forskningen (Hatcher, Hulme, & Snowling, 2004) har visat att just träning i fonologiska 

färdigheter har störst betydelse för barn som riskerar att få problem med läsning. 

Träningen ska göra barn uppmärksamma på ords uppbyggnad och hur enskilda ljud 

bygger upp ett ord. Denna ljudmedvetenhet kan sedan användas i ljudningen av ord 

(Høien & Lundberg, 1997/1999; Lundberg & Herrlin, 2003). 

Lundberg (2010) menar till exempel att både forskning och beprövade 

lärarerfarenheter har visat hur man ska gå tillväga när barn som behöver mera hjälp ska 

undervisas i läsning. Det är viktigt att göra avkodningen så lätt som möjligt i början. 

Man ska beakta den ordning i vilken de olika ljuden introduceras till barnen. Vissa 

konsonantljud (t.ex., k, g, f, t, p) är till exempel svåra att isolera eftersom de 

samartikuleras med vokaler och det inte lämpligt att börja med ord som innehåller 

sådana svårigheter. Första ljudningsord ska innehålla tydligt separerade vokaler (i, a, o) 

och konsonanter som är lättare att höra (t.ex., s, r, m). Enkla ord ska visa vägen till hur 

sammanljudningen går till. Först när barnets avkodning blir säkrare kan man börja träna 

grafem som ställer mera krav på barnets avkodningsförmåga. 

Tidiga insatser med förebyggande undervisning har visat sig har stora effekter för 

framtida lässkicklighet (Catts, Herrara, & Nielsen, 2015; Elbro, 2004; Høien & 

Lundberg, 1997/1999). Barnen måste få träna på fonem och grafemkoppling för att bli 

säkra i sin läsning (Alatalo, 2012, Morais, et al., 1979). En del barn kan även behöva 

göras uppmärksamma på vissa vanligt förekommande bokstavsmönster, till exempel 

olika böjningsändelser (morfem) i ord (Høien & Lundberg, 1990). Ensidig träning av 

ljudning har dock mött kritik eftersom metoden anses som tråkig. Frost (2002) anser att 

metoden inte fångar barnens intresse. Att hålla på med enkla, oftast konstgjorda 

meningar som inte har någon koppling till barnets värld (mor ror) kan inte väcka 

barnets intresse för läsning och utvecklar inte läsförståelse. Frost menar att eleverna 

istället ska få möta intressanta och elevnära texter som lockar dem till vidare läsning. 
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De ska få stöd och hjälp av sin lärare, men det är läsförståelse som är den viktiga 

drivkraften i läsningen. 

2.8 Läsförståelsesvårigheter 

För att bli en god läsare behöver man vara en god avkodare. Det räcker inte att man kan 

koppla ihop bokstäver och ljuda dem ihop utan denna process måste bli både snabb och 

säker för att det ska bli resurser kvar för textförståelse. Alla barn lyckas inte med att 

automatisera sin avkodning och lyckas inte att uppnå det ortografisk-morfemiska stadiet 

som behövs för bra läsförståelse. Om barnet måste lägga all sin mentala kraft på 

avkodning finns det en risk att arbetsminnets resurser inte räcker till att följa med i 

textens innehåll och barnet glömmer vad det har läst (Bråten, 2007/2008). Därför är det 

viktigt att avkodningen sker med automatik. Det är först då som barnet kan koncentrera 

sig på innehållet och ta till sig det texten handlar om.  

Om avkodningen inte fungerar och läsningen hela tiden är ansträngande vill barnet 

inte läsa och då utvecklas inte läsning eftersom man inte kan skaffa automatik om man 

inte läser mycket (Adams, 1980). Automatik är resultatet av mycket träning. Men 

fungerande avkodning betyder inte alltid att barnet har bra läsförståelse (Bråten, 2007/ 

2008). Barn som inte utvecklar god läsförståelse trots att de är goda avkodare läser ofta 

texter ord för ord. De läser utan att tolka texten. Elwèr (2009) kallar dessa läsare poor 

comprehenders eller läsare med specifika läs-förståelseproblem.  

Brister i läsförståelse kan vara svåra att upptäcka. Man hör att barnet läser relativt 

flytande vilket gör att det är svårare att veta om barnet förstår det som det läser. Om en 

god avkodare har svårigheter med att förstå textens innehåll kan det bero på att deras 

ordförråd har brister. Förståelseproblem kan också bero på sämre arbetsminne vilket 

hindrar barnet från att komma ihåg det lästa och dra slutsatser om textens innehåll. 

 

2.9 Undervisning och stödåtgärder för elever med bristande   
läsförmåga 

2.9.1 Styrdokument 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr-11) anges att 

det är viktigt att kunna läsa med hänsyn till elevers fortsatta lärande. I det centrala 

innehållet i årskurs 1-3 anges kunnandet av alfabetet. Eleverna ska träna kopplingen 

mellan ljud och bokstav. Eleverna ska få möta åldersanpassade berättande och poetiska 

texter så som rim, ramsor, sånger, sagor, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik 

och myter. De ska även få möta beskrivande och förklarande texter som faktatexter. I åk 

4-6 ska eleverna få träna lässtrategier för att förstå och tolka textens budskap, både det 

uttalade och det som står mellan raderna. Eleverna ska få möta berättande texter och 

sakprosatexter. Beskrivande texter som eleverna ska få bli bekant med i åk 4-6 är fakta-

argumenterande-, förklarande- och instruerande texter. 
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Enligt Skolverkets allmänna råd i Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och 

åtgärdsprogram (2014) anges att tidigt insatta insatser ger eleverna en chans att nå de 

kunskapskrav som minst ska uppnås. En interventionsträning där man tränar avkodning 

kan vara ett exempel på en sådan anpassning. 

2.9.2 Interventioner 

Forskning har visat att träningen ska vara systematisk och både strukturerad och 

planerad för att den skulle ge en långsiktig effekt på elevens läsning (Kjeldsen, Niemi, 

& Olofsson, 2003). En intervention ska även hålla en hög intensitet under tränings-

passen (Torgesen, Alexander, Wagner, Rashotte, Voeller, & Conway, 2001) och den 

ska vara tidsbegränsad.  
Forskning har visat att olika typer av interventioner kan ha god effekt på inledande 

lässvårigheter. De typiska studierna har handlat om träning i fonologisk medvetenhet 

(Elbro & Petersen, 2004; Vellutino, et al., 1998, Vellutino et. al., 2004); barn som fått 

träna sin fonologiska medvetenhet, bokstavskännedom och kopplingen mellan bokstav 

(grafem) och ljud (fonem) förbättrar oftast sin avkodning. Även SBU (2014) har gjort 

en utvärdering av olika tester och insatser för barn med dyslexi. SBU menar att 

strukturerad fonem-grafem träning för barn med lässvårigheter förbättrar deras 

avkodning, läsförståelse, stavning, läshastighet och fonologiska medvetenhet. Men när 

det gäller barn med svårartade läs- och skrivsvårigheter är effekten av denna typ av 

träning ganska begränsad; den hjälper inte alla. 

På senare tid har man i forskningen diskuterat möjligheten att kombinera träningen 

med fonologisk medvetenhet med andra träningstyper. Moats (2009) till exempel anser 

att eleverna med lässvårigheter bör tränas i både avkodning och läsförståelse. En 

svårighet som kombinationsträningen kan leda till handlar om större krav på elevens 

kognitiva förmåga (Gustavsson, Fälth, Svensson, Tjus, & Heimann, 2011; Fälth, 2013). 

Flera träningsmoment som visserligen tränar de saker som eleven behöver träna ställer 

stora krav på elevens förmåga att kombinera dem i läsningen. Men om träningen kan 

göra eleverna medvetna om de svårigheter som de har och vilka saker de behöver 

uppmärksamma i läsningen kan denna medvetenhet hjälpa dem så att de kan övervaka 

sin egen läsning och tillämpa det lärda från träningen på ett bättre sätt och på sikt kan 

träningsdosen minskas. Det viktigaste i träningen är dock att den är anpassad till elevers 

svårigheter (Alatalo, 2012; Snowling & Hulme, 2012). För att hitta en lämplig 

träningsmetod måste elevers svårigheter noga analyseras.  

2.9.3 Rydaholmsmetoden 

Rydaholmsmetoden utvecklades av specialläraren Carl-Eric Petterson (se metodens 

hemsida http://rydaholmsmetoden.se). Till grund för metoden ligger Pettersons egna 

erfarenheter från sin undervisning med elever med läs-och skrivsvårigheter. Pettersons 

arbete med metoden inspirerades även av Martin Ingvars forskning och Maja Witting 

som är grundaren till Wittingmetoden. 
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Rydaholmsmetoden riktar sig till elever med avkodningssvårigheter och låg 

läshastighet. Metoden går ut på att automatisera elevers läsning och fokus ligger på 

avkodning. För att Rydaholmsmetoden ska lyckas behövs det ett fungerande samspel 

mellan pedagogen och eleven. Både läraren och eleven ska vara engagerade i träningen. 

Träningen med metoden sker minst två gånger i veckan. Arbetspasset som är 10-15 

minuter består av att läsa listor som består av bokstäver, stavelser, ord och nonsensord. 

Metoden tränar ljudenlig stavning och listorna är uppbyggda så att språkets vanligaste 

ljudkombinationer förekommer i dem. Under arbetspassen bygger man upp svårighets-

graden och intensiteten. Läraren sitter mittemot eller nära eleven så att de kan använda 

samma lista. Läsningen provoceras hela tiden; läraren visar eleven lästakten genom att 

dra en penna längs läslistan. Om eleven läser fel, stannar läraren upp med pennan och 

eleven ska rätta felet innan läsningen går vidare.  

Varje träningspass, som helst ska äga rum i ett rum där eleven känner sig hemma, 

ska ha ett visst tillvägagångssätt som består av 5 separerade delar. Träningen inleds med 

lite småprat men man ska snabbt gå över till vad som tränades på passet innan. Innan 

träningen börjar påminns eleven om de saker som den ska uppmärksamma i sin läsning. 

Den första delen börjar med en lista som består av bokstäver. I den andra delen av 

träningspasset ska eleven läsa en lista som innehåller bokstäver eller ord. Det finns två 

bokstavslistor och två ordlistor som läraren kan välja mellan. I den tredje delen läser 

eleven en lista som innehåller vanliga ord. Den fjärde delen består av ord som innehåller 

svårare bokstavskombinationer och längre ord, till exempel ord som innehåller 

konsonantkluster och ord som innehåller böjningsändelser. Denna del är svårast under 

träningspasset och eleven får arbeta intensivt med sin lista. Detta innebär att läraren kan 

dra pennan längs orden och utmana eleven till lite snabbare läsning än vad eleven är van 

vid och på så sätt utmana eleven i sin läshastighet. Träningspasset avslutas med en 

lättare lista från ett av de lägre stegen som eleven klarat på ett bra sätt. Detta gör man 

för att ge eleven en positiv känsla från träningspasset att ta med.  

Intensiteten i varje arbetspass ska vara så hög att eleven blir utmattad. Listorna i 

varje nivå kan kombineras utifrån varje elevs individuella läsnivå. Ibland läser eleven 

samma listor flera dagar i rad och ibland byter läraren ut någon eller några listor för att 

succesivt öka svårighetgraden. Träningen kräver att läraren är uppmärksam och lyssnar 

noga på hur eleven läser sina listor för att kunna öka svårighetsgraden och på så sätt 

utmana eleven till att möta högre krav. Det är viktigt att läraren hela tiden analyserar 

elevens läsning för att upptäcka de svårigheter som varje elev har för att listorna kan 

anpassas till dessa. Eleverna i sin tur vet i förväg hur varje träningspass ser ut vilket 

skapar en rutin och en viss trygghet. Svårighetsgraden ökar fram till den fjärde listan 

och en lättare lista får avsluta passet. 

Eleverna som ska tränas med Rydaholmsmetoden testas med läslästet H4 (Lindahl, 

1954) både före och efter intensivträningsperioden. Metodens målsättning är att träna 

avkodningsförmågan till stanine 4 som är standardpoäng som bygger på ett medelvärde 

fördelat efter normalfördelningskurvan och medelvärdet är stanine 5. I en längre 

träningsperiod testas elevernas avkodning i början, mitten och i slutet av 
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träningsperioden. Förbättringen visas i ett stapeldiagram  och eleven kan på så sätt se 

sin utveckling. 

2.9.4 Studier på Rydaholmsmetoden 

Enligt Rydaholmsmetodens hemsida (http://rydaholmsmetoden.se) finns det flera 

studier och rapporter om metodens användning. Elever i Ljungby kommun (N= 34) 

tränades med Rydaholmsmetoden och jämfördes med en kontrollgrupp (N = 34) i 

Värnamo kommun. Försöksperioden varade i 20 veckor och eleverna arbetade med 

Rydaholmsmetoden 3 gånger i veckan 20 minuter varje gång. Resultatet visade att båda 

grupperna förbättrade sin avkodningsförmåga men träningsgruppen utvecklades i 

snabbare takt. Även andra rapporter om metodens användning har visat att nästan alla 

som deltog i träningen förbättrade sin avkodning (Gustafsson, 2009; Hallin & 

Klintenheim, 2009; Svensson & Winner, 2010). Eftersom deltagargrupperna i dessa 

studier var små är det dock svårt att göra några generaliseringar.  

Kritikerna (Hallin & Klintenheim, 2009) har hävdat att metoden inte är lämplig för 

alla elever som har avkodningssvårigheter.  Det finns elever som trots den intensiva och 

utmattande träningen inte utvecklas i sin avkodning. För dessa elever kan metoden vara 

frustrerande och plågsam. Martin Ingvar (2008) menar dock att metoden är mycket 

intressant och vetenskapligt motiverad, även om den inte är vetenskapligt bevisad. 

Ingvar menar att det är viktigt att i kommande forskning visa att läsutvecklingen 

fortsätter efter den intensiva träningsperioden.  
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3 Metod 

 

Detta kapitel inleds med att redogöra för valet av metod och hur metoden påverkar 

tillförlitligheten. Därefter redogörs för urvalet av deltagarna. Vidare beskrivs materialet 

och hur proceduren har gått till. Kapitlet avslutas med att redogöra för hur de etiska 

aspekterna har behandlats i studien. 

3.1 Val av metod 

Utifrån syfte och frågeställningar valdes en interventionsstudie med en kvantitativ 

ansats. Normerade tester användes både före och efter träningsperioden med 

Rydaholmsmetoden, detta för att undersöka hur avkodning, läsförståelse och läsintresse 

har påverkats. Även en kvantitativ enkät har används för att undersöka om deltagarnas 

läsintresse har ökat efter interventionen. Meningen var att se hur interventionen 

påverkar resultatet. Resultaten redovisas i tabeller och siffror som sedan analyseras. En 

fördel med en kvantitativ metod är att resultatet är lätt att återge i diagram utan några 

större statistiska kunskaper (Denscombe, 1998/2009). 

Normerade tester har genomförts före träningsperioden med Rydaholm och direkt 

efter genomförd träningsperiod (se Bilaga 1). Detta för att på ett så noggrant sätt som 

möjligt kunna mäta effekten av en intensivträningsperiod. Ett annat sätt att undersöka 

hur läsintresset har påverkats vore att genomföra en intervju. Träningen med 

Rydaholmsmetoden är tydlig och strukturerad.  Den sker på samma sätt vid varje 

tillfälle med en fastställd arbetsgång den kan därför återskapas vid ett annat tillfälle och 

av en annan person vilket stärker tillförlitligheten på metoden. 

3.2 Deltagare 

Eleverna valdes ut enligt ett s.k. bekvämlighetsurval (Bryman, 2002/2011); eleverna 

och skolan var forskarens egen arbetsplats. Skolan har ca 340 elever och den ligger i en 

mindre kommun med ca 25 000 invånare. Skolan gör som rutin en screening på 

läsförståelse i åk 2 med Diagnostiska läs- och skrivprov (DLS, Järpsten, 1999). Läsåret 

2014-2015 deltog 47 elever i åk 2 i denna screening. Elevernas avkodningsförmåga 

undersöktes med Läskedjor (Jakobsson, 2001). 

Deltagarna var sex lässvaga elever från årskurs 3, två flickor och fyra pojkar. Tre av 

eleverna ingick i träningsgruppen som tränade avkodning med Rydaholmsmetoden och 

tre elever ingick i en kontrollgrupp som endast fick ordinarie undervisning i svenska. 

Grupperna matchades i ålder och kön. Eleverna Tilda, Tom och Tim i träningsgruppen 

hade identifierade problem med avkodning och läsförståelse. Deras låga resultat från 

Ordkedjor gjorde att de inte deltog i DLS på vårterminen 2015. Alla tre var födda och 

uppvuxna i Sverige. En av eleverna hade utlandsfödda föräldrar. Eftersom testet Test i 

Läsning och Stavning (LäSt) för åk 1-5 (Elwér, Fridolfsson, Samuelsson, & Wiklund, 

2011) är normerat med elever som har annat modersmål än svenska och DLS (Järpsten, 
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1999, 2013) är normerat på klasser i Stockholm kan man anta att normeringen omfattar 

elever som har annat modersmål än svenska vilket gör att man inte behöver utesluta 

elever som har ett annat hemspråk än svenska. De tre lässvaga eleverna i 

kontrollgruppen, Karin, Kalle och Kim, valdes ut utifrån DLS läsförståelse åk 2 som 

gjordes i februari 2015. Kontrollgruppens resultat i DLS åk 2 på vårterminen 2015 låg 

på stanine 4 och 5. Karin låg på stanine 4 och Kaj och Kalle låg på stanine 5.  

 

3.3 Material 

Materialet i Rydaholmsmetoden bestod av 8 listor i två svårighetsgrader. Fyra av 

listorna var bokstavslistor och fyra var ordlistor. Materialet bestod dessutom av två 

läslistor, som kallas Bok 1 och Bok 2. 

Varje bokstavslista innehöll 54 bokstäver skrivna med små bokstäver. Bokstäverna 

var grupperade i tre kolumner som innehöll 18 bokstäver. Alla bokstäver förekom på 

listorna men olika listor består av olika bokstäver i olika ordningar och samma bokstav 

kunde förekomma flera gånger på en lista. 

Ordlistorna bestod av stavelser som innehöll enstaviga ord, både riktiga ord och 

nonsensord. Orden bestod av två bokstäver (till exempel: sy, al och si, ma) i 

kombinationer av konsonant-vokal och vokal-konsonant. Varje lista innehöll 54 

stavelser och de var grupperade i kolumner på samma sätt som bokstäverna i 

bokstavlistorna.  

Bok 1 bestod av 31 listor med ord som hade 1-5 stavelser. Antalet ord på första 26 

listorna varierade mellan 14 och 30 ord och orden var antigen en-, två- eller trestaviga. 

Orden var grupperade i antigen en, två eller tre kolumner beroende på ordens längd. 

Ordens ordklasstillhörighet varierade men de flesta av orden var substantiv och verb 

men även adjektiv och adverb förekom på listorna. Orden förekom efter varandra så att 

de byggde på varandra antingen så att formmässigt lika ord följde varandra (lär, läs, lät; 

såg, låg, tåg) eller ordningen bestod av samma ord i olika böjningsformer (stenen, 

stenarna; rusa, rusar, rusat, rusade). De sista 5 listorna i Bok 1 bestod av längre 

sammansatta ord (upp till 5 stavelser) som hade ett bindestreck mellan delarna (segel-

båten). Den sista listan bestod av längre sammansättningar (jul-grans-fot).  

Bok 2 omfattade 27 listor som alla innehöll 54 ord. Orden hade 1-5 stavelser. 

Listorna använde typsnitt som var mindre än i Bok 1. Efter de första 12 listorna 

förminskades typsnittet ytterligare. De första 9 listorna bestod av ord som var en- och 

tvåstaviga (2-4 bokstäver). De efterföljande listorna (10-27) innehöll ord med flera 

stavelser (6-17 bokstäver). Orden var grupperade i tre kolumner med 18 ord i varje 

kolumn. De 4 första listorna innehöll korta högfrekventa ord (är, så, vi, få) från olika 

ordklasser. De efterföljande listorna innehöll mestadels verb, adjektiv och substantiv. 

Orden förekom både i oböjda och böjda former (gås, tvålen, frysa, bryter, vitast) och de 

bestod av både enkla och sammansatta ord. Två listor innehöll sammansatta ord utan 
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bindestreck. Den sista listan innehöll ord med oregelbunden stavning (charm, chaufför, 

chef). 

3.4 Procedur 

Intensivträningsperioden med Rydaholmsmetoden startade vecka 39 och slutfördes 

vecka 43. Träningen genomfördes av två personer så att forskaren gjorde träningen alla 

andra gånger förutom under tre dagar vecka 42 då specialpedagogen på skolan, som är 

utbildad i Rydaholmsmetoden, genomförde träningen. Deltagarna tränades en gång per 

dag, fem dagar i veckan under fem veckor. Varje elev hade 25 träningspass. Varje 

träningspass var 15-20 minuter långt. Alla tre deltagare hade en frånvarodag under 

träningsperioden och gjorde därför ett extra träningspass efter den sista träningsveckan 

(v. 45). Träningen hade en paus under vecka 44 som var skolornas höstlovsvecka. 

Tränaren hämtade eleverna från klassrummet varje morgon under den första lektionen 

förutom när den första timmen var en lektion i svenska. Träningen gjordes enskilt för 

varje elev och den ägde rum i ett avskilt rum på skolan. 

Träningen inleddes alltid på samma sätt. Tränaren och eleven pratade först en liten 

stund om allmänna saker. Sedan styrdes pratet mot träningen så att eleven fick råd om 

vilka saker som skulle vara bra att komma ihåg när läsningen börjar. Det kunde handla 

om nya råd eller råd som hade getts under tidigare träningspass. Träningen började med 

en uppvärmning där eleven fick läsa en bokstavslista som sedan följdes av en lista med 

stavelser. Efter detta fick eleven läsa en lista ur Bok 1 och sedan en lista ut Bok 2. 

Passet avslutades med en lista med stavelser och en bokstavslista.  

Varje lista lästes på samma sätt; orden lästes uppifrån och ner i varje kolumn och 

tränaren styrde läsningen genom att visa med pennan vilket ord eleven skulle läsa. På så 

sätt kunde tränaren skapa ett lästempo som var snabbare än vad eleven själv skulle ha 

valt. I träningen är det viktigt att alla ord läses rätt. Om eleven läste fel uppmanades 

eleven läsa om ordet på ett korrekt sätt. När ordet blev korrekt läst flyttade läraren 

pennan till nästa ord. Varje träningspass avrundades med beröm för väl utförd träning. 

Vilka listor inom de olika kategorierna eleven skulle läsa bestämdes av tränaren. 

Listorna valdes i förhållande till elevens läsnivå så att eleven fick öva både det som 

eleven redan kunde och sådant som låg strax över elevens läsnivå för att öka 

svårighetsgraden.  

Elevernas avkodningsförmåga mättes i läshastighet. Detta gjordes i början av 

träningen och sedan i slutet av träningen. I testet H4 (Lindahl, 1954) mäts läshastigheten 

i antal ord per minut. Eleverna fick läsa ord från en ordlista i vilken ordens 

svårighetsgrad successivt ökade. Den mätta läshastigheten fördes in i ett diagram som 

träningen använder (se Bilaga 2). Diagrammet visades och förklarades för eleven i slutet 

av träningen. 

3.4.1 Tester 

Innan eleverna började sin intensivträning hade deras läsnivå bedömts vara så låg att de 

inte hade deltagit i screeningen DLS läsförståelse (Järpsten, 1999) i årskurs 2. I 
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kontrollgruppen låg en elev (Karin) på stanine 4 medan de andra två låg på stanine 5. I 

stanineskalan anses 5 vara ett medelvärde. 

Innan intensivträningsperioden började testades båda gruppernas avkodning, 

läsförståelse och läsintresse. Elevernas avkodningsförmåga testades med Test i Läsning 

och Stavning för åk 1-5 LäSt (Elwér et al., 2011) som består av både ord och 

nonsensord. Elevernas läsförståelse testades innan träningsperioden med DLS 

läsförståelse (Järpsten, 1999). I testet får eleverna läsa en skönlitterär text och svara på 

frågor om textens innehåll. Testet innehöll 18 frågor. Varje rätt svar ger 1 poäng och 

maxpoängen är därmed 18 poäng. Efter träningsgruppens läsperiod testades båda 

grupperna igen med DLS (Järpsten & Taube, 2013).  

Elevernas läsintresse testades med Lilla Duvan (Wolff, 2011). Testenkäten består av 

frågor om elevers läsvanor och läslust. Av de 14 frågor som enkäten innehåller valdes 5 

frågor till båda grupperna (se Bilaga 3). De andra frågorna är riktade mot elever med 

dyslexi och användes därför inte. Svaren på frågorna ger 1-4 poäng och maxpoängen på 

dessa utvalda frågor var 20 poäng.  

Två veckor efter att träningsgruppen hade slutat sin intensivträning testades båda 

grupperna igen med samma test förutom DLS (Järpsten & Taube, 2013). Eftersom DLS 

gjordes med så kort mellanrum (6 veckor) användes nu en annan text (Järpsten & 

Taube, 2013). Testet bestod av 17 frågor och totalpoängen var 17 poäng. 

 

3.5 Etiska överväganden 

Studien tog hänsyn till forskningsetiska principer enligt Vetenskapsrådet (2011). 

Rektorn på skolan informerades och han gav sitt godkännande till att studien fick 

genomföras. 

Deltagarnas målsmän informerades först muntligt om studien och därefter skickades 

ett brev till målsmännen (se Bilaga 4) i vilket studiens syfte och genomförande beskrevs 

och målsmännen fick ge ett skriftligt godkännande till att deras barn fick delta i 

undersökningen. Målsmännens informerades även om att alla resultat behandlas 

konfidentiellt och resultatet förvaras inlåsta och ingen annan än den ansvariga forskaren 

har rätt att använda det. Deltagarna är anonyma när studien publiceras och deltagarna 

får när som helst avbryta undersökningen om de så vill. Målsmännen fick även veta att 

de kan ta del av sitt barns resultat om de så önskade. Målsmännen till elever i 

kontrollgruppen som inte fick träning fick veta att en intensivträning kan ordnas även 

för dessa elever om målsmännen så önskar.  
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4 Resultat 

 

Testerna i den här studien prövar läsförmåga utifrån läshastighet, ordavkodning, 

läsförståelse. Dessutom undersöks läsintresse med enkätfrågor. Resultaten redovisas 

utifrån de för- och eftertester som genomfördes i samband med intensivträningen. 

Resultaten redovisas enskilt för varje elev. 

4.1 Läshastighet 

Läshastighet som ingår i Rydaholmsmetoden mättes i antalet ord per minut. Både 

träningsgruppen och kontrollgruppen läste ord från samma lista. Figur 4.1 visar 

resultatet för träningsgruppen i förtestet som gjordes innan lästräningen med 

Rydaholmsmetoden började för träningsgruppen och i eftertestet som gjordes när 

träningsgruppen hade avslutat sin träning. Figur 4.2 visar motsvarande resultat för 

kontrollgruppen. Som det framgår från figurerna hade alla tre deltagare (Tilda, Tim och 

Tom) i träningsgruppen en lägre läshastighet i förtestet än deltagare i kontrollgruppen 

(Kalle, Karin och Kim). I eftertestet hade alla deltagare ökat sin läshastighet. Tilda och 

Tom i träningsgruppen hade en ökning på 6 ord medan Tim hade ökat sin läshastighet 

med 18 ord. Kontrollgruppens Karin hade den minsta ökningen (4 ord) medan Kim 

hade ökat sin hastighet med 15 ord. 
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FIGUR 4.1 Resultat H4 i träningsgruppen. 

 

Stanine 4 som är målet för träningen med Rydaholm låg på 64 ord/minut för pojkar och 

68 ord/minut för flickor för årskurs 3. Endast Tim i träningsgruppen nådde målet efter 

en genomförd träning. I kontrollgruppen hade Kim redan som ett förtestvärde en 
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hastighet som var inom stanine 4 och han fortsatte att öka sin läshastighet. Kalle nådde 

stanine 4 medan Karin inte gjorde det.  

 

 
FIGUR 4.2 Resultat H4 i kontrollgruppen. 

4.2 Avkodning 

Elevernas avkodning testades med LäSt avkodning ord och LäSt nonord (Elwér et al., 

2011). Både träningsgruppen och kontrollgruppen genomförde samma test. Ordtestet 

består av ord från två ordlistor. Svårighetsgraden och komplexiteten hos ord ökar från 

listbörjan mot listslutet så att antalet stavelser och längden på ord ökar och 

ordstrukturerna innehåller mera konsonantkluster och orden går från regelbunden 

stavning i början av listan till mera oregelbunden stavning i slutet av listan. Båda 

listorna består av 100 ord. Eleven fick läsa ord från en lista i 45 sekunder i varje test. 

Antalet korrekt lästa ord används som mått på avkodning ord. Max- poängen är 200 

poäng.  

Resultatet visade att alla i träningsgruppen ökar sin avkodning ord (se Figur 4. 3) 

från förtestet till eftertestet. Tilda och Tom har en likadan ökning (20-22 poäng) och 

Tim ökar med mest (32 poäng) i sin läsning av ord. Tim som hade mest korrekt lästa 

ord i förtestet (63) når nu stanine 4 och Tilda och Tom når stanine 3.  

Även i kontrollgruppen ökade två av deltagarna (Karin och Kalle) antalet korrekt 

lästa ord i eftertestet men ökningen är mindre (12-13 poäng) än i träninggruppen (se 

Figur 4.4). Dessa två hade ett bättre resultat i förtestet så ökningen är relativt liten i 

jämförelse med träningsgruppen. Kim som hade mest korrekt lästa ord i förtestet 

behåller sin nivå och ökar inte nämnvärt. Omvandlat till stanine visar resultatet att Karin 

når stanine 3 och Kalle når stanine 5 medan Kim inte ökar från stanine 5. 
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Figur4.3 Råpoäng LäSt ord för träningsgruppen. 

 

 

 

Figur 4.4 Råpoäng LäSt ord för kontrollgruppen. 

 

I nonsensordtestet fick eleverna läsa nonsensord från två listor under 45 sekunder på 

vardera listan. Antalet nonsensord de hann läsa korrekt under tiden gav testets 

poängvärde. Maximalt antal poäng för varje lista var 63 poäng. Den sammanlagda 

poängsumman från båda listorna ger elevernas råpoäng där max är 126 poäng. Denna 
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råpoäng omräknas sedan till ett staninevärde enligt en omräkningstabell i testmanualen. 

Enligt manualen är gränsvärden som är mindre än eller lika med 2 i stanine en tydlig 

indikator på lässvårigheter i åk 3. Resultatet visade att alla i träningsgruppen förbättrade 

sin avkodning från förtestet till eftertestet (se Figur 4.5).  

Tilda som hade den lägsta poängen i förtestet ökade sitt resultat så att hon nådde 

stanine 4. Tom som hade den minsta ökningen hade ett högre utgångsvärde än Tilda och 

nådde även han stanine 4. Tim som hade den högsta poängen i förtestet ökade mest och 

nådde stanine 6.  

 

 

Figur 4.5 Råpoäng nonord för träningsgruppen. 

 

Även alla i kontrollgruppen förbättrade sina poäng från förtestet till eftertestet. 

Kontrollgruppen (se Figur 4.6) hade ett högre ingångsläge jämfört med träningsgruppen 

och ökningen blev mindre i jämförelse med träningsgruppen. Träningsgruppens Tim 

som hade ett lägre ingångsvärde än eleverna i kontrollgruppen nådde efter träningen en 

slutpoäng som närmade sig Kim i kontrollgruppen som hade den högsta 

ingångspoängen.  
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Figur 4.6 Råpoäng LäSt nonord för kontrollgruppen. 

4.3 Läsförståelse 

Elevernas läsförståelse testades med DLS läsförståelse. Eftersom läsförståelsetesten 

användes med kort intervall (5 veckor) användes två olika test. DLS (Järpsten, 1999) i 

förtest och DLS (Järpsten & Taube, 2013) i eftertest.  

I DLS (Järpsten 1999) användes 18 frågor om en skönlitterär text som mått på 

läsförståelse. I lästestets manual anges de korrekta svaren och elevernas svar bedömdes 

som antingen rätt eller fel. Antalet korrekta svar på frågorna räknades sedan om till ett 

staninevärde. Det maximala antalet poäng är 18. I läsförståelsetestet DLS (Järpsten & 

Taube, 2013) som användes som eftertest användes 17 frågor om den lästa textens 

innehåll som mått. I lästestets manual ges de korrekta svaren och elevers svar bedömdes 

antingen som rätt eller fel. Antalet korrekta svar på frågorna räknades sedan om till ett 

staninevärde.   

I träningsgruppen är det bara Tilda som ökade sitt resultat i textförståelse; hon 

svarade rätt på bara 5 av frågorna i förtestet men i sluttestestet svarade hon rätt på 12 

frågor av 17. De andra eleverna ökade inte utan kunde bara svara rätt i mindre av 

hälften av frågorna (se Figur 4.7). När dessa poängresultat räknades om till stanine ökar 

Tilda med ett steg i stanine till 3 och Tom står stilla på stanine 1 och Tim går bakåt i 

stanine till 1. 
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FIGUR 4.7 Resultat i poäng DLS läsförståelse träningsgrupp. 

 

I kontrollgruppen ökade alla i poäng (se Figur 4.8). Karin ökade från 7 korrekta svar till 

11, Kalle ökade från 9 korrekta svar till 15 och Kim som i förtestet svarade rätt på 14 

frågor av 18 svarade fel bara på en fråga i eftertestet. Trots en stor procentuell ökning 

ger ökningen ingen skillnad i stanine. De högsta råpoängen är sammanförda (3 sista 

stanine är samma värde) för att behålla normalfördelningen.  

 

Figur 4.8 Resultat i poäng DLS läsförståelse kontrollgrupp. 
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4.4 Läsintresse 

Läsintresset undersöktes med frågor i enkät från Lilla Duvan (Wolff, 2011). Fem 

påståenden användes om deltagarnas läsintresse som mått. Varje påstående har 4 

svarsalternativ och dessa ger 1-4 poäng. Påståendena var: Jag tycker om att läsa böcker, 

Jag tycker om när någon läser högt för mig, Jag läser bara om jag måste, Jag blir glad 

om jag får en bok i present och Jag går gärna till biblioteket för att läsa eller låna 

böcker. Varje påstående har fyra svarsalternativ och ibland är poängsättningen omvänd: 

”håller inte med alls” (1p eller 4 p), ”håller inte med särskilt mycket” (2p eller 3p ), 

”håller med ganska mycket” (3p eller 2p) och ”håller med helt” (4p eller 1p). Det 

maximala antalet poäng var 20. Både träningsgruppen och kontrollgruppen svarade på 

dessa påståenden två gånger, i början av undersökningen och i slutet av träningen.  

Läsintresset hade ökat för alla i träningsgruppen efter avslutad träning (se Figur 4.9) 

medan läsintresset låg på ungefär samma nivå för kontrollgruppen (se Figur 4.10).  

 

 
Figur 4.9 Resultat i läsintresse för träningsgrupp. 

 

Resultatet för kontrollgruppen visar att Karin har gjort en ökning med 1 poäng till 15, 

Kalle står stilla på 15 och Kim har gjort en minskning med 1 poäng till 16 poäng (se 

Figur 4.10).  
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Figur 4.10 Resultat i läsintresse för kontrollgruppen. 
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5 Diskussion 

 

Det här kapitlet inleds med en diskussion om studiens resultat som diskuteras med 

utgångspunkt från syfte och forskningsfrågor och kopplas samman med tidigare 

forskning, även en diskussion om metoden redovisas där. Därefter diskuteras studiens 

relevans för speciallärarutbildningen. Avslutningsvis ges förslag på framtida forskning 

och en sammanfattning av studien. 

5.1 Diskussion i förhållande till resultat och tidigare forskning 

Studiens syfte var att undersöka om Rydaholmsmetoden som är avsedd för att förbättra 

lässvaga elevers avkodningsförmåga även skulle leda till ökad läsförståelse och därmed 

även till ökat läsintresse. Om en träningsmetod som har som syfte att snabbt förbättra 

elevers avkodningsförmåga skulle visa sig vara effektiv även när det gäller andra brister 

i läsning skulle man inte behöva använda en speciell träningsmetod för elevers 

läsförståelseproblem utöver avkodningsträningen. Om metodanvändningen däremot inte 

ökar läsförståelsen, då måste även andra åtgärder sättas in för att eleverna skulle nå de 

kunskapsmål som är uppsatta för dem.  

Studien visade att de tränade elevernas avkodningsförmåga var bättre efter avslutad 

träning men att deras läsförståelse inte hade ökat. Läsintresset däremot hade ökat för 

alla tre deltagare i träningsgruppen. Intensivträningen med Rydaholmsmetoden visade 

en positiv effekt på elevernas avkodningsförmåga och läsintresse men hade ingen effekt 

på deras läsförståelse i efterföljande lästestet.  

Avkodningen anses vara den absolut viktigaste komponenten i läsutvecklingen 

(Alatalo, 2012; Bjaalid et al., 1996; Catts et al., 2015; Elbro, 2004; Høien & Lundberg, 

1997/1999; Lundberg, 2010; Lundberg & Herrlin, 2003; Lundberg et al., 2010; Morais, 

et al., 1979; Olofsson, 2009; SBU, 2014; Rack et al., 1992; Vellutino et al., 1998). 

Avkodning är en nödvändighet för läsförståelse. Enligt Simple View of Reading 

(Hoover & Gough, 1990) är avkodning och läsförståelse grunden för läsning men 

avkodningen är en förutsättning för att läsförståelse kan uppstå. Forskningen har visat 

att avkodningsträning har störst effekt på lågstadiet (Bjaalid et al., 1996; Lundberg et 

al., 2010; Vellutino et al., 1998). Barnen måste tidigt få träna fonem- och 

grafemkopplingar för att skapa förutsättningar för vidare utveckling i läsning (Adams, 

1990, Lundberg, 2010, Elbro, 2004). Avkodningssvårigheterna som inte åtgärdas 

tenderar att följa med eleverna till högre stadier och har en negativ effekt på elevens 

kunskapsinhämtning  (Jacobson & Lundberg, 2000; Stanovich, 1986) och påverkar 

deras självbild, motivation och intresse att läsa (Häggström, 2010; Taube, 2009). Skolan 

har därför koncentrerat sig på att träna lässvaga elever i avkodning.  

I studien tränades elever med Rydaholmsmetoden vars syfte är att genom intensiv 

träning under mycket kontrollerade förhållanden öka elevens avkodningsförmåga. 

Avkodningstest som gjordes efter avslutad träning visade att alla elever hade förbättrat 

sin avkodning. Resultatet stödjer de tidigare undersökningar (Gustafsson, 2009; Hallin 
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& Klintenheim, 2009; Svensson & Winner, 2010) som visat att metoden fungerar 

framgångsrikt och förbättrar elevers avkodningsförmåga på relativt kort tid. Om 

träningen ökar elevers fonologiska medvetenhet och skapar förutsättningar för 

automatiserad ordigenkänning eller om träningen har som konsekvens att eleven stannar 

kvar på den alfabetisk-fonematiska fasen (Høien & Lundberg, 1997/1999) finns det inga 

vetenskapliga studier om. Man kan tänka sig att en intensiv träning av ord och 

nonsensord och saknaden av ordträning i en kontext inte skapar tillräckligt stora 

förutsättningar för att eleverna skulle kunna lära känna igen ord som större helheter utan 

den mellanliggande fonologiska analysen och nå den ortografisk-morfemiska fasen 

(Høien & Lundberg, 1997/1999) som kan utnyttja kontexten där ord förekommer. 

Resultatet visar att trots förbättrad avkodning ökade inte elevernas förståelse av 

textens innehåll i testet. Ensidig träning av grafem och fonem har mött kritik (Frost, 

2002); den anses inte utveckla barnens läsförståelse. Många forskare menar att man 

måste kombinera träningen i avkodning med andra träningstyper (Moats, 2009) medan 

andra (Gustavsson et al., 2011; Fälth, 2013) menar att kombinationsträningen är alltför 

krävande och träningen ska börja med träning av fonologisk medvetenhet. Studiens 

resultat kan stödja synen att avkodningsträningen inte ökar läsförståelsen. Men den 

uteblivna effekten på elevernas läsförståelse kan också ha andra orsaker. Träningen 

pågick bara under 5 veckor och i Rydaholmsmetoden rekommenderar man att träningen 

fortsätter tills eleven har nått grundläggande färdigheter i avkodningen. Eftersom 

elevernas ökning i avkodning inte var så stor, bara en elev i träningsgruppen nådde det 

målet som metoden har, kan man också tänka sig att eleverna inte nådde de 

grundläggande färdigheter som är förutsättningen för utveckling i läsförståelse. 

Kritikerna (Hallin & Klintenheim, 2009) har också hävdat att metoden inte passar alla 

barn, några kan ha stor nytta av metoden medan andra inte är mottagliga för denna typ 

av intensiv träning. Eftersom de deltagande eleverna i studien bara var tre kan man anta 

att ett större antal deltagare på ett bättre sätt hade visat om metoden passar några bättre 

än de andra. 

Bakom antagandet att förbättrad avkodningsförmåga leder till förbättrad 

läsförståelse fanns teorin om arbetsminnet (Baddeley, 1992). För barn som måste 

använda alla sina arbetsminnesresurser till att avkoda text finns det mycket lite kvar för 

läsförståelse. En förbättrad avkodningsförmåga skulle frigöra resurser i arbetsminnet 

och detta skulle leda till att förståelsen förbättras (Baddeley, 1992; Nevo & Breznitz, 

2013). Studien visade att även om alla elever ökade sin avkodningsförmåga uppstod 

ingen effekt på läsförståelse. Man kan anta på basis av studien att ökningen i 

avkodningen inte ledde till att arbetsminneskapacitet nu kunde användas till bearbetning 

av textens innehåll. Detta kan tyda på att förbättringen i avkodning måste vara ganska 

omfattande för att en positiv minneseffekt kan uppstå. Man kan anta att studiens elever 

fortfarande fick använda sina arbetsminnesresurser för att avkoda ord. 

Rydaholmsmetoden tränar inte ordförståelse och lässtrategier. På samma sätt som de 

andra metoderna (Bravkod, Wendick, Witting- metoden) betonar även Rydaholms-

metoden att dessa är viktiga komponenter men ska tränas i klasser eller i mindre 
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grupper. Man kan anta här att intensivträningen inte hade någon effekt på elevernas 

lässtrategier utan de läste testtexten på samma sätt som de läste texter innan träningen; 

deras koncentration låg på avkodning. Dessa elever skulle inte bara behöva fortsätta att 

träna sin avkodning utan även få träning i lässtrategier för att de skulle kunna tillägna 

sig en annan lässtil och börja läsa för att komma åt texters innehåll. Man kan även anta 

att dessa elever har brister i sitt ordförråd eftersom de inte läst tillräckligt mycket och 

detta hade en negativ effekt på textförståelse (Westlund, 2009). För att ordförrådet ska 

växa ska eleverna läsa mer och för att kunna läsa mer och se läsningen som en 

meningsfull aktivitet ska deras avkodning fungera bra. Studien kan ge stöd åt synen att 

läsningen är en process där många faktorer är involverade (Cunningham & Stanovich, 

1991). God läsförståelse kräver god avkodning; det är grunden för de alla andra 

processerna, den kräver förståelse av grammatiska strukturer och ett relativt stort 

ordförråd men god läsning förutsätter även lässtrategier (Bråten, 2007/2008). Eleverna 

ska anpassa sin läsning till innehållet genom att styra och övervaka sin förståelse av 

texten.  

Intensivträningen hade en positiv effekt på elevernas läsintresse; alla elever uppgav 

ett ökat intresse efter träningen. Eftersom ingen motsvarande ökning skedde i 

kontrollgruppen under tiden kan man anta att träningen var en positiv upplevelse när det 

gäller deltagarnas läsintresse. Många forskare har poängterat vikten av positiva 

läserfarenheter (Häggström, 2010; Høien & Lundberg, 1997/1999; Taube, 2007) när det 

gäller läsutveckling. Läsning handlar inte bara om att kunna läsa utan det är viktigt att 

eleverna får erfara lust och glädje i läsandet. Det är särskilt viktigt att motivera de barn 

som har svårt att lära sig att avkoda att läsa. Motivation och läsintresse är viktiga i 

läsprocessen (Baker & Wigfield, 1999; Liberg, 2007; Marinak, Malloy, Gambrell, & 

Mazzoni, 2015; Morgan & Fuchs, 2007). Rydaholmsmetoden poängterar att eleverna 

ska få se och höra om sina framsteg. Metoden bygger på engagerade möten mellan 

lärare och elev där träningen alltid ska avslutas med en lättare lista som eleven kan läsa 

och tränaren ger beröm och uppmuntran så att eleven ska gå från träningen med en 

positiv känsla och inte en känsla av misslyckande. Studien visar därmed en ny effekt 

som metoden kan antas ha skapat och som tidigare studier inte har studerat eller visat. 

Studien visade att enbart träna lässvaga elever i avkodning under en kort period inte 

automatiskt leder till en förbättrad läsförståelse och stödjer forskningen som menat att 

träningen måste kombinera träningen i fonologisk medvetenhet och träning i 

läsförståelse. Men studien visar i enlighet med andra studier att förbättring i 

avkodningsförmåga har en positiv effekt på elevernas egen syn på läsning; en 

förbättring i avkodningsförmåga ledde till att eleverna blev mera motiverade till att läsa 

och det syntes tydligt i ökat intresse till att läsa. Rydaholmsmetodens tillvägagångssätt 

med att uppmuntra elever och ge dem en positiv känsla efter lyckad träning kan antas 

ligga bakom det faktum att en även moderat förbättring i avkodningsförmåga ledde till 

ett ökat intresse för läsning trots att den inte förbättrade deras läsförståelse.  
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5.2 Studiens relevans för speciallärarutbildningen  

Läsning är förutsättningen för en stor del av elevernas fortsatta kunskapsinhämtning 

(Lgr-11). För att eleverna ska få en så bra utbildning som möjligt i läsning och 

läsinlärning behövs det många skickliga och kunniga lärare på området. Grunden för 

elevernas läsutveckling läggs i klassrummet. Lärarutbildningen har en viktig uppgift i 

att utbilda blivande lärare i kunskaper om bokstavsinlärning, fonologisk medvetenhet, 

läsförståelse och lässtrategier (Elbro & Petersen, 2004; Lundberg, 2010; Vellutino, et 

al., 1998, Vellutino et. al., 2004). När en normal läsinlärningen inte ger resultat hos en 

elev måste speciallärare och specialpedagoger veta vilken typ av träning som ska sättas 

in. Forskningen har påpekat att det är viktigt att stödet ska sättas in så tidigt som möjligt 

och stödet måste rikas mot de svårigheter som elever har visat upp. Därför behövs det 

tester som kan användas som analysinstrument som kan visa svårighetstypen och lärare 

ska ha kunskaper om vilka träningsmetoder det finns och hur de fungerar och vilka 

resultat de kan antas leda till. Problem med avkodning är enligt forskningen den största 

orsaken till lässvårigheter. En interventionsträning i avkodning som är strukturerad och 

systematisk, och har hög intensitet och görs inom relativt kort tid ger enligt forskarna 

bra resultat (Kjeldsen et al., 2003; Torgesen, et al., 2001). Därför är det viktigt att 

speciallärarna har kunskaper om olika interventioner och vilka resultat man kan nå med 

träningen. Speciallärarutbildningen ska även innehålla kunskaper om de faktorer som 

påverkar elevers egen syn på sin läsning och motivation till att läsa (Høien & Lundberg, 

1997/1999; Taube, 2007). Lässvaga elever som kämpar med sin lästräning behöver stöd 

och uppmuntran inom sin lästräning och det är viktigt att eleverna får veta om de mål 

som träningen har och hur de med träningen kan nå målet och denna utveckling mot 

målet visas för eleverna. Rydaholmsmetoden har visat sig vara effektiv när det gäller 

avkodningsförmåga och metodens tillvägagångssätt kan ge eleverna en känsla att de gå 

framåt och denna känsla ökar elevers motivation att läsa. 

5.3 Framtida forskning 

På senare år har det uppmärksammats att kombinationen av avkodning och läsförståelse 

är av betydelse för läsning (Moats, 2009). Det är inte bara avkodning som är viktig. Den 

framtida forskningen ska syfta till att undersöka hur man på bästa sätt kan kombinera 

avkodningsträning och träning i läsförståelse för att få en långsiktig effekt på läsning. 

Även om forskningen under en lång tid har koncentrerat sig på avkodning och funnit att 

träning i avkodning på olika sätt behövs för att läsningen når den nivå av automatisering 

som leder till att eleverna kan använda sin läsförmåga för att komma åt texternas 

innehåll är det viktigt att studera de olika träningsmetodernas effekt på andra faktorer 

som påverkar elevernas motivation och intresse att läsa. Det är viktigt för både 

läsforskningen och specialpedagogiken att finna nya träningssätt som trots sin intensiva 

och krävande form kan öka de unga läsarnas intresse och motivation och göra träningen 

meningsfull för dem. 
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5.3 Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka om Rydaholmsmetoden som är avsedd för att förbättra 

lässvaga elevers avkodningsförmåga även skulle leda till ökad läsförståelse och därmed 

även till ökad läslust hos eleverna.  

Studien visade att elevernas avkodningsförmåga förbättrades efter intensivträningen. 

Resultatet är i enlighet med tidigare studier som har visat att träning med Rydaholms-

metoden leder till ökad avkodningsförmåga. Träningen med Rydaholmsmetoden visade 

ingen förbättring när det gäller elevernas läsförståelse; bara en elev förbättrade sitt 

resultat i någon mån efter träningen. Den korta tiden som träningen i studien handlade 

om kan inte antas leda till att alla elever som tränas med metoden hinner nå en 

avkodningsförmåga vars nivå av automatisering är sådan som kan frigöra resurser för 

läsförståelseprocesser. Studien visar därmed att eleverna behöver fortsätta sin 

avkodningsträning och att träningen måste kombineras med träning i ordkunskaper och 

lässtrategier för att en förbättring i läsförståelse kan nås. Träningen med 

Rydaholmsmetoden ledde till ökat intresse för läsning hos alla de deltagande eleverna. 

Metodens tillvägagångssätt handlar om att eleven tränas intensivt med ökande 

svårighetsdrag men varje träningspass avslutas med att eleverna får höra att de har 

lyckats med sin träning. Detta sätt att uppmuntra elever trots intensiva och svåra 

läsövningar kan antas ligga bakom elevernas ökade intresse för att läsa. Studien kan  

därmed visa en effekt som är ny i studier av Rydaholmsmetoden. 
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Bilaga 2: Elevens utveckling i H4 diagram 

 



 

Bilaga 3: Enkätfrågor om läsintresse från Lilla Duvan 
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