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Läs- och skrivutvecklande 
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dyslexiproblematik 

En systematisk litteraturstudie  

Marie Harglin Hällman, Yvonne Mattsson och Carin Widén 

Sammanfattning 
Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att identifiera internationella läs- och 
skrivutvecklande interventioner för elever med dyslexi, i grundskolans tidigare år. För att undersöka 
våra forskningsfrågor analyserades vetenskapliga artiklar från de senaste 9 åren. I urvalet ingick 19 
artiklar från olika delar av världen. Artiklarna analyserades med hjälp av innehållsanalys med deduktiv 
ansats. I studien framgår det att fonologibaserade interventioner eller en kombination av fonologisk 
och ortografisk träning är det som används i de flesta länder och som också visar sig vara mycket 
effektivt i elevers läs- och skrivinlärning, framför allt för elever med dyslexi.  

Nyckelord 

Dyslexia, early intervention, RTI, elementary school  
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Inledning 
Det finns alltid flera skäl till varför vi människor intresserar oss för olika ämnen i livet. För vår del 
handlar det om att vi under åren som lärare i grundskolan arbetat mycket med läs- och skrivinlärning 
och därigenom utvecklat ett djupare intresse för elever med läs- och skrivsvårigheter och det 
förebyggande arbetet kring det. I dagens informationssamhälle ställs det höga krav på vår språkliga 
och kommunikativa förmåga. Att kunna läsa, men också att förstå vad man läser, är centrala delar i 
skolans alla ämnen och en viktig förutsättning för att lyckas i skolan och senare i livet. Det känns 
därför mycket bekymmersamt att läsa resultatet av OECD:s PISA-undersökning 2012. 
Undersökningen visar att Sverige är det land vars läsresultat försämrats mest sedan år 2000 och att 
antalet elever med läs-och skrivsvårigheter dessutom har ökat sedan undersökningen år 2009 
(Skolverket, 2013). Vi som arbetar inom skolans värld har därför ett stort ansvar att vända på detta 
resultat. Men hur ska vi göra det och vad krävs det av oss? Farrel (2017) menar att det är på grund av 
samhällets krav på människan idag som forskningen bland annat är fokuserad på elevers läs- och 
skrivsvårigheter och hur man på bästa sätt kan hjälpa de som är i behov av stöd (ibid). Vi förstår att en 
viktig del i vårt kommande arbete som speciallärare är att ha rätt verktyg för att stödja och vägleda 
elever med läs- och skrivsvårigheter. I den svenska skolan upplever vi att det inte genomförs läs- och 
skrivutredningar förrän tidigast i slutet av årskurs 3. Detta innebär att vi har ett stort ansvar att kunna 
identifiera dessa elever på ett tidigare stadium och veta vilka insatser som är effektiva för att minimera 
risken för att de skall få en mer djupgående problematik i sin läs- och skrivutveckling.   

 

Under vår tid på speciallärarutbildningen har vi fördjupat oss i olika läsinlärningsmetoder, bland annat 
Phonics och Whole language, som anses vara varandras motsatser ur metodsynvinkel. Dessa 
inlärningsmetoder blev än mer intressanta när vi kom i kontakt med Hallins (2018) tankar. Hallin 
(2018) forskar kring språk- läs och skrivutveckling och menar att det finns ett starkt motstånd kring 
Phonics i både Sverige, England och USA, vilket gör att den metoden inte alltid lärs ut på 
lärarhögskolor och då inte heller används av skolor vid läsinlärning. Vi känner dock inte igen oss i den 
beskrivningen här i Sverige, men det i sig öppnar en dörr för vad vi delvis vill undersöka i vår 
litteraturstudie. Det är för oss av stort intresse att undersöka vilka internationella metoder som främst 
används vid läs- och skrivinterventioner, hur de är utformade samt att se vilka resultat de har för 
elevernas läs- och skrivutveckling.  

 

Sedan slutet av 1900-talet har Sverige varit ansluten till olika internationella dokument och 
deklarationer, bland annat till FN:s konvention om barnets rättigheter och Salamancadeklarationen. 
Dessa beskriver barnets rätt till utbildning, skydd mot diskriminering samt skydd för barn med 
funktionshinder. Salamancadeklarationen förklarar dessutom tydligt att elever oavsett fysiska, 
intellektuella, sociala, emotionella och språkliga förmågor ska ges plats i den ordinarie undervisningen 
och att alla har rätt att få undervisning som motsvarar deras förmågor och intressen (Skolverket, 
2019a; Svenska Unescorådet, 2006). Tittar vi på 3 kap. §2. i Skollagen (SFS 2018:1098) så står det att 
alla elever ska ges den ledning och stimulans de behöver för att utvecklas i sitt lärande. Här framhävs 
också särskilt att barn med funktionsnedsättningar ska ges stöd som syftar till att motverka 
funktionsnedsättningens konsekvenser. I §5 sägs att elever som inte förväntas uppfylla 
kunskapskraven skyndsamt ska ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för ordinarie 
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undervisning. Hjälper inte dessa anpassningar ska rektor se till att behovet av särskilt stöd utreds 
skyndsamt (§7). Bristen kring möjligheter till stödinsatser i skolan har länge varit ett dilemma för 
lärare. Vi är många som nu fått bekräftelse från Sveriges utbildningsminister Anna Ekström 
(Regeringskansliet, 2019) som även hon är kritisk till försenade insatser och lyfter den garanti som 
numera finns i skollagen: 

 
                 Svensk skola har under lång tid satt in stöd för sent. Med läsa-skriva-räkna-garantin  
                 ges lärarna konkreta verktyg för att mer likvärdigt sätta in stöd. Våra yngsta elever  
                 ska få rätt stödinsatser i rätt tid. 

 

För att möjliggöra tidiga insatser förstärktes Skollagen den 1 juli 2019 med en garanti för tidiga 
stödinsatser. Målet är att stärka elevers lärande genom att redan från förskoleklass följa elevers 
lärandeprocesser och vid behov sätta in stödinsatser. Syftet med insatserna är att fler elever ska 
uppfylla de kunskapskrav som finns och att så många som möjligt når en fullständig utbildning 
(Skolverket, 2019b). Vår specialpedagogiska kompetens kommer därför vara av största vikt i och med 
den nya garantin där lärarna ska få stöd i analysarbetet kring elevers läs- och skrivutveckling. Med 
detta i ryggen och genom att ta del av den internationella forskningens syn på tidiga insatser och 
metoder, vad gäller läs- och skrivsvårigheter och dyslexi, har vi som avsikt att berika den svenska 
skolan med en vetenskapligt grund för vilka interventioner och insatser som kan vara effektiva vid 
dyslexi.  

 

Definition av begrepp 

Nedan följer en definition av uppsatsens centrala begrepp för att ge läsaren en inledande förståelse till 
begreppens innebörd.  

 

Dyslexi är stora svårigheter att läsa eller skriva, eller både och (Nationalencyklopedin, 2019a). Det är 
också den vanligaste formen av inlärningssvårighet där grundproblemet handlar om att det finns stora 
brister i den fonologiska avkodningen, att automatisera kopplingen mellan bokstäver och ljud (Ingvar, 
2008). Dyslexi är ett snävare begrepp än läs- och skrivsvårigheter (Norén, 2018). 

 

Läs- och skrivsvårigheter är den övergripande termen som inkluderar alla som har svårigheter att 
läsa och/eller skriva oavsett orsak (Dyslexiföreningen, 2019). Begreppet avser inlärningsproblem med 
tolkning och förståelse, där även sociala och pedagogiska faktorer kan finnas med 
(Nationalencyklopedin, 2019b).  

 

Intervention omfattar förebyggande eller behandlande åtgärder där deltagarna i en undersökning 
utsätts för en intervention, det vill säga någon åtgärd som prövas (Nationalencyklopedin, 2019c & 
Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2019). 

 

Vi vill här poängtera att begreppen dyslexi, läs- och skrivsvårigheter samt lässvaghet används 
synonymt genom studiens samtliga delar.  
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Bakgrund 
För att vidga läsarens perspektiv och bidra till en djupare förståelse presenteras nedan den litteratur 
som är relevant för vår studie. Avsnittet innefattar teori och tidigare forskning. 

Läsinlärning 
Inom traditionell pedagogisk och psykologisk forskning har det förekommit olika uppfattningar om 
hur den enskilda individen lär sig att läsa, vilket delat forskare i två grupper. Vissa har förespråkat 
ljudmetoden vid läsinlärning samtidigt som andra förespråkat helordsmetoden. Idag finns dock 
uppfattningen att metoderna är viktiga att kombinera eftersom en läsare är flexibel och använder sig av 
båda metoderna. I slutet på 1960-talet började forskare studera barnets förmåga att använda ett 
metaspråk. De upptäckte att barn som hade svårt att tala om språket, till exempel svara på frågan om 
hur många ljud det finns i ett specifikt ord, med stor sannolikhet skulle få läs- och skrivsvårigheter i 
skolåldern. Den pedagogiska innebörden i den här forskningen är i princip densamma trots att den 
pågått i över 100 år. Det som tillkommit är den metalingvistiska forskningen som menar att man kan 
stödja läsinlärningen genom att samtidigt öva det fonologiska medvetandet, som handlar om förståelse 
för att språket kan delas in i ljud (Liberg, 2006). Som nämndes finns det alltså två ingångar till läsning. 
Antingen utgår man ifrån ordens beståndsdelar vilket kallas Phonics eller från hela texter som kallas 
Whole language (Liberg, 2006; Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2014).  

 

Phonics 

Phonics kan översättas till ljudmetoden, som är en syntetisk metod med vetenskapligt underlag, där 
det tekniska i läsningen är avkodning. För att träna den fonologiska förmågan visar forskning att 
ljudningsmetoden är mycket effektiv. I denna metod bygger läsning på avkodning och språkförståelse, 
där avkodningen leder till identifikation av det skrivna ordet, medan språkförståelse leder till ordets 
betydelse. En förutsättning för lyckad läs- och skrivinlärning är att det finns kunskap om sambandet 
mellan bokstav och ljud. Utvecklingen går från rim och ramsor till fonologisk medvetenhet, till 
morfologisk medvetenhet, till de enskilda bokstävernas ljud och form och därifrån till hela ord och 
meningar (Oakhill, Cain & Elbro, 2017). Om en elev har svårigheter med avkodning så bygger denna 
metod på att svårigheterna ligger hos eleven och med hjälp av rätt stöd kan elevens svårigheter minska 
(Runström Nilsson, 2015). 

 

Ingvar Lundberg framliden men internationellt erkänd forskare inom läs- och skrivutveckling och hans 
syn på god läsutveckling brukar illustreras genom fem sammanlänkade dimensioner. De första fyra 
dimensionerna bygger helt eller delvis på fonologisk och ortografisk strategi (Lundberg och Herrlin, 
2014, figur 1).  

 

Fonologisk medvetenhet – Denna inledande dimension fokuserar, i enlighet med namnet, på hur 
eleven hanterar ordens fonemuppbyggnad, exempelvis genom test av fonembyte och om eleven kan 
markera antal stavelser i ord. Dimensionen bygger till största delen på den fonologiska strategin. 
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Ordavkodning – Nästa dimension är inte lika renodlad som namnet kan antyda. Den bygger delvis på 
den ortografiska strategin, men har klara inslag av den fonologiska strategin. Där testas bland annat 
förmågan att avkoda nonsensord eller om eleven känner igen vanliga småord. 

Flyt i läsning – Tredje dimensionen bygger mycket på att eleven vid det här laget har uppnått 
automatiserad läsning, som att eleven hinner med att läsa textremsor på TV. Likväl finns inslag av 
ortografisk strategi, eftersom ordigenkänning testas, exempelvis förmåga till spontankorrigering av 
felläsning av ord.  

Läsförståelse – En vid dimension som testar allt från avkodning av enkla ord till bokläsning i böcker 
om mer än 100 sidor. 

Läslust – Sista dimensionen är på en högre nivå än de fyra första. Här fokuseras på ren läsintresse, 
exempelvis om eleven spontant besöker biblioteket eller om eleven är en riktig bokslukare. 

 
Figur 1. En visualisering av Lundbergs dimensioner av god läsutveckling (Lundberg & Herrlin, 2014). 

 

Whole language  

Whole language kan översättas till helordsmetoden och är en analytisk metod där man inte lägger 
någon större vikt vid det tekniska, istället fokuserar man främst på elevers meningsskapande när de 
läser texter. Eleven uppmuntras att använda sig av ledtrådar till exempel genom att använda bilder 
eller kontext för att lista ut ord, istället för att ljuda orden. För att en elev ska lära sig måste den vilja 
lära sig och förskolan och skolan måste erbjuda en rik skriftspråksmiljö (Street & Lefstein, 2007; 
Clay, 2015; Längsjö & Nilsson, 2005). I detta perspektiv tittar man på elevens svårigheter i relation till 
omgivningen och det är i mötet med skolans miljö och elevernas förutsättningar som svårigheter 
utvecklas (Runström Nilsson, 2015). Läsning ses som en social aktivitet, där samspelet med andra är 
viktigt och att lära sig läsa är lika naturligt som att lära sig prata (Frost, 2002; Clay, 2015). Kritik har 
riktats mot denna metod då man anser att den inte tar hänsyn till de elever som kämpar med sin 
läsning och har svårt att lära sig (Frost, 2002).  

  
Phonics Whole language 

En ljudmetod En helordsmetod 

Man utgår från texten- syntetisk metod Man utgår från läsaren- analytisk metod 

Från del till helhet Från helhet till del 

Utgår från avkodning Utgår från förståelse 

(Längsjö & Nilsson 2005). 



 9 

 
Castles, Rastle och Nation (2018) skriver om “The reading wars” som en infekterad debatt som pågått 
i 45 år mellan anhängare av Phonics respektive Whole language. Författarna argumenterar för att 
kriget bör upphöra då de tycker att båda metoderna behövs för att man ska bli en god läsare. Noren 
(2018) beskriver en aktuell teoretisk metod, som idag används av både forskare och lärare 
internationellt. Denna metod har visat sig vara mycket effektiv i barns läsinlärning och kallas The 
simple view of reading.  

 

The simple view of reading (SVR) 

The simple view of reading (SVR) är en läsmodell som bygger på att läsning är beroende av visuell 
ordavkodning och språkförståelse. Utan den ena komponenten kan den andra inte existera. För att nå 
läsförståelse måste både avkodningsförmågan och språkförståelsen finnas. Dessa komponenter är lika 
viktiga och oberoende av varandra. Vid olika lässvårigheter kan det vara så att den ena komponenten 
fungerar samtidigt som den andra komponenten inte fungerar eller fungerar sämre (Hoover & Gough, 
1990). Norén (2018) skriver att senare forskning även har bidragit med att precisera de olika 
läsfärdigheter som behövs i SVR för att vara en god läsare. Dessa färdigheter förtydligas i figur 2 
nedan och förklaras som en ekvation där produkten alltid blir 0 om någon av faktorerna saknas. (0 = 1 
x 0 och 0 = 0 x 1).  

 
Figur 2.  En bearbetning av “The simple view of reading” (Norén, s.16, 2018). 

 
       

Dyslexi - förr och nu 

För mer än 100 år sedan publicerades den första vetenskapliga rapporten om dyslexi. Då användes 
begreppet när man talade om lässvårigheter hos vuxna med hjärnskador (Høien & Lundberg, 2013). 
År 1896 användes begreppet dyslexi för första gången på barn och då kallades dessa svårigheter 
“word blindness”. I början av nittonhundratalet menade man att ordblindhet var en neurologisk 
funktionsnedsättning som gjorde det svårt för barn att visuellt komma ihåg ord och bokstäver. Även 
ärftlighet inom familjen började uppmärksammas då. Det fanns en övertygelse om att alla kunde lära 
sig att läsa om de fick en- till en instruktion, vilket påminner om hur vi ser på läs- och skrivsvårigheter 
idag (Høien & Lundberg, 2013).  Läs- och skrivsvårigheter visade sig vara vanligare än man tidigare 
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trott och forskare ville undersöka orsaken till svårigheterna istället för att se det som en neurologisk 
funktionsnedsättning (Kamhi & Catts, 2014). Idag säger forskningen att läs- och skrivsvårigheter kan 
ha ett flertal underliggande grundorsaker, vilka sinsemellan även kan samverka. Därav kan det vara 
svårt att diagnostisera en individ med dyslexi, men begreppet har traditionellt sett ändå varit att se som 
ett samlingsbegrepp för specifika läs- och skrivsvårigheter. Det innebär att när inga andra förklaringar 
finns för individens läs- och skrivsvårigheter, så återstår i princip en dyslexidiagnos. Det har också 
varit svårt att identifiera klargörande indikationer på dyslexi hos individer eftersom dyslektiker är en 
heterogen grupp som inbördes uppvisar stor skillnad i symptom och resultat. Gemensamma problem 
är ändå ofta stavnings- och avkodningsproblem samt låg läshastighet. Även nedsatt läsförståelse 
förekommer frekvent (Høien & Lundberg, 2013). Myrberg (2007) menar att det under årens lopp 
figurerat en mångfald av förklaringsmodeller på de underliggande faktorerna till dyslexi, allt från 
auditiva eller visuella problem till sensomotoriska störningar. Modellerna har skiftat, men numera 
råder ändå en någorlunda konsensus kring den så kallade fonologiska förklaringsmodellen, vilken 
enligt Myrberg utgår från tre grundläggande faktorer: 

Fonologisk medvetenhet – Varierande problem med att särskilja närliggande språkljud, vilket tidigt 
kan visa sig i problem med att känna igen och skapa rim eller förmågan att byta ut stavelser i ord, för 
att på så sätt skapa nya ord. Dessutom har ofta barn med dyslexi svårt med att läsa nonsensord, 
eftersom möjligheten till ortografisk igenkänning uteblir. 

Fonologiskt arbetsminne – Problem med att hålla syntaktiska delmängder i arbetsminnet, vilket 
försvårar sammansättningen av en syntaktisk helhet. Denna problematik kan finnas på både ord- och 
satsnivå. Dessa problem är ofta särskilt påtagliga i inledningsskedet av barnets läs- och skrivträning, 
men kan delvis kvarstå upp i åldrarna. 

Fonologisk ordavkodning – Detta problem uppstår ur den längre tid barnet behöver för att identifiera 
ett ord och hämta upp betydelsen utifrån sitt inre lexikon. 

 

Mest frekvent förekommande av de tre grundfaktorerna är problem med fonologisk medvetenhet, 
vilket i varierande grad drabbar omkring tio procent av eleverna, men där tidiga insatser ofta gör stor 
skillnad. Det förekommer även att barn inte har så stora problem med fonologisk medvetenhet, men 
desto större problem med fonologiskt arbetsminne och ordavkodning. Detta uppdagas ofta relativt 
sent, motsvarande skolår tre och/eller fyra, när kraven på lästekniska färdigheter ökar. Det är 
uppskattningsvis en procent av eleverna som uppvisar denna problematik, som tyvärr också ofta ger 
upphov till en mer djupgående form av dyslexi (Myrberg, 2007). Även fast relativ samsyn råder kring 
den fonologiska förklaringsmodellen så skiljer sig ändå tolkningen av vad som identifierar och 
karaktäriserar dyslexi. Høien och Lundbergs (2013) definiering av dyslexi lyder: ”dyslexi är en 
störning i kodningen av skriftspråket, orsakad av en svaghet i det fonologiska systemet”, vilket verkar 
stämma väl överens med förklaringsmodellen ovan. Dock väljer författarna ändå att vidga 
beskrivningen av dyslexi via en så kallad processanalytisk diagnosticering som identifierar två 
avkodningsstrategier; 

Fonologisk strategi – En strategi som i stort sett överensstämmer med den fonologiska 
förklaringsmodellen, där fokus riktas mot en mer mekaniskt uppbyggd avkodning. 

Ortografisk strategi – Denna strategi tar avstamp i ordigenkänning och identifierar hur orden känns 
igen och hanteras utan direkt avkodning. 
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Läsning = alfabetisk och ortografisk avkodning 

Under hela låg- och mellanstadiet utvecklas både den alfabetiska och den ortografiska avkodningen. 
Alfabetisk avkodning innebär förmågan att koppla ett grafem till ett fonem och sedan sammanfoga 
fonemen i rätt följd, exempelvis att rrr-ooo-sss bildar ordet ros. Detta brukar kallas att eleven har 
knäckt den alfabetiska koden och är grunden för fortsatt läsutveckling och en förutsättning för 
ortografisk avkodning. Det som kännetecknar den ortografiska avkodningen är att eleven känner igen 
orden snabbt och att orden läses automatiskt. För att uppnå detta måste eleven möta ordet många 
gånger och på så sätt skapa en ortografisk ordbild, vilket då innebär att ljudning inte längre behövs. 
Läsningen är automatiserad när eleven behärskar både alfabetisk och ortografisk läsning (Norén, 
2018). En säker och snabb avkodning samt språkförståelse är en förutsättning för god läsfärdighet. 
Fungerar avkodningen så flyter läsningen på och arbetsminnet belastas mindre, vilket innebär en 
ökning av förståelse av innebörden i texten (Oakhill et al., 2017). Att utveckla flyt i läsning är 
avgörande för elever med läs- och skrivsvårigheter och deras skolgång (Myrberg, 2007).  

 

Svårigheter vid läsning 

I specifika lässvårigheter (dyslexi) ingår; riktighet i läsning, läshastighet eller läsflöde samt 
läsförståelse. I skrivsvårigheter inkluderas riktighet i stavning, riktighet i grammatik och interpunktion 
samt tydlighet eller uppbyggnad av skriftspråket (Kutcher, 2016). Vid skolstart är därför viktigt att 
elever får en medvetenhet om skriftspråket i förhållande till det talade språket. Det är i förbindelsen 
mellan dessa språk som det kan uppstå svårigheter för elever i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. 
Det är viktigt att eleverna blir uppmärksamma på ljudstrukturen i språket eftersom det är 
grundläggande för en god läs- och skrivinlärning (Elbro, 2004). Svag fonologisk medvetenhet, brister i 
bokstavskännedom och automatisk benämningsförmåga har ett samband med dyslexi enligt en rapport 
från SBU (2014). Även Elbro, 2004; Oakhill et al., 2017 och Snowling, 2012 menar att 
avkodningssvårigheter och rättstavningssvårigheter är grundläggande symtom vid dyslexi och beror på 
nedsatt fonologisk förmåga. Det finns rapporterat i flera olika studier att elever med läs och 
skrivsvårigheter bör träna sin fonologiska förmåga (Elbro, 2004; Snowling, 2000; Fälth, Nilvius & 
Anvegård, 2015). Dessutom visar forskning att en kombination av fonologisk träning och ortografisk 
träning gynnar läsutvecklingen på både kort och lång sikt (Gustafson, Fälth, Svensson, Tjus & 
Heimann 2011; Fälth, Gustafson, Tjus, Heiman & Svensson, 2013).  

 

Interventioner och tidiga insatser 

Intervention är en undersökning där man prövar olika åtgärder, metoder eller insatser som ger bäst 
resultat för att stödja elever och elevers respons på interventionerna kallas för Response to intervention 
(RTI) (Lundqvist, 2018; SBU, 2019). En interventionsundersökning kan liknas med ett experiment där 
man kan styra en variabel (exempelvis någon form av träning) och titta på effekten på andra variabler 
(exempelvis läs- och/eller skrivförmåga) för att hitta eventuella samband (Samuelsson, 
2009). Vanligtvis sker en intervention med för- och eftertest och en kontrollgrupp för att kunna 
jämföra resultat mellan grupperna. Studier visar på att den bästa effekten av interventioner fås om 
dessa är strukturerade, komprimerade och intensiva snarare än utspridda på en längre tid (Denton, 
Fletcher, Anthony, & Francis, 2006; Kjeldsen, Niemi, & Olofsson, 2003). I en svensk studie av Wolff 
(2011) där fyra aspekter av läsning stod i fokus, fonologisk medvetenhet, stavning, läsflyt och 
läsförståelse, genomfördes ett intensivt interventionsprogram för nioåringar baserat på Phonics. 
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Studien visar att fonemmedvetenhet ligger till grund för de övriga tre aspekterna inom läsning och att 
fonetik kombinerat med förståelsestrategier och träning i läsflyt är optimalt vid lästräning för lässvaga 
elever. En interventionsstudie gjord av Elbro & Petersen (2004) visar också på att träning av 
fonologisk medvetenhet kan ha positiv resultat i barnens läsutveckling både på kort och lång sikt. 
Direkt effekt av träning ger mer noggrannhet i avkodning och den långsiktiga effekten ger positiva 
resultat på läshastighet (ibid).  

 

En intervention görs för att veta vilka stödinsatser som bör tillämpas och forskning visar att tidiga 
insatser är viktiga. I en rapport från The European Agency konstateras det att ett tidigt stöd eller insats 
kan stärka och göra det möjligt för elever att upptäcka sina möjligheter och lyckas i sin inlärning 
(European Agency for Development in Special Needs Education, 2010). Myrberg (2007) diskuterar 
också vikten av tidiga insatser och menar att de bästa resultaten av specialpedagogiska insatser får 
man då de sätts in tidigt och det av flera skäl. Eleverna har inte hunnit fastnat i strategier som inte är 
bra och de har ännu inte utvecklat en negativ självbild. Även Norén (2018) påtalar detta och menar att 
det är viktigt med tidig identifikation för att insatser ska kunna sättas in i ett tidigt stadium. Lundqvist 
(2018) definierar tidiga insatser som ett paraplybegrepp vilket innefattar stödinsatser av olika slag till 
yngre barn. Stödinsatser kan delas in i indirekt och direkt stöd i skolan så som extra anpassningar och 
särskilt stöd. Farrell (2017) menar att insatser ska anpassas efter varje elevs individuella behov för att 
främja inlärningen och det viktigaste målet är att eleven ska övervinna sina svårigheter. 
Interventionerna vi tidigare nämnde av Wolff (2011) och Elbro & Petersen (2004) visade på positiva 
effekter i läsutveckling genom träning i fonologisk medvetenhet, förståelsestrategier samt träning i 
läsflyt. Detta överensstämmer med SBU:s (2014) rapport, där det framkommer att insatser av dessa 
slag som strukturerat tränar koppling mellan fonem och grafem stärker utvecklingen från fonologisk 
medvetenhet till läsförståelse och stavning. Farrel (2017) menar att forskning idag visar att olika 
interventioner för elever med lässvårigheter kan härledas till hypotesen att lässvaga har svårt med den 
fonologiska medvetenheten.  

 

Syfte  
Vårt syfte med denna studie är att identifiera internationella läs- och skrivutvecklande interventioner 
för elever med dyslexi, i grundskolans tidigare år. 

 

Frågeställningar 

För att uppnå detta syfte kommer vi att göra en systematisk litteraturstudie där vi undersöker följande 
frågeställningar:  

 
• Vilka interventioner prövas i de olika studierna för att utveckla läs- och skrivförmågan  

hos elever med dyslexi? 
 

• Hur är interventionerna utformade? 
 

• Vilka resultat ger de olika interventionerna?  
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Metod 
Nedan följer en redogörelse för hur vi gått tillväga vid datainsamlingen till vår systematiska 
litteraturstudie samt hur vi behandlat materialet vid analys. Som stöd i vårt arbete har vi använt 
metodlittertur som stärkt eller avgränsat våra egna idéer.  

Metodval 
En systematisk litteraturstudie är en sammanställning av tidigare forskning inom ett specifikt område 
och innebär enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) att systematiskt söka och 
därefter kritiskt granska och sammanställa vetenskapliga artiklar inom ämnet. Undersökningsfältet 
utgörs alltså inte av individer utan av tidigare dokumenterade kunskaper. Vid en litteraturstudie är 
dokumentation a och o för att ge läsaren möjlighet att följa med i hela processen genom 
artikelsökning, kvalitetsbedömning, analys och resultat (ibid). Vi fann därför att denna metod passade 
bra eftersom vi ville undersöka vilket vetenskapligt stöd som fanns för olika interventioner. Detta för 
att synliggöra vad som fungerat och inte fungerat när det kommer till att utveckla läs- och 
skrivförmågan hos elever med dyslexi. 

Datainsamling 
Vår systematiska litteraturstudie grundas på sökningar av forskningsmaterial. Att söka artiklar i 
databaser och att ställa rätt frågor så att artiklarna har betydelse för studien kan ses som en konst. Det 
är utifrån frågeställningarna det bestäms vilka kriterier som materialet ska innehålla för att vara av 
intresse för studien (Eriksson et al., 2013). De sökningar som vi gjorde för att hitta tidigare forskning 
inom vårt område genomfördes på två olika databaser, Stockholms universitetsbibliotek, SUB och 
databasen ERIC. Vi formulerade sökord som passade utifrån ämnet och frågeställningarna. Vi ville 
undersöka vilka interventioner som gjordes för elevers läs- och skrivutveckling och vilka resultat 
dessa kunde ge. De nyckelord som slutligen valdes ut som sökord var i första sökningen “dyslexia”, 
“early intervention” och “elementary”. 

 

Sökningen på dyslexia gav 71695 träffar och vi lade då till två sökord för att få fram relevant material 
och begränsa antalet sökträffar. Antalet träffar begränsades genom att vi sökte efter engelskspråkiga 
artiklar som var kvantitativa, empiriska och peer-reviewed och alla de artiklarna som valdes ut var från 
akademiska tidskrifter. Publiceringsår 2010, peer-review och academic journal markerades vid andra 
sökningen. Då vi var intresserade av interventioner hos elever i grundskolans tidigare år lade vi i första 
sökningen till sökorden “early intervention” och “elementary”. Då återstod 50 artiklar vars abstracts 
lästes och granskades för att göra ett sista urval. För att hitta fler relevanta artiklar till vår studie 
gjordes även en ytterligare sökning i SUB men också en sökning i databasen ERIC som beskrivs i 
detalj i nedanstående tabeller. Vi fick då fram ytterligare 27 respektive 6 artiklar vars abstract lästes 
igenom för att slutligen göra ett urval. Sökningen av artiklar och urval genomfördes 20191001, 
20191118 och 20191119. I tabell 1 och tabell 1:2 och 1:3 finns en sammanställning av de sökord vi 
kom fram till och antal träffar efter varje tillagt sökord. 
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Tabell 1. Sökord och antal träffar på SUB. (Limit To; Peer-review, Publication Date; 2010–2019, Source Types; 
Academic Journals, Language; english, markerades från och med sökning 2). 

 
  

Sökord  Antal träffar  

1  Dyslexia  
  

71 695       

2  Dyslexia  
  

20 128 

3  Dyslexia AND early intervention,   
  

648          

4  Dyslexia AND early intervention AND elementary   50              
 
 

Urval 1 
Utifrån sökningens 50 artiklar gjordes ett urval. I tabell två beskriver vi urvalet av artiklarna.         

 
   Tabell 2. Abstractläsning – Exklusion och Inklusion av referenser från sökningen.                              
  

Sökningen är gjord 2019-10-01 
 

Återstående referenser från 
sökningen  

1  Efter sökning på SUB enl. Tabell 1 
Kombinationen:  
Dyslexia AND Early Intervention AND 
Elementary 

50      

2  Ska vara artiklar (exklusion av böcker, 
referenser mm)  

49     

3  Exklusion av dubbletter (samma artikel)  47       
4  Exklusion av artiklar som ej är kvantitativa  40        
5  Exklusion ej relevant för vår studie  25 
6  Exklusion länk fungerar ej   21 
7 Exklusion ej engelskspråkiga 16 
8  Exklusion ej intervention 11 
9  Inklusion - kvarvarande artiklar 11 
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En andra sökning gjordes i SUB men då med sökorden dyslexia, response to intervention 
och elementary. Sökningen hade samma kriterier i urvalet av artiklar som i den första 
sökningen. 

      

 
Tabell 1:2 Sökord och antal träffar på SUB. 
 

Sökord Antal träffar 

1 Dyslexia  72532 

2 Dyslexia 20296 

3 Dyslexia AND response to intervention 357 

4 Dyslexia AND response to intervention AND elementary 27 
 

      

 
      

 

Urval 2 
Utifrån sökningens 27 artiklar gjordes ett urval. I tabell 2:2 beskrivs urvalet av artiklarna. 

 
Tabell 2:2 Abstractläsning – Exklusion och Inklusion av referenser från sökningen.  
 

Sökningen är gjord 2019-11-18 Återstående 
referenser  
från sökningen  

1 Efter sökning på SUB enl. Tabell 1:2 
Kombinationen:  
Dyslexia AND response to intervention AND elementary 

27 

2 Ska vara artiklar (exklusion av böcker, referenser mm) 23 

3 Exklusion av dubbletter (samma artikel) 17 

4 Exklusion av artiklar som ej är kvantitativa 15 

5 Exklusion ej relevant för vår studie 10 

6 Exklusion av ej fulltext 8 

7 Inklusion - intervention som handlar och läs- och 
skrivinlärning 

6 
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Tabell 1:3 Sökord och antal träffar på ERIC. Limit To; Peer-review only, publication date; last 10 years och full 
text available on ERIC, markerades från och med sökning 2).  
 

Sökord Antal träffar 

1 Dyslexia  3271 

2 Dyslexia 104 

3 Dyslexia AND intervention 15 

4 Dyslexia AND intervention AND elementary school children 6 
 
 

Urval 3 
Utifrån sökningens 6 artiklar gjordes ett urval. I tabell 2:3 beskrivs urvalet av artiklarna. 

 
Tabell 2:3 Abstractläsning – Exklusion och Inklusion av referenser från sökningen.  
 

Sökningen är gjord 2019-11-19 Återstående referenser från 
sökningen  

1 Efter sökning på ERIC enl. Tabell 1:3 
Kombinationen:  
Dyslexia AND intervention AND elementary school 
children 

6 

2 Ska vara artiklar (exklusion av böcker, referenser mm) 5 

3 Exklusion av dubbletter (samma artikel) 3 

4 Exklusion av artiklar som ej är kvantitativa 2 

5 Inklusion - kvarvarande artiklar. 2 
 

Inklusionskriterier 

Då vår systematiska litteraturstudie har som syfte att identifiera internationella läs- och 
skrivutvecklande interventioner för elever med dyslexi, ansåg vi det vara viktigt att utgå från aktuell 
forskning inom ämnet. En tidsmässig avgränsning gjordes därför till forskning som tillkommit mellan 
åren 2010-2019. Litteraturstudien grundas på vetenskapligt material som alla genomgått kollegial 
granskning, så kallad peer-review, detta för att garantera forskningens objektivitet och standard. 
Artikelsökningen genomfördes på Stockholms Universitetsbibliotek, SUB, och deras databaser samt 
databasen ERIC. Inkluderingskriterier vid sökningen var att artiklarna skulle vara empiriska, 
kvantitativa, engelskspråkiga och peer-reviewed. Valet av engelskspråkiga artiklar gjordes för att ge 
vår studie ett internationellt fokus.  
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Exklusionskriterier 

I vår sökning gjordes valet att exkludera material där forskning hade fokus på lärarperspektivet eller 
fokus på elever i grundskolans senare år. Då vår studie syftar till att identifiera internationella läs- och 
skrivutvecklande interventioner, uteslöts även de artiklar som inte innehöll interventioner i någon form 
samt de som ej innehöll specifika interventioner kring läs- och skrivinlärning. Ytterligare kriterier för 
exklusion var de artiklar som ej fanns i fulltext, ej var engelskspråkiga eller kvantitativa. Efter 
exkludering återstod sammanlagt 19 artiklar som var relevanta för vår litteraturstudie.   

 

Databearbetning 
I denna studie har vi varit tre som analyserat och granskat artiklarna och det är en fördel att vara fler 
vid sådana moment enligt Eriksson Bajaras et al., (2013). Allt som har skrivits har lästs igenom av oss 
alla tre och ändringar har gjorts tillsammans. Artiklarna i studien delades upp mellan oss för en första 
genomgång och lästes med hjälp av en granskningsmall med givna kriterier för att bedöma artiklarnas 
kvalité (se bilaga 1). Artiklarna lästes och diskuterades sedan gemensamt innan de fördes in i en 
artikelmatris i alfabetisk ordning (se bilaga 2). Tabeller är enligt Eriksson Bajaras et al., (2013) ett bra 
sätt att ge läsaren en överskådlig bild av artikelns innehåll och resultat. Studierna analyserades 
dessutom utifrån ett deduktivt perspektiv (ibid), vilket resulterade i att studierna delades in under tre 
läsutvecklande inriktningar (multisensorisk träning, fonologisk träning samt fonologisk och 
ortografisk träning). Inriktningarna påverkade därefter den fortsatta analysen.  

 

Etiska överväganden 
I studien har vi noga redovisat vårt sök och urvalsprocess (se tabell 1, 1:2, 1:3, 2, 2:2, 2:3). Vi har 
förhållit oss objektivt och presenterat alla artiklar samt de resultat som framkommit i studien. Inget 
resultat har medvetet uteslutits eller förvrängts. Även om de etiska aspekterna inte alltid skrivits fram i 
artiklarna så är de etiskt godkända i och med att de är kollegialt granskade (peer-reviewed) och 
publicerade i vetenskapliga tidskrifter (Eriksson Bajaras et al., 2013). Därmed har forskare i de 
granskade studierna förhållit sig till de fyra forskningsetiska principerna; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att deltagare 
informeras om de villkor som gäller för deras medverkan. Samtyckeskravet innebär att samtycke 
inhämtas från uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare. Konfidentialitetskravet innebär att 
deltagare i undersökningen inte på något sätt kan identifieras. Nyttjandekravet innebär att uppgifter 
som insamlas endast används för det specifika ändamålet (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Kvalitetsgranskning 
De 19 ingående artiklarna (se bilaga 2), kvalitetsgranskades i enlighet med det betygssystem Eriksson 
Barajas et al., (2013) förespråkar. Betygsskalan är treskalig från ett till tre, där ett representerar hög 
kvalitet, två medelgod kvalitet och tre låg kvalitet. För att artiklarna skulle uppnå hög kvalitet (1) 
krävdes ja på 10 av 11 frågor, medelkvalitet (2) krävdes ja på 8 av 11 frågor samt låg kvalitet (3) ja på 
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4 frågor eller färre (se bilaga 1). Vid genomgång av studierna beaktades möjligheten att lättfattligt 
förstå syfte, forskningsfrågor, metod samt statistiska och skriftliga redovisningar av studieresultaten. 
Dessutom har validitet och till viss del reliabilitet påverkat den slutgiltiga bedömningen (Berglund, 
u.å.). Kvalitetsbedömningarna kan eventuellt påverka slutresultatet, men alla ingående studier kommer 
att användas i det fortlöpande analysarbetet. Sju studier fick betyget två, resterande tolv studier 
bedömdes uppnå kriterierna för betyg ett.  

 

Sammanställning av kvalitetsgranskning 
Nedan redovisas en skriftlig sammanställning av artiklarna som ingår i denna studie.  

 

Design 

De 19 underliggande studierna bygger på fem olika designvarianter där två av studierna byggde på 
experimentell kohortdesign. Två studier använde sig av enstaka fallstudiedesign (single case) och tre 
byggde på experimentell design. Tre studier byggde dessutom på longitudinell design, men det enskilt 
vanligaste designvalet var kvasiexperimentell, vilka hela nio studier byggde på. Av de nitton studierna 
använde sig arton av både för- och eftertester. Dessutom hade två av dessa studier även 
mellanliggande uppföljningstester. En av studierna hade endast eftertest. Vissa redovisar klart och 
tydligt p-värde för varje enskild beräkning samtidigt som vissa studier endast redovisar p-värde där 
p<0,05. Ett par studier väljer istället att redovisa att signifikansberäkningar är gjorda och till 
belåtenhet, utan att redovisa några siffror. Det finns dessutom exempel på studier som inte redovisar 
någon form av signifikans. Därtill är heller inte alltid statistiska metoder för signifikansberäkningar 
redovisade, men exempelvis ANOVA och MANOVA återkommer i flera studier. 

 

Urval 

Antalet elever som deltog i studierna varierade kraftigt, från en deltagare (enstaka fallstudiedesign) till 
279 deltagare (experimentell design), vilket sammantaget gav att 1250 elever deltagit i någon av de 
nitton studierna. Tyvärr är det inte möjligt att bestämma könsfördelningen, eftersom vissa studier 
utelämnar denna information. Ett genomgående tema hos de studier som väl nämner könsfördelning är 
dock att det är fler pojkar än flickor som deltog. Åldersfördelningen i studierna är inte alltid exakt 
angivet, men alla studier sätter ut vilka årskurser deltagarna går i och årskurserna spänner från årskurs 
1 till årskurs 6. Inte heller antalet deltagare med dyslexi kontra deltagare med förväntad läs- och 
skrivutveckling går att fullständigt urskilja, eftersom informationen i något fall utelämnats. Dessutom 
är vissa studier inte helt uppbyggda kring dessa kriterier, till exempel en av de longitudinella. Alla 
studier utom två har utförts i skolmiljö men vilka som har gjort vad är inte alltid så lätt att utläsa annat 
än att det har varit både tränad personal, assistenter och/eller lärare som praktiskt genomfört tester och 
interventioner. I flera fall utelämnas informationen helt och hållet. Det är heller inte alltid möjligt att 
läsa sig till om studierna gjorts i helklass, mindre grupper eller enskilt, men alla varianter förekommer.  



 19 

Resultat 
För att tydliggöra resultatet av vår studie redovisas nedan de inriktningar som identifierats utifrån 
studiens frågeställningar. I tabell 3 behandlas frågeställningarna; Vilka interventioner prövas i de olika 
studierna för att utveckla läs- och skrivförmågan hos elever med dyslexi? och Hur är interventionerna 
utformade? I tabell 4 behandlas frågeställningen; Vilka resultat ger de olika interventionerna?  

Innehållsanalys av utvalda artiklar 
Artiklarna som ingår i studien har systematiskt analyserats utifrån vilken form av intervention som 
genomförts och därefter placerats under olika läsutvecklande inriktningar för att belysa studiens 
frågeställningar. Inriktningarna ligger också som grund för studiens analys och diskussion (Eriksson 
Bajaras et al., 2013). Frågeställningarna i studien handlar om vilka interventioner som prövats att 
utveckla läs- och skrivförmågan hos elever med dyslexi, hur dessa är utformade samt vilka resultat de 
olika interventionerna ger. De tre inriktningar som identifierats utifrån de två första frågeställningarna 
är: multisensorisk träning, fonologisk träning samt fonologisk och ortografisk träning. Den tredje 
frågeställningen har tre inriktningar som fokuserar på: förbättring i läsförmåga, förbättring i 
skrivförmåga och kombinerad förbättring i läs- och skrivförmåga.  

 
Tabell 3. Inriktningar som identifieras med koppling av första och andra frågeställningen 

Författare (årtal) Multisensorisk  
träning 

Fonologisk träning Fonologisk &  
ortografisk läsning  

Amsberry et al., (2015) X 
  

Christodoulou et al., (2017)    
X 

van Gorp, et al., (2015)   
X 

Hooper et al., (2011)   
X 

Jeffes. (2016)   
X  

Keller et al., (2019) X 
  

van der Kleij et al., (2017)    
X 

 

Lee et al., (2010)   
X 

Machado & Capellini (2014)  
X 

 

Mayer & Motsch.  (2015)   
X 

Morris et al., (2012)    
X 

Pfenninger. (2015)   
X 

Ritter & Saxon (2011)  
X 

 

Russel & Drake Schiffler (2019)   
X  

Schlesinger & Gray (2016)  X 
  

Styliani et al.,(2015)   
X 
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Svensson et al.,(2019)    
X 

Torgesen et al., (2010)   
X  

Wang et al., (2012)    
X 

 
 
 
Tabell 4. Inriktningar  som identifieras i relation till tredje frågeställningen. 

Författare (årtal)  Förbättring i läsförmåga Förbättring i skrivförmåga Kombinerad förbättring i 
läs- och skrivförmåga 

Amsberry et al., (2015)  
X  

Christodoulou et al., (2017) X   

van Gorp, et al., (2015) X   

Hooper et al., (2011)  
X  

Jeffes. (2016)  X   

Keller et al.,(2019)   
X 

van der Kleij et al., ( 2017)  X   

Lee et al., (2010) X   

Machado & Capellini(2014) X   

Mayer & Motsch.  (2015)   
X 

Morris et al., (2012)  X   

Pfenninger, (2015) X   

Ritter & Saxon (2011) X   

Russel & Drake Shiffler  (2019)  X   

Schlesinger  & Gray (2016)  X   

Styliani et al., (2015)   
X  

Svensson et al., (2019)  X   

Torgesen et al., (2010)    
X 

Wang et al., (2012)  X   
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Resultat av innehållsanalys 
Nedan presenteras resultatet av innehållsanalysen (tabell 3 och 4) med stöd av studiens 
frågeställningar och de inriktningar som framkommit. Under respektive inriktning presenteras också 
interventionernas form tillsammans med en analys av resultatet.  

 

Vilka interventioner har prövats och hur är de utformade?  

 
Multisensorisk träning 
Tre artiklar använder multisensoriska interventioner (känna, höra, uppleva) på olika sätt för att träna 
läs-och skrivförmågan. Keller et al., (2019) genomförde en intervention som innebar att eleverna fick 
lära sig metakognitiva strategier i form av mindfulness. Detta för att minska trötthet och 
ångestsymtom och med hjälp av det förbättra noggrannhet och läsflyt. Under interventionen 
genomförde alla deltagare 10–15 minuter daglig datoriserad träning med forskningsbaserad 
programvara (SoundReadingSolutions: http://soundreading.com/) som inkluderade övningar i fonetik, 
fonemisk medvetenhet, ortografi (dvs stavning) och flyt. Kontrollgruppen avslutade också med att 
under 10–15 minuter dagligen ha fonetiska och ortografiska aktiviteter med en utbildad 
forskningsassistent. Experimentgruppen fick 30–45 min läs- och lärundervisning samt 
mindfulnessträning. Eleverna lärdes hur man använde strategier (till exempel kontextlinjer och 
fonetiska ledtrådar) för att avkoda text och mindfulnessövningar som en metakognitiv strategi för att 
förbättra symtom på kognitiva störningar, trötthet och ångest som uppstod under undervisningen.  

 

I Amsberrys et al., (2015) intervention tränades ordigenkänning och ordets innebörd med både 
fonologiska och ortografiska träningsmetoder. Orden tränades visuellt och taktilt genom att engagera 
den kreativa processen utifrån Davis-symbol-programmet, genom att skapa mentala bilder för 
specifika ord. Interventionen pågick 60 min per dag i 34 dagar. Eleven fick lära med flera sinnen, han 
fick se ordet, höra ordet, skriva ordet, måla ordet och slutligen skapa en tredimensionell lermodell för 
att definiera ordets innebörd. Denna process går långt utöver de strategier som vanligtvis 
rekommenderas för dyslektiker, då Amsberry et al., (2015) menar att elever med dyslexi tänker mer i 
mentala bilder istället för att göra koppling mellan ord och bokstavsljud. Även Schlesinger et al., 
(2016), använde det taktila sinnet i interventionen. Träningen innebar att eleverna under en 
sjuveckorsperiod en till tre gånger i veckan undervisades i kopplingen mellan grafem och fonem via 
sambanden mellan fiktiva bokstäver och deras engelska uttal. Exempelvis fick eleverna taktilt följa 
bokstavskonturer samtidigt som namn och uttal tränades. Strukturerad lästräning med multisensoriska 
inslag, såsom färgkodade kort och tredimensionella bokstavsfigurer, varvades med ordinär 
strukturerad lästräning. Vi kan konstatera att det gemensamma i dessa interventioner är att de alla 
tränar fonologisk medvetenhet med flera sinnen. Interventionens grundtanke är att eleverna lär på 
olika sätt och en multisensorisk träning ger då eleverna fler ingångar att lyckas i sin läs- och 
skrivutveckling.  

 

Fonologisk träning på olika sätt 
Sju artiklar använder sig av ren fonologisk träning med koppling fonem-grafem för att öka 
avkodningsförmågan. Jeffes (2016) intervention introducerar systematiskt fonem-grafem för att bygga 
ord från individuella ljud. Eleverna får Toe By Toe-intervention (ett strukturerat manuellt program 
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som tränar fonem och nonsensord) i 60 minuter i veckan under 10 veckor. Styliani et al., (2015) 
genomför en intervention där eleven får träna på den inre strukturen av ord i flera steg. Eleven får 
under tio tillfällen systematiskt riktade och stegvisa instruktioner om den inre strukturen av ord och 
hur det är relaterat till hur de stavas med hjälp av programvaran Notebook. Varje session är indelad i 
tre faser, workshop, diskussion och övning. Russell & Drake Shifflers (2019) intervention genomförs 
under fyra veckor, 30 min/dag och bygger på Phonics and Spelling Through Phoneme-Grapheme 
Mapping by Grace från 2007, där förmågan att se överensstämmelser mellan fonem (ljud) och grafem 
(bokstäver) tränas. Träningen förutsätter att deltagarna har förmågan att associera talat språk med 
skrivna ord och att de har insikt om att dessa associationer i sig ökar förmågan att avkoda text 
fonetiskt. Torgesens et al., (2010), intervention pågår under två år med 50 minuters träning/vecka. 
Utifrån två olika dataprogram (RTW och LIPS) får eleverna systematisk träning i fonologisk 
medvetenhet, fonemavkodning och att läsa text korrekt. Ungefär hälften av tiden vid varje tillfälle 
ägnas åt undervisning i tidig läskunnighet med lärarna och den andra halvan ägnas åt att öva dessa 
färdigheter på datorn. RWT programmet fokuserar  på undervisning av stavning av fonem och att 
behärska den alfabetiska principen och hur den kunskapen kan stödja stavning och skrivning. I LIPS 
programmet läggs istället fokus på att etablera oralmotorisk medvetenhet som en hjälp för eleverna att 
bearbeta fonologisk information under läs- och skrivaktiviteter.  

 

Ritter & Saxons (2011) phonological sensitivity intervention (PSI) pågår under två 25-minuters 
sessioner per vecka i 12 veckor utifrån en berättade plattform. Läraren läser en sagobok och 
tillsammans uppmärksammas ord med fokus på fonemanalys, fonemsyntes och 
ljudmanipulationsuppgifter. van der Kleij et al.,(2017) genomför en flerårig läsintervention. 
Interventionen följer en direkt instruktion av grafem-fonem koppling och består av två delar. Först 
tränas grafem-fonem kopplingsregler där en- till en relation mellan bokstav och ljud och bara 
enstaviga ord används. Den andra delen av interventionen tränar icke konsekventa regler och mer 
komplicerade stavelsestrukturer. Eleven tränas i att känna igen den morfologiska strukturen i orden. 
Varje session startar med en repetition av föregående session, sen instruktioner och övningar och till 
sist styrda läsövningar. Machado & Capellinis (2014) intervention handlar om handledarledd läs- och 
skrivundervisning i flera steg. Själva interventionen pågår under arton veckor, 60 min/dag. Varje 
session utgår från att eleven tillsammans med lärarens läser och diskuterar boken, tittar på kontext, 
läsriktning, interpunktion. Eleven får sedan återberätta boken, identifiera bokstäver och bryta ner ord i 
stavelser för att uppmärksamma ljud. Detta för att sedan bygga en egen bok utifrån det lästa materialet. 
Vi kan utläsa att ovanstående interventioner består av systematisk träning i fonologisk medvetenhet, 
fonem-grafemkoppling och avkodning, som är en förutsättning för lyckad läs-och skrivinlärning inom 
Phonics. Tre interventioner Machado & Capelinis (2014), Ritter & Saxon (2011) Kleij et al., (2017) 
innehåller även textläsning, att läsa och förstå meningsfull text som en del av övningen, vilket vi 
tolkar som att dessa är mer inspirerad av Whole language där utgångspunkten är meningsskapande av 
bilder och kontext för att lista ut ord, i stället för att ljuda orden. Dock finns även inslag av Phonics, 
men inte som den främsta utgångspunkten. 

 

Fonologisk och ortografisk läsning 
Nio artiklar använder fonologisk och ortografisk träning på olika sätt i sina interventioner för att träna 
läs- och skrivförmågan. I Christodoulous et al., (2017) intervention får eleverna under en 
sexveckorsperiod, fem dagar i veckan, fyra timmars träning i liten grupp utifrån Seeing Stars program. 
Interventionen innebär träning med hjälp av symbolbilder för fonologisk och ortografisk bearbetning 
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vid läsning. I van Gorps et al., (2015) intervention används nonsensordsrepetitioner där eleven läser 40 
nonsensord som konsekvent ökar i längd och svårighet samt uppgifter där eleverna ska namnge bilder 
i en bildserie för att träna fonologisk och ortografisk medvetenhet. De får också träna på 
ordförrådsuppgifter där eleven får höra ett ord och svara genom att välja mellan fyra bilder. Eleverna 
genomgår tio interventionstillfällen, vilka inleds och avslutas med transfereringsbefrämjande 
uppgifter, vilket betyder att tidigare förvärvad kunskap kan användas i nya sammanhang. 
Interventionen av Wang et al., (2012) innebär att eleverna tränas i fonologisk medvetenhet genom 24 
enkla rim där eleven ska identifiera stavelser, snabb namngivning. Fonologiskt minne tränas genom att 
tre till tio bokstäver ska presenteras i rätt ordföljd. Ortografiska bearbetningsuppgifter tränas genom 
att eleverna identifierar rätt orientering av frekventa ortografiska enheter, läsförståelse och läsflyt 
under två sessioner på vardera 45 minuter. I Hoopers et al., (2011) intervention tränas snabb 
namngivning, ortografisk samt fonologisk avkodning. Interventionen omfattar lektionsuppsättningar 
från Process Assessment of the Learner (PAL) och genomförs på 25 minuterslektioner två gånger i 
veckan i 12 veckor i enlighet med RTI. PAL- lektionerna omfattar tre sektioner: ”Talking letters”, 
stavning och handskrift/komposition. Talking letters introducerar bokstavsnamn och ljud genom att 
associera varje bokstav med en berättelse för att lättare befästa den alfabetiska principen.  

 

Mayer & Motschs (2015) intervention pågår under 24 veckor, 14 veckors träning i fonologisk 
medvetenhet sedan direkt träning i ordigenkänning på en sublexikal (stavelse, fonem) nivå, i 10 
veckor. Interventionerna genomförs under 2 lektioner/vecka i helklass. I Lees et al., (2010) 
intervention genomgår alla deltagare övningar som är uppdelade i sex delsteg. Eleverna får öva på 
ordigenkänning genom att läsa högt där svårigheten på orden ökas successivt. Bokstavskunskap övas 
genom ett bokstavskännedomstest med bokstäver som ofta skapar förvirring bland tidiga läsare genom 
visuell likhet som b,d,p,q eller ljudlig likhet exempelvis m, n. Övning i fonologisk sammansättning. 
Övning i fonologisk segmentering med både fonemsegmentering (säga ljuden) och 
stavningssegmentering (säga stavelserna i orden)  samt övning av ordförråd med ett ordförrådstest. 
Eleverna ska här peka på en av fyra bilder som har samma betydelse som det upplästa ordet. 
Pfenningers (2015) interventioner är uppdelade i delsteg där eleverna får träna fonologiska och 
ortografiska färdigheter med direkt återkoppling som en del av en intervention. Det datorbaserade 
mjukvaruprogrammet fokuserar direkt och uttryckligen på att lära ut fonologisk/ortografiska ljud-
bokstavs relation och morfologi (ordens uppbyggnad). Interventionen varar under tre månader med 
daglig träning med en datoriserad programvara. Sessionerna är 20 minuter 5 ggr i veckan under tre 
månader i elevens hem. Svensson (2019) använder individuell fonologisk och ortografisk träning med 
hjälp av ett interaktivt dataprogram COMPHOT med omedelbar återkoppling. Totalt får eleverna 20 
läsinterventioner i två omgångar, under 4 veckor. COMPHOT är ett dataprogram, likt ett spel, som 
tränar på vilka bilder som visar ord som rimmar, vilka som har samma initiala fonem eller ta bort 
fonem eller segment av ord.  Morris et al., (2012) intervention inkluderar fem komponenter som 
kombineras, två åt gången, i fyra olika behandlingsprogram som i någon form tränar fonologiska och 
ortografiska färdigheter. Insatserna sker en timme dagligen i 70 dagar. Varje interventionsprogram 
ägnar samma tid åt sina två komponenter. De fonologiska delarna av programmet fungerar som en ram 
som ordidentifieringsstrategierna byggs kring. Här kan vi se att interventionerna har gått ett steg 
längre genom att också träna de ortografiska färdigheterna. För att klara den ortografiska avkodningen 
så krävs att den fonologiska förmågan är väl utvecklad och därav tränas dessa parallellt.    
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Vilka resultat ger de olika interventionerna? 

Resultatet presenteras utifrån de inriktningar som framkommer i analysen. De inriktningar som har 
koppling till den tredje forskningsfrågan angående interventionernas resultat för elever med dyslexi är: 
förbättrad läsförmåga, förbättrad skrivförmåga och kombinerad läs- och skrivförmåga. 

 

Förbättrad läsförmåga 
I 13 av 19 artiklar redovisas förbättringar i elevernas läsförmåga. Här menas någon form av förbättring 
i läsningens olika byggstenar såsom ökad fonologisk medvetenhet, ökad ordavkodning, automatiserad 
ordigenkänning, läsflyt och läsförståelse. Resultatet av Christodoulous et al., (2017) intervention i 
form av lästräning under sommaren visade på en läsförbättring hos 50 % av eleverna som fick 
lästräning resterande elever i interventionsgruppen visade ingen nedgång men inte heller någon 
ökning. För de elever som inte fick intervention visades en signifikant nedgång i läsförmåga. van 
Gorps (2015) intervention visade att upprepad läsning är särskilt bra för lässvaga elever. 
Interventionen visade inte bara på förbättringar vid interventionstillfället utan gav även resultat i form 
av transfereringseffekter och långsiktiga effekter. Även Jeffes (2016) resultat visade långsiktiga 
vinster i noggrannhet i avkodning och ordigenkänning, dock ingen långsiktig effekt på läsflyt och 
läsförståelse. Morris et al., (2012) flerkomponentsprogram visade också betydande förbättringar på 
alla grundläggande läskunskaper och dessa förbättringar kvarstod efter ett års uppföljning.  

 

Både Wah Lee et al., (2019) och Russel, Drake Shifflers (2019) studier visar på att svaga läsare bör 
undervisas i fonem-/grafemkunskap eftersom det ger hög positiv effekt på elevernas läsutveckling. 
Svenssons (2019) studie visar att alla elever som genomgick den fonologisk- och ortografisk baserade 
interventionen visade betydande vinster på alla lästest och att en kort, intensiv och individualiserad 
intervention har en väsentligt positiv effekt på barns läsförmåga. Alla de elever som genomgick den 
fonologiskt baserade interventionen visade på avsevärt bättre läsförmåga. Wangs et al., (2012) studie 
visade på att elever bör få fonologisk och ortografisk träning för att förbättra sin läsförmåga, vilket 
framförallt gynnar de elever med dyslexi. Ritter & Saxon (2011) redovisar i sin studie att det är 
möjligt att minska antalet barn som kan komma att hamna i lässvårigheter med hjälp av 
klassrumsbaserad PSI (Phonologial sensitivity intervention) med narrativ plattform. Med denna 
ortografisk- och fonologiska intervention ökade elevernas läsflyt, ordavkodning och fonologiska 
medvetenhet. Machado & Capellinis (2014) artikel visar att elever med dyslexi som får handledning i 
en -till en situation i sin läs och skrivutveckling resulterar i en avsevärd bättre förmåga att läsa 
enskilda ord och att läsa nyintroducerade texter. Pfenninger (2015) menar att datorbaserad utbildning, 
som kan liknas vid en- till en situation med direkt återkoppling kan vara ett viktigt verktyg för elever 
med dyslexi då det ger positiv effekt på namngivningsnoggrannhet, hastighet, ordläsning, fonologisk 
medvetenhet, ordförråd och läsförståelse. Två artiklars resultat skiljer sig från mängden då deras 
direkta syfte inte var att undersöka elevers läs- och skrivförmåga. Schlesinger & Gray (2016) ställer 
hypoteser att multisensoriska interventioner kan vara mer effektiva för elever med dyslexi än 
strukturerade språk. Resultatet visar att det inte var någon skillnad mellan multisensorisk intervention 
och interventioner endast innehållande språkliga instruktioner. van der Kleij et al., (2017) menar att 
hur eleven avkodar nonsensord kan vara en bra indikator på hur stora lässvårigheterna är, men också 
en indikator på vilka elever som kommer dra nytta av interventionen på lång sikt. Därför är det viktigt 
att följa elevernas läsning av nonsensord då det kan ge en indikation på eventuella framtida läs- och 
skrivsvårigheter. 
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Förbättrad skrivförmåga 
I 3 av 19 artiklar redovisas förbättringar i elevernas skrivförmåga. Här ligger fokus på elevernas 
förmåga att stava rätt. Styliani et al., (2015) menar att det är av stor vikt att träna på morfemstrukturer 
både för elever med eller utan stavningssvårigheter. Insatserna har en betydande inverkan på elevernas 
totala stavningsförmåga. De nyvunna kunskaperna kan även generaliseras till svårare okända ord med 
liknande ordstruktur. I Amsberrys et al., (2015) studie ökar elevens prestation till 90 procent korrekt 
stavning med hjälp av multisensorisk intervention. Hooper et al., (2011) kommer fram till att träning 
på kopplingen mellan ortografiska och fonologiska enheter ger snabbare utveckling i elevens 
skriftspråk. Studien visar på måttlig positiv utveckling av skriftspråket för experimentgruppen, men 
den stora förändringen på gruppnivå är att interventionen leder till långsiktiga förbättringar. Här tolkar 
vi det som att interventionerna fokuserar på att utveckla elevernas stavningsförmåga. Att kunna 
urskilja morfem (ordets minsta betydelsebärande enhet) kan underlätta läs- och skrivinlärningen och 
att lära sig mönster i form av exempelvis grundord, förstavelser och ändelser kan underlätta vid 
stavning av mer komplexa ord.  

 

Kombinerad förbättring av läs- och skrivförmåga 
Kellers et al., (2019) undersökning visar på att mindfulness har vissa beteendemässiga fördelar för 
barn som diagnostiserats med inlärningssvårigheter, inklusive en minskning av ångest, en ökning av 
reflekterande bearbetning under avkodning och förbättringar i ordval under skrivuppgifter. Mayer & 
Motschs (2015) studie visar på att träning av fonologisk medvetenhet och sublexikala enheter 
(stavelse, fonem), leder till bättre läsflyt, läsförståelse och stavning hos större delen av 
undersökningsgruppen. I Torgesens et al., (2010) studie framkommer det att de som får intervention 
visar tillförlitligt starka resultat i snabb namngivning, bokstavskännedom, flyt i läsning, läsförståelse 
samt stavning. Vid uppföljning ett år senare fortsätter de att prestera bättre än kontrollgruppen, vilket 
visar att interventionen ger långsiktiga effekter. Två av studierna använder sig av digitala verktyg som 
parallellt tränar läs- och skrivförmågan. Att använda sig av digitala verktyg är en träning som inte 
lägger fokus på elevens motoriska färdigheter. Det handlar istället om att utveckla läs- och 
skrivförmågan utan eventuell frustration över att inte behärska finmotoriska övningar som formandet 
av bokstäver ofta innebär. 

 

Sammanfattning av huvudresultaten  

Fonologi och ortografi är grundläggande byggstenar i lästräningen, som är särskilt viktigt för elever 
med dyslexi att tränas i. Fonologibaserade interventioner eller en kombination av fonologisk och 
ortografisk träning är det som används i de flesta länder och som också visar sig vara mycket effektivt 
i elevers läs- och skrivinlärning. Interventioner som enbart grundas i helordsmetoden är mer sällsynt. 
Komprimerade, strukturerade och intensiva insatser är det som visar sig ge bäst resultat för elever med 
dyslexi i sin läs- och skrivinlärning.  
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Diskussion 
I resultatdiskussionen följer en kort sammanfattning av huvudresultaten i de 19 artiklarna där 
resultaten diskuteras i förhållande till syfte, frågeställningar och litteratur. Vidare diskuteras metod och 
empirisk nytta och tillämpning. Studien avslutas med förslag på vidare forskning.  

 

Resultatdiskussion 
Studiens syfte är att identifiera internationella läs- och skrivutvecklande interventioner för elever med 
dyslexi, i grundskolans tidigare år. De frågeställningar som ska besvaras är vilka interventioner som 
prövats i de olika studierna för att utveckla läs- och skrivförmågan hos elever med dyslexi, hur dessa 
är utformade samt vilka resultat de olika interventionerna ger.  

 

Interventioner som prövats  

I vår studie framgår det att fonologibaserade interventioner eller en kombination av fonologisk och 
ortografisk träning är det som används i de flesta länder och som också visar sig vara mycket effektivt 
i elevers läs- och skrivinlärning, framför allt för elever med dyslexi. Sammanlagt 16 av våra 19 
granskade studier använder sig av ren fonologisk träning eller kombinerad fonologisk-ortografisk 
träning i sina interventioner, vilket tyder på att forskare har en samsyn kring vikten av en utvecklad 
fonologisk medvetenhet för att kunna förvärva en god läsförmåga. Att detta sker lämpligast med hjälp 
av den syntetiska metoden finns också en enighet om, eftersom forskning visar på vikten av kunskap 
kring fonem-grafemkoppling för att kunna knäcka läskoden. De återstående tre studierna använder sig 
av multisensorisk träning, vars interventioner aktiverar elevernas kreativa processer genom att lära 
med flera sinnen. Dessa interventioner har dock också inslag av fonologisk träning. Detta innebär att 
alla våra granskade studier innefattar fonologisk träning på ett eller annat sätt. Det är något som 
förvånar oss lite grann med tanke på det läskrig som pågått i engelskspråkiga länder de senaste 45 åren 
(Castles et al., 2018). Hallin (2018) förklarar detta läskrig med att utomlands finns ett motstånd för 
Phonicsmetodiken, men också här i Sverige, som gör att den metoden inte lärs ut på lärarutbildningar 
och då heller inte tillämpas i skolorna. Detta för att Phonics fått ett rykte av att vara en metod som 
enbart används för att kunna ljuda samman ord och som inte utvecklar läsförståelse.  Liberg (2006) 
menar att forskningen sett likartad ut i 100 år men att det på senare tid framkommit att man kan stödja 
elevernas läsinlärning genom att samtidigt öva deras fonologiska medvetenhet. Detta går i enlighet 
med en rapport från SBU (2014) som direkt visar att träning av koppling fonem-grafem stärker 
utvecklingen från fonologisk medvetenhet till läsförståelse och stavning. Även i flera andra studier 
finns det rapporterat att elever, främst de med läs- och skrivsvårigheter, bör träna sin fonologiska 
förmåga (Elbro, 2004; Snowling, 2000; Fälth, Nilvius & Anvegård, 2015; Oakhill et al., 2017).  

 

Det stora intresse som finns inom forskning kring hur man på bästa sätt hjälper elever med läs- och 
skrivsvårigheter beror enligt Farrell (2017) på att det i dagens informationssamhälle ställs stora krav 
på människans språkliga och kommunikativa förmåga. Vidare skriver författaren att forskningen ofta 
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använder olika interventionsvarianter för elever med läs- och skrivsvårigheter, vilka kan knytas till 
undervisning riktad mot lässvaga elever som har svårt med sitt fonologiska medvetande (ibid).  

 

I motsats till Phonics så fokuserar Whole language på “top down” (Clay, 2015). I praktiken innebär 
det att fokus initialt ligger på innehåll, textuppbyggnad och annat som ofta kopplas ihop med literacy-
förmågor. Det finns dock även inom Whole language vissa fonologiska inslag, med bland annat 
ortografisk träning. En viktig del av metodiken är dock tidig kontakt med texter, där både högläsning 
och individuell läsning ingår (ibid). Castles et al., (2018) skriver i sin studie att forskare menar att det 
är en kombination av den fonologiska lässtrategin och exponering av text som bidrar till utveckling av 
ortografisk kunskap, vilket i förlängningen även övergår till ren lästräning. Vidare skriver författarna 
att om läskriget ska kunna få ett slut behöver kunskap spridas om hur den automatiska 
ordigenkänningen utvecklas, att den är beroende av kunskapen att kunna ljuda samman bokstäver och 
ljud, men att detta behöver kombineras med text- och lästräning. 

 

När vi nu har identifierat de tre inriktningarna (multisensorisk träning, fonologisk träning samt 
fonologisk och ortografisk träning), så är det lätt att tolka det som om två av dessa tre endast är ren 
fonologisk träning och den tredje multisensorisk träning med fonologiska inslag, men i flera av 
interventionerna användes även lästräning. Om denna träningsform är att se som Phonics eller Whole 
language är ofta inte möjligt att utläsa, men vi tolkar det som om dessa interventioner har större fokus 
på elevernas resultat och inte på synsätt som används i interventionen. Det viktiga har helt enkelt varit 
att försöka främja elevernas fortsatta läsförmåga, på både kort och lång sikt. Det vore, enligt oss, en 
välgärning eftersom senare års forskning, enligt Liberg (2006), pekar på bättre resultat för 
undervisning som kombinerar båda synsätten. Dessutom visar forskning att en kombination av 
fonologisk träning och ortografisk träning gynnar läsutvecklingen på både kort och lång sikt 
(Gustafson et al., 2011; Fälth et al., 2013). Även Wolfs studie (2011) visar på att fonetik kombinerat 
med förståelsestrategier och träning i läsflyt är optimalt vid lästräning för lässvaga elever. I 
förlängningen kan detta verka rimligt om man exempelvis jämför med vad Høien & Lundberg (2013) 
säger om dyslexi. De diskuterar fonologiska och ortografiska strategier (avkodningsstrategier) och hur 
dessa behöver stärkas, men egentligen är de inte helt kategoriska i sitt resonemang. Det viktiga är 
resultatet, inte vägen dit.  

 

Interventionernas utformning 

Eftersom undersökningarna är utförda i olika delar av världen är det intressant att se att det finns en 
samsyn kring att det är den fonologiska förmågan som bör tränas för att svaga läsare ska nå framgång i 
sin läs- och skrivutveckling. Frågan är då om det finns en medveten strategi bakom valet att inkludera 
ortografi i träningen eller inte? En rimlig förklaring är att de interventioner som inte inkluderar 
ortografisk träning försöker renodla träningen, i syfte att verkligen ge eleverna de grunder som är helt 
nödvändiga för fortsatt lästräning. Kanske är strategin också ett försök att inte belasta eleverna med för 
mycket åt gången, eftersom de antas ha tillräckligt med att tillgodogöra sig fonologin. Följdriktigt är 
då att eleverna i anslutning till interventionens slut också får inleda även ortografisk träning. Strategin 
att inledningsvis utesluta ortografin får nog antas utgå från goda intentioner, men vad har då de som 
istället valt att även inkludera ortografi i träningen sett som problematiskt i att inte göra det? Ett skäl 
är kanske att de är rädda för att eleverna inte ska se sammanhanget mellan fonologin och ortografin, 
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att de tillsammans är tänkta att möjliggöra utveckling i elevernas läsning. Rent numerärt är det 
tämligen jämnt i valet av ansats, sju interventioner uteslöt ortografisk träning samtidigt som nio andra 
valde att ta med träningen. Kan det vara så att vi här ändå ser indikationer på skillnader i 
grundläggande synsätt, Phonics alternativt Whole language, eller är det kanske så att några har tagit 
med eller uteslutit på grund av tidigare erfarenheter? Omöjligt att svara på naturligtvis, men hur som 
helst går det inte att blunda för det faktum att alla 19 studier hade med någon form av fonologisk 
träning, vilket leder till slutsatsen att ett ensidigt ”top down”-fokus inte verkar var särskilt vanligt. Det 
rör sig snarare om antingen hybrider eller rena ”bottom up”-varianter. Att fonologisk träning ger 
positiva effekter på barns läsförmågor är något som både tidigare forskning och vår systematiska 
litterturstudie visar resultat på. En viktig kunskap att ta med sig är att den fonologiska träningen kan 
och bör användas både som förebyggande arbete i läs- och skrivinlärningen och för de elever som 
redan har läs- och skrivsvårigheter. 

 

I analysen av materialet framkommer det att större delen av undersökningarna genomförts med penna 
och papper då endast fyra interventioner använt sig av datoriserade inslag. Interventionerna varierade i 
omfång från fyra veckor till två år, samt mellan 20 min/vecka i 18 veckor till 60/min per dag i 18 
veckor. Men generellt kan vi se att de flesta av interventionerna genomfördes på ett strukturerat sätt 
vilket anses visa på att den bästa effekten av interventioner fås om dessa är strukturerade, 
komprimerade och intensiva snarare än utspridda på en längre tid (Denton et al., 2006; Kjeldsen et al., 
2003). I flera studier blev det tydligt att korta och intensiva interventioner hade positiv effekt på 
elevernas läsförmåga. Ett exempel på detta var Svenssons et al., (2019) studie, där resultat visade 
betydande vinster med stora effektstorlekar på alla lästest efter interventionsperioden och att en kort, 
intensiv och individualiserad intervention har en väsentligt positiv effekt på barns läsförmåga.  

 

Allt tyder alltså på att en intensiv men kalendermässigt kort period är att föredra. Detta innebär dock 
inte att lärandeperspektivet ska kortas. Oavsett interventionslängd så finns alltid en fortsatt inlärning 
att ta hänsyn till. Målet måste alltid vara att en insats ska generera både kortsiktiga och långsiktiga 
resultat. Sättet att göra detta är naturligtvis att förhålla sig till all empiri som ändock finns, vilket 
kanske är ytterligare en delförklaring till varför så stor del av insatserna bygger på Phonics (se ovan). 
Valet blir, helt naturligt, att utforma nya interventioner utifrån tidigare gjorda erfarenheter. Det kan 
kanske synas en aning fegt att inte våga ta ut svängarna mer, men å andra sidan vore det etiskt 
förkastligt att laborera med elevers framtid. Något som dock går att utläsa mellan raderna hos i princip 
alla 19 studier är att ett riktat engagemang ger resultat, men naturligtvis är inte interventionens 
utformning utan betydelse, Ett tydligt exempel på detta är den delvis multisensoriska interventionen av 
Schlesinger et al., (2016), som inte visade några skillnader i resultat oavsett innehållsmässigt upplägg. 
Naturligtvis kan inte multisensorisk träning avfärdas bara därför. Det enda som var säkert var att den 
inte tillförde något extra för elever med dyslexi. Inget sades exempelvis om hur sådan träning kan 
hjälpa elever med lindriga inlärningssvårigheter. 

 

Interventionernas resultat  

Vi är ändå inte redo att helt utesluta multisensorisk pedagogik som ett hjälpmedel vid undervisning av 
elever med dyslexi. Kanske är det själva tillvägagångssätten som behöver modifieras. Med vetskap om 
att elever som får fonologisk/multisensorisk träning uppnår goda resultat så är det etiska utgångsläget 
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för att laborera med tillvägagångssätt gott. Det kanske är möjligt att försöka att ytterligare 
individualisera den multisensoriska undervisningen genom att minska antalet timmar för 
undervisningsformen, men istället utforma enskilda övningar som ännu mer tar fasta på varje elevs 
särskilda svårigheter. Inrikta övningarna mot de enskilda behoven, d.v.s. mindre tidsåtgång till förmån 
för individuella spjutspetsinsatser, vilket i sin tur gör att den multisensoriska undervisningen blir än 
mer ett hjälpmedel i att förmedla den fonologiska/ortografiska kunskapen. 

 
Det är viktigt att göra interventioner för att komma fram till vilka insatser som ger bäst resultat för att 
stödja elever i sin läs- och skrivinlärning, både de som behöver extra stöd eller extra stimulans. Både 
European Agency (2010) och Myrberg (2007) påtalar vikten av tidiga insatser för att eleverna ska 
lyckas i sin skolgång. Enligt 3 kap. §2. i skollagen ska alla elever ges den ledning och stimulans de 
behöver för att utvecklas i sitt lärande (SFS 2018:1098). Av en intervention kan läraren få viktig 
information kring vad eleven behöver för att utvecklas. Andra studier visar på att den bästa effekten av 
interventioner fås om dessa är strukturerade, komprimerade och intensiva snarare än utspridda på en 
längre tid (Denton et al., 2006; Kjeldsen et al., 2003). Att intensiva stödinsatser är något som gynnar 
eleven är inte någonting nytt inom skolvärlden. Att ha kontinuitet i lästräning, exempelvis en tolv 
veckors daglig en- till en undervisning, eller undervisning i mindre grupp, upplever vi av erfarenhet 
ger goda resultat. I den bästa av världar skulle eleverna ha tillgång till en- till en undervisning 
betydligt oftare än vad verkligheten erbjuder vilket förstärks av Høien & Lundberg (2013) som talar 
om att alla barn som behöver ska få möjlighet till en- till en instruktion i sin läsinlärning. Att hålla 
igång läsningen är av stor vikt för att inte backa i sin läsning. Detta visade interventionen 
(Christodoulous et al., 2017) där eleverna fick läsa under sommaren. De som lästränade över 
sommaren behöll eller ökade sin läsförmåga medan de elever som inte fick någon träning visade 
nedgång i läsförmåga, vilket också är vår erfarenhet som lärare. I förlängningen av interventionen 
(Christodoulous et al., 2017) uppstår då frågan hur resultatet upprätthålls och vidareutvecklas hos de 
enskilda eleverna. Förvisso framkommer det att långtidsresultat utifrån interventionen uppmätts, men 
om detta är rester av den komprimerade undervisningen eller om det är den fortsatta undervisningen 
som både underhållit och utvecklat kunskapsresultatet är tyvärr en öppen fråga. Detta är dock något 
som en planerad intervention måste förhålla sig till, att försöka se bortom insatsens slutdatum, vilket 
naturligtvis återspeglas i utformningen (se ovan) av interventionen.  

 

Viktigt att poängtera är att varje elev är unik och en intervention ger omöjligt ett färdigt svar på hur 
undervisningen generellt bör utformas. Detta eftersom det i en intervention ofta handlar om större 
grupper av elever som får träna på i princip samma sak. Detta i sig är av stor vikt för att kunna 
generalisera och dra slutsatser till hela populationen men det kan inte antas vara en färdig lösning för 
alla elever med läs- och skrivsvårigheter. Alla är vi olika, men interventioner kan hjälpa oss att se 
möjligheter.  

 

Avslutande diskussion 

Vi har redan kunnat konstatera att det inte går att utläsa om någon av de tre 
interventionsutformningarna ger särskilt goda resultat. Däremot verkar det som att en fonologisk 
inriktning ger goda resultat. Forskningen hänvisar också till att fonologi/ortografi är grundläggande 
byggstenar i lästräningen, som är särskilt viktigt att elever med dyslexi tränas i. Förvisso har flera av 
interventioner vävt in läsning i träningen men ändå förefaller tyngden vara mot mer tekniska 
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kunskaper. Naturligtvis innehåller även Whole language fonologiska/ortografiska element, men 
bygger ändå till största delen på top down, vilket inte passar med synsättet att interventioner bör ta 
avstamp ur Phonics (bottom up). Ändå är vår slutsats att det inte är lämpligt att helt basera 
interventioner på Whole language problematisk. Vår slutsats bygger ursprungligen på 
rekommendationer av Street & Lefstein (2007) och då ingen av interventionerna har denna design ger 
det sken av att ge författarna stöd för tesen. Tyvärr innebär det snarare att vår studie saknar empiri för 
slutsatsen, eftersom ingen av de ingående interventionerna byggde på top down. Tesen kan varken 
bevisas eller motbevisas på grund av avsaknad av data. I jämförelse med vad Lundberg och Herrlin 
(2014) förordar att lästräning ska innehålla och hur SVR (Hoover & Gough, 1990) ser på en komplett 
lästräning så synes denna studies resultat vara en aning begränsat. Det kanske är lite för lite fokus på 
läsning, förståelse och själva upplevelsen. Finns en risk för att denna ensidighet i förlängningen kan 
riskera vissa elevers långsiktiga motivation? En intressant motpol hade kanske varit om avvikande 
interventionsupplägg funnits med. Det hade varit spännande att få ta del av andra vetenskapligt 
angreppssätt och om dessa i så fall också hade kunnat presentera positiva resultat och om dessa även 
hade kunnat presentera goda långtidseffekter, delvis utifrån höjd motivation. Det hade satt det hela på 
sin spets, men som konstateras ovan så är det kanske svårt att etiskt motivera interventioner som inte 
tar direkt avstamp i fonologi/ortografi utan mer ser fonologi/ortografi som jämbördiga komponenter, 
bland flera andra, att använda i undervisningen. Spekulationer naturligtvis, men ändå inte orimliga 
med tanke på resultatet utifrån de tre forskningsfrågorna. Ett bredare underlag hade kanske gett helt 
andra resultat jämfört med vad som visat sig i tidigare forskning. 

 

Elbro (2004), Oakhill et al., (2017) och Snowling (2012) nämner att de grundläggande symtomen för 
dyslexi och/eller läs- och skrivsvårigheter har en stark koppling till dålig fonologisk medvetenhet och 
avkodningssvårigheter samt rättstavningssvårigheter, vilket flera av våra granskade studier bekräftar. 
Van der Kleij (2017) skriver i sin studie att det är viktigt att övervaka elevers läsförmåga av 
nonsensord eftersom det är en bra indikator för hur stora lässvårigheterna är eller kan komma att bli. 
Vår erfarenhet är att man inte i lika stor utsträckning använder sig av nonsensord i skolan idag och om 
de används så finns ibland ingen bakomliggande förståelse för varför dessa ska användas. Finns inte 
kunskapen om syftet kring nonsensord kan det upplevas som ett onödigt moment. Kan denna 
okunskap ha ett samband med Hallins (2018) uttalande om att man inte fördjupar sig i Phonics i lika 
stor utsträckning på högskolan idag? Är det så, är det en oroande faktor eftersom vi i denna studie 
tydligt kan se att fonologisk träning gynnar elevers läs- och skrivutveckling, i allra högsta grad för 
elever med dyslexi. Tyvärr har många skolor inte tillgång till specialpedagogisk kompetens i den 
omfattning som behoven kräver. Eleverna får därför ofta en mer okomprimerad lästräning, vilket inte 
ger samma goda resultat. I Skollagen (SFS 2018:1098) 3 kap. §5. sägs att elever som inte förväntas 
uppfylla kunskapskraven skyndsamt ska ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för 
ordinarie undervisning. Hjälper inte dessa anpassningar ska rektor se till att behovet av särskilt stöd 
utreds skyndsamt (§7). Skollagen kräver inte en diagnos för att eleven ska ha rätt till stöd, däremot 
måste det finnas någon form av utredning av elevens svårigheter och behov. En pedagogisk 
dokumentation kring elevens utveckling är därför viktig för att tidigt kunna identifiera elevens 
eventuella behov av stöd. Enligt våra erfarenheter påbörjas inte en dyslexiutredning förrän tidigast i 
slutet av år tre, vilket innebär att det är av stor vikt att skolorna själva kan identifiera de elever som 
befinner sig i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. I och med läsa- skriva- räkna garantin 
(Skolverket, 2019b) ställs höga krav och förväntningar på lärare och speciallärare. Vi förväntas 
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uppfylla dessa nya krav och därför är vår specialkompetens av största vikt för att möjliggöra så alla 
elever får en chans att bli goda läsare. 

Kritisk metoddiskussion 
Till en början var det inte ett medvetet val att studien skulle vara internationell men sökningarna gav 
oss endast en svensk studie, vilket gjorde att vi ändrade fokus till vilka interventioner som genomförs i 
världen för elever med dyslexi. Då det ej var rimligt att personligen samla in data från olika länder 
valde vi att göra en systematisk litteraturstudie, för att på så vis ta del av den senaste forskningen som 
i denna studie handlar om de senaste nio åren. Sökprocessen och valet av artiklar tog lång tid och 
skulle säkert kunna ha gjorts mer effektiv om valet av sökord varit annorlunda. När vi sökte på dyslexi 
och early intervention kom det upp studier som ändå inte innehöll just interventioner, vilket innebar att 
vi fördjupade oss i flertalet artiklarna som sedan inte kunde användas i vår studie. Om vi hade påbörjat 
en ny systematisk litteraturstudie i dag, med vår nyvunna kunskap, så skulle vi lättare kunna göra 
urvalen genom att förfina sökorden och snabbare hitta kärnan i artiklarna. För att få en mer 
heltäckande bild av internationella interventioner kunde vi ha använt oss av fler sökmotorer, men 
eftersom tiden för vår studie var begränsad ansåg vi det rimligt att använda oss av endast två olika 
sökmotorer. Denna begränsning kan dock ha resulterat i att vi gått miste om andra viktiga artiklar.  

 

Vid utformandet av vår granskningsmall utgick vi från de strukturer som Eriksson Bajaras et al., 
(2013) rekommenderade samt tog inspiration från andra granskningsmallar. Nu i efterhand upplever vi 
att vår mall blev mer omfattande än vad den hade behövt vara, dock var den till stort stöd genom hela 
studien och inte enbart i kvalitetsgranskningen. Vi förlitade oss på att artiklarna var etiskt granskade i 
och med dess publicering i vetenskapliga tidskrifter, att de var märkta som peer-rewiewed, därav ingen 
egen kontroll av denna aspekt i kvalitetgranskningsmallen. Att bara titta på kvantitativa artiklar var ett 
medvetet val från vår sida eftersom vi var ute efter resultat och inte av upplevelser av fenomenet. Alla 
artiklar i studien är engelskspråkiga, vilket kan ha föranlett misstolkningar av ord och begrepp. För att 
till största del undvika missförstånd lästes samtliga artiklar först enskilt sedan av oss alla tre och därför 
tar vi gemensamt ansvar för resultaten av dessa tolkningar. Trots att sökningen bara resulterade i en 
svensk studie ser vi likheter i studierna som skulle kunna appliceras på den svenska läs- och 
skrivinlärningen, då flertalet av artiklarnas interventioner var av fonologisk karaktär. Vi lägger därför 
inte så stor vikt i att deltagarantalet är relativt lågt eftersom vi upplever att interventionernas resultat 
kan generaliseras till den svenska skolan.  

 

Empirisk nytta och tillämpning 
I vår kommande profession som speciallärare med inriktning på läs- och skriv kan resultatet av vår 
studie vara ett betydelsefullt verktyg i arbetet med elever med dyslexi men även för att tidigt 
identifiera elever i riskzonen för att utveckla dyslexi. En insikt vi tar med oss är att Phonics verkar 
vara en gynnsam metod för elever med läs- och skrivsvårigheter både nationellt och internationellt. Vi 
ser likheter i studierna som skulle kunna appliceras på den svenska läs- och skrivinlärningen med 
tanke på alla de olika moment där man faktiskt kan träna den fonologisk medvetenheten och 
avkodning. Viktigt är att komma ihåg att även om en elev upplevs ha en god avkodningsförmåga 
behöver inte språkförståelsen gå hand i hand, så interventioner som är gynnsamma för vissa barn med 
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läs- och skrivsvårigheter behöver inte gynna andra elever inom samma kategori. Detta eftersom  
grunden till läs- och skrivsvårigheten kan bero på olika saker. Vi tar också med oss, både från vår 
studie samt tidigare arbetslivserfarenheter, att datorer med omedelbar respons är något som är 
uppskattas av elever i dagens informationssamhälle och kan bidra till motivationshöjande träning.  

 

Vidare forskning 
Vår studie angränsar till områden som kan vara av intresse för vidare forskning. Vi har fokuserat på 
internationella interventioner och dess resultat. Det kan därför vara intressant att genom fortsatt 
forskning undersöka vilka nationella interventioner som görs samt dess resultat och sedan jämföra 
likheter och skillnader däremellan.  Den studien skulle kunna göras kvalitativ utifrån ett 
lärarperspektiv och då med intervju som datainsamlingsmetod. Ett annat område som kan vara av 
intresse handlar om den senaste PISA-rapporten, som kom ut nu i dagarna, och som visar en stegring i 
svenska skolan vad gäller elevers läsförståelseförmåga. Då blir iallafall vi nyfikna på att undersöka 
vad som föranlett detta positiva resultat. Handlar det om nytt material eller några särskilda insatser? 
Handlar det om förändring i arbetssätt eller är det ett resultat av genomförda interventioner?   
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Bilaga 1     

Mall för kvalitetsgranskning av kvantitativa studier  

 

Artikel:      

Författare: 

År: 

I vilken land har studien genomförts?______________ Studien har genomförts i: Lärmiljön ___ Annan miljö ___ 

      

Sammanfattande bedömning av studiens kvalitet: 

LÅG _____ MEDEL _____ HÖG _____ 

Ska artikeln inkluderas i den systematiska litteraturstudien? JA _____ NEJ _____ 

HÖG kvalitet (1): Ja på 10 av följande 11 frågor: A1, A2, B1, C1, C4, C5, D1, D2, D3, F2, F4. Fetmarkerade frågor måste vara besvarat med 
ja. 

MEDEL kvalitet: Ja på 8 av 11 frågor ovan, varav A1/A2, C1, D1 och F2 måste vara besvarat med ja. 

LÅG kvalitet: Ja på A1, A2, C1 och D1.  

 
A . Syfte och frågor ja nej oklart 

1. Beskrivs syftet ?    

2. Nämns frågeställningar?    

      
       
 

B. Design    

1. Förklaras studiens design? ja nej oklart 
   
 

C. Urval/Bortfall    

1. Nämns deltagarantal?   ja nej oklart 

2. Finns information om deltagarnas könstillhörighet? ja nej oklart 

4. Nämns inkluderingskriterier? ja nej oklart 

5. Redovisas bortfallet? ja nej oklart 

6. Redovisas deltagare i kontrollgruppen?    

 



 39 

D. Mätmetoder    

1.Har mätmetoder använts? ja nej oklart 

2. Diskuteras reliabiliteten ? ja nej oklart 

3. Diskuteras validiteten ? ja nej oklart 
 

E. Interventioner    

1.Beskrivs interventionen? ja nej oklart 

2 .Fick kontrollgruppen en intervention? ja nej oklart 
 
 

F. Analys    

1.Redovisas resultat?    

2. Understryker de data de slutsatser som dras i studien? ja nej oklart 

3.Är studien utan intressekonflikt? ja nej oklart 

4. Framkom signifikanta resultat? ja nej oklart 
 
 

G. Utvärdering    

1. Kan resultaten överföras till en annan population? ja nej oklart 

2. Har studiens resultat betydelse för lärares/speciallärares pedagogiska arbete? ja nej oklart 
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Bilaga 2 
Sammanställning av kvalitetsgranskningen 

På följande fyra sidor visas en matrissammanställning av de kvalitetsgranskningar som 
studiens 19 artiklar genomgick.  
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