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En litteraturöversikt om lässvårigheter sett utifrån Simple View of Reading

Victor Hansson

Sammanfattning

Ett av skolans mest utmanade uppdrag kan vara att upptäcka och arbeta med elever med 
lässvårigheter.  Det  övergripande  syftet  med  den  här  översikten  är  att  peka  på  hur 
modellen Simple View of Reading kan visa på de färdigheter som krävs vid läsning, 
svårigheter  som  kan  uppstå  och  passande  moment  i  arbete  med  dessa.  Genom 
litteraturöversikten har nio nyutgivna internationella forskningsartiklar granskats för att 
svara till  syftet.  Översikten har  sökt  fokusera på inkludering  av artiklar  som endast 
behandlar  yngre  elever  utan  funktionsnedsättningar  som  adhd,  apsperger,  autism 
och/eller  svårigheter  genom tvåspråkighet.  Alla  artiklar  i  översikten är  vetenskapligt 
granskade. Artiklarna redovisas utifrån teman som framkommit under analysarbetet. De 
övergripande  forskningsfrågorna  var:  Hur  ser  forskning  på  läsning  utifrån  modellen 
Simple View of Reading? Hur synliggörs lässvårigheter utifrån modellen Simple View 
of Reading? Vilka förebyggande åtgärder blir synliga? Resultatet visar på att läsförståelse 
kan till stor del förklaras genom färdigheterna avkodning och språkförståelse. Vidare så visas att 
tre  olika  lässvårigheter  kan  synliggöras,  avkodningssvårigheter,  läsförståelsesvårigheter  och 
blandade svårigheter. Resultatet visar även på de kognitiva färdigheter som elever med olika 
lässvårigheter behöver i  förebyggande eller  ingripande hjälpprogram.  I översikten diskuteras 
artiklarnas olika ståndpunkter utifrån teman och även huruvida den svenska översättningen av 
modellen kan ses ha samma förklaringskraft som den engelska.

Nyckelord

Läsning, lässvårigheter, avkodning, språkförståelse, läsförståelse



En enklare syn på lässvårigheter                                                                                        ....................................................................................  1  

En litteraturöversikt om lässvårigheter   sett utifrån Simple View of Reading               ...........  1  

Victor Hansson                                                                                                                     .................................................................................................................  1  

Specialpedagogiska instutitionen                                                                                        ....................................................................................  1  

Självständigt arbete inom allmänt utbildningsblock, 15 hp
Lärarprogrammet mot yngre åldrar (210 hp)
Vårterminen 2011
Handledare: Eva Siljehag
Examinator: Magnus Magnusson
English title: Simple View of Reading difficulties – a litterature review                          ......................  1  

En enklare syn på lässvårigheter                                                                                        ....................................................................................  2  

En litteraturöversikt om lässvårigheter sett utifrån Simple View of Reading                              ..........................  2  

Victor Hansson                                                                                                                              ..........................................................................................................................  2  

Sammanfattning                                                                                                                                 .............................................................................................................................  2  

Nyckelord                                                                                                                                      ..................................................................................................................................  2  

Inledning                                                                                                                               ...........................................................................................................................  6  

Tidigare forskning                                                                                                                ............................................................................................................  7  

Syn på läsning under 1900-talet                                                                                                         ....................................................................................................  7  

Simple View of Reading                                                                                                                    ................................................................................................................  8  

Avkodningens stadieteori                                                                                                                  ..............................................................................................................  9  

Begreppsförklaringar                                                                                                                       ...................................................................................................................  10  

Styrdokument                                                                                                                                   ...............................................................................................................................  11  

Syfte                                                                                                                                     ................................................................................................................................  13  

Frågeställningar                                                                                                                               ...........................................................................................................................  13  



Metod                                                                                                                                               ...........................................................................................................................................  13  

Litteratursökning                                                                                                                         .....................................................................................................................  14  

Urval                                                                                                                                            ........................................................................................................................................  14  

Analys                                                                                                                                         .....................................................................................................................................  16  

Etiska överväganden                                                                                                                        ....................................................................................................................  16  

Resultat                                                                                                                               ..........................................................................................................................  18  

Begreppsanvändning i resultatredovisning                                                                                      ..................................................................................  18  

Resultatredovisning                                                                                                                         .....................................................................................................................  20  

Komponenter i Simple View of Reading                                                                                    ................................................................................  20  

Lässvårigheter som blir synliga                                                                                                  ..............................................................................................  24  

Åtgärder som blir synliga                                                                                                            ........................................................................................................  28  

Resultatsammanfattning                                                                                                                   ...............................................................................................................  31  

Diskussion                                                                                                                           .......................................................................................................................  33  

Metoddiskussion                                                                                                                              ..........................................................................................................................  33  

Resultatdiskussion                                                                                                                           .......................................................................................................................  34  

Komponenter i Simple View of Reading                                                                                    ................................................................................  34  

Svårigheter som blir synliga                                                                                                       ...................................................................................................  35  

Åtgärder som blir synliga                                                                                                            ........................................................................................................  37  

Simple View of Reading i svenskt tryck                                                                                         .....................................................................................  38  

Simple View of Reading som modell                                                                                              ..........................................................................................  40  

Framtida forskningsfrågor                                                                                                               ...........................................................................................................  41  

4



Referenser                                                                                                                           .......................................................................................................................  42  

Bilagor                                                                                                                                 .............................................................................................................................  45  

Stockholms universitet
106 91 Stockholm
Telefon: 08–16 20 00
www.su.se                                                                                                                            ........................................................................................................................  51  

5



Inledning

Läraren har en rad uppdrag i sin yrkesroll. Ett av dessa uppdrag är att lära alla 
barn  att  läsa,  vilket  är  stadgat  genom  styrdokument,  kursplaner  och  lagar. 
Historiskt sett så har läsning varit ett privilegium, unnat några få. Samhället på 
1800-talet krävde inte läsfärdighet hos medborgarna på samma sätt som idag och 
över  femtio  procent  av  befolkningen  beräknades  vara  analfabeter  (Furnes  & 
Samuelsson, 2010 s. 119). I dagens informationssamhälle så kan läsning ses som 
grundläggande  för  att  klara  av  de  uppgifter  som  de  flesta  av  oss  inte  ens 
reflekterar över, till exempel att läsa skyltar när vi kör bil eller att läsa textremsan 
på  teven.  Ungdomar  som  upplever  lässvårigheter  är  överrepresenterade  bland 
arbetslösa och studerar sällan vidare i högre utbildningar (Myrberg, 2007a). Detta 
ger läsundervisningen en ytterligare dimension, där läsfärdighet kan hjälpa till att 
motverka utslagning och utanförskap i samhället.
     
Pedagoger  som  arbetar  med  barn  och  elevers  tidiga  läsinlärning  bör  vara 
medvetna kring de färdigheter som krävs vid läsning.  Att känna till  läsningens 
delar kan också hjälpa att utforma undervisningen så att elever blir stimulerade i 
de färdigheter som behövs vid läsning.  Undervisningen kan då möjligen också 
fungera förebyggande mot att elever utvecklar lässvårigheter i lika stor grad och 
rätt hjälp kan sättas in när svårigheter upptäcks. 
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Tidigare forskning

Här redovisas kort först hur läsning har beskrivits under det förra århundradet och 
hur synen på läsning har blivit tydligare. Senare visas på hur läsmodellen Simple 
View of Reading beskrivs och vilka delar den består av. Sist i kapitlet förklaras 
begrepp som används under arbetet och styrdokument som ses som relevanta för 
arbetet.

Syn på läsning under 1900-talet 

Förr så förklarades ofta elevers prestationer i skolan efter deras ”skolmognad”, 
eller ”läsmognad”. Att misslyckanden i läsning kunde skyllas på barnets mognad 
var bekvämt och elever som inte svarade på hjälpåtgärder kunde helt enkelt viftas 
bort som omogna, oavsett insats hos läraren (Elbro, 2008). Till skillnad från det 
talade  språket  så  är  inte  läsning  en  naturlig  process,  utan  en  konstruktion, 
uppfunnen av människan som tar hjälp av en rad kognitiva färdigheter. Många av 
dessa  färdigheter  ses  som avgörande  för  framgång  i  den  tidiga  läsinlärningen 
(ibid.).
     
I början på 1900-talet och framåt var förklaringar kring läsning relativt svävande. 
Huey (1908) skrev i början av århundradet att förklara läsning skulle vara som att 
förklara de mest  komplexa delarna av den mänskliga hjärnan.  Drygt  femtio år 
senare utryckte Gates (1949) liknande tankar genom att säga att läsning innefattar 
komplexa  kognitiva  processer  på  höga  nivåer  som  innefattar  hjärnans  alla 
tankeprocesser.  Trettio  år  senare  förklarade  National  Academy of  Education  i 
USA  att  läsning  skulle  kunna  förklaras  som  det  komplexa  samspelet  i  en 
symfoniorkester (Hoover & Gough, 1990).
     Då läsningens underliggande processer varit relativt oprecisa så uppstod också 
oenigheter kring hur läsning skulle läras ut. I mitten av 1980-talet rasade det så 
kallade  Reading Wars, där forskare och lärare över hela världen satt i två olika 
läger  gällande det  bästa sättet  att  lära  elever  att  läsa.  Den ena sidan,  Phonics, 
menade att läsning bäst lärdes ut genom att se till språkets minsta delar, fonemen, 
i den tidiga läsinlärningen. Den andra sidan,  Whole Language,  menade å andra 
sidan att läsning är en lika naturlig del av människans utveckling som det talade 
språket, och att den tidiga läsinlärningen ska bygga på att eleverna läser texter av 
hög kvalité (Kirby & Savage, 2008).
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Dessa faktorer, en tidigare till synes bred och spretig förklaring av vad läsningen 
innefattar och den polariserade ställningen kring den tidiga läsinlärningen, kan ses 
som avgörande att Gough och Tunmer (1986) introducerade ett nytt sätt att se på 
läsning. De kallade modellen  Simple View of Reading och kan än idag ses som 
arketypen i att förklara vilka processer som ingår i läsning (Hedman, 2009).

Simple View of Reading

Gough och Tunmer (1986) lade i mitten av 80-talet fram ett förslag som gick ut på 
att  de  processer  som  till  störst  del  förklarar  hur  läsare  lyckas  i  den  tidiga 
läsundervisningen bör stå som en modell för att förklara läsning. Modellen kom 
att kallas Simple View of Reading. I artikeln skrev de att någon som inte kan 
italienska, säkert kan läsa italiensk text, men kommer att inte förstå vad de läst, 
därför måste språkförståelse ses som en viktig faktor för läsning. På samma sätt 
måste  den  skrivna  texten  översättas  till  talat  språk,  varför  också  förmåga  i 
avkodning måste ses som en viktig del i läsningen (Gough & Tunmer, 1986).
     Författarna föreslog därför en modell där komponenterna i läsprocessen kunde 
sorteras  in  i  två grupper.  Modellen gick ut  på att  läsning är  produkten av två 
faktorer, som skulle visa hur avkodning och språkförståelse samverkar för att till 
fullo  kunna  tillgodogöra  sig  en  text.  Modellen  presenterades  som  Reading  = 
Decoding x Linguistic Comprehension, R = D x C (ibid.) eller på svenska skrivs 
den ofta som Läsning = Avkodning x Förståelse, L = A x F (t ex. Myrberg 2007a). 
Hoover och Gough (1990) genomförde en longitudinell  studie för att utvärdera 
modellen och skrev senare kring detta i artikeln The Simple View of Reading. De 
föreslog där en specificering av modellen och hur komponenterna skulle förstås 
och presenterade dessa som följande:

Komponenterna i modellen beskrivs som:

• Avkodning:  Läsaren  kan  hantera  kodade  meddelanden  i  skrift  och 
omvandla koden till språk. Detta kan ske genom att varje bokstav kodas av 
för sig, eller att ordets bokstavsföljd känns igen 

• Språkförståelse: Läsaren vet vad som har lästs (t ex. det avkodade ordet 
morot förstås som en orange grönsak som knastrar när man tuggar den och 
som växer i… osv.). Språkförståelse är inte unikt för förståelse av skrivet 
språk utan används även när man lyssnar på talat språk.

• Läsförståelse:  Produkten  som  beskrivs  som  läsning,  eller  läsförståelse. 
Läsaren kan både koda av en skriven text och förstå den.
(Elbro, 2008; Gough & Tunmer, 1986; Stanovic, 1988; Tunmer & Hoover, 
1990)
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Modellen  går  ut  på  att  produkten  av  multiplikationen  ska  bli  1.  Alltså  måste 
faktorerna D och C båda vara 1 om fullgod läsning ska genomföras. Om någon av 
faktorerna är 0 så blir också produkten 0. Följaktligen, om läsförståelse ses som R 
= D x C och…

• D är noll, så blir modellen 0 = 0 x 1. Utan avkodning så kan inte texten 
läsas.

• C är noll,  så blir modellen 0 = 1 x 0. Utan språkförståelse så kan inte 
texten läsas.

(Gough & Tunmer, 1986; Tunmer & Hoover, 1990)

Författarna menar att genom att se på läsning på ett enkelt sätt, så är det också 
lättare att synliggöra vad en elev har svårt med. Istället för att börja söka vitt och 
brett efter förklaringar till elevens misslyckande så kan man genom modellen se 
om  eleven  har  svårt  med  antingen  avkodning  eller  språkförståelse,  eller  en 
kombination av de båda (Gough & Tunmer, 1986; Stanovic, 1988).

Avkodningens stadieteori

Avkodningens utveckling kan förklaras genom att dela in utvecklingen i stadier, 
från  barnets  första  kontakt  med  skriftspråk  till  att  kunna  hantera  fullgoda 
strategier vid läsning.
     Det första stadiet  brukar beskrivas som pseudoläsning,  eller  låtsasläsning. 
Barnet kan då känna igen t ex. ett mjölkpaket och veta att det på paketet står ordet 
mjölk. Om ordet tas ur sin kontext, i det här fallet mjölkpaketet, så kommer inte 
barnet som befinner sig i det här stadiet att kunna läsa ordet. Det andra stadiet, det 
logografisk- visuella stadiet, är läsaren i innan denne har uppfattat hur bokstäver 
representerar  språkljud,  eller  ”knäckt  koden”.  Barnet  kan  här  känna  igen  ord 
genom hur de ser ut, dvs. deras längd eller form. I det tredje stadiet har läsaren 
knäckt den alfabetiska koden och förstår hur bokstäver och språkljud hör ihop. 
Barnet kan nu ljuda varje bokstav som den kan för sig och på så sätt ljuda ut hela 
ord som barnet inte kunnat innan. Det fjärde stadiet beskrivs som det ortografisk-
morfemiska stadiet.  Strategin som används här kallas också helordsläsning och 
går ut på att barnet har läst ett ord så många gånger att ordet finns representerat 
som en  bild  i  läsarens  minne,  en  ortografisk  representation  i  det  ortografiska 
minnet.  En  läsare  använder  oftast  både  de  fonologiska  och  ortografiska 
strategierna vid läsning. Fonologisk avkodning avkodar på bokstavsnivå och ordet 
ljudas ut. Ortografisk avkodning avkodar hela, tidigare kända, ord. Denna läsning 
beskrivs också som tvåvägsmodellen för läsning, eller the dual-route of reading 
(Elbro, 2008; Høien & Lundberg, 2004).
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Begreppsförklaringar

Fonem och grafem

Svenskan, liksom de flesta europeiska språk, bygger på den alfabetiska principen. 
Detta  grundar  sig  i  att  språkljudens  grafiska  representanter,  bokstäverna, 
motsvarar ett språkljud, eller fonem. Grafem kan kombineras för att skapa nya 
fonem som ljuden  – ng och  – sj osv. I svenskan finns tjugonio grafem och ett 
fyrtiotal fonem. Att se sambandet mellan fonem och grafem är avgörande för att 
lära sig läsa genom den fonologiska principen (Hagtvet, 2002; Høien & Lundberg 
2004).

Fonologisk medvetenhet

Att vara fonologisk medvetenhet innebär en förmåga att se hur språket kan delas 
in i mindre delar, fonemen. Fonologisk medvetenhetsträning brukar bygga på lek 
med  rim  och  ramsor  för  att  på  så  vis  göra  barn  medvetna  kring  ordets 
beståndsdelar (Høien & Lundberg, 2004).

Syntax

Beskriver  den strukturella  sidan av  språket,  i  vilken  ordning  ord kommer.  Ett 
exempel kan vara ”En hund saknas av en flicka med vit fläck på örat”, en mening 
som syntaktiskt sett är svårförståelig. Med en god syntaxkunskap kan orden kastas 
om till ”En flicka saknar en hund med en vit fläck på örat” eller ”En hund saknas 
av en flicka, hunden har en vit fläck på örat” (Hagtvet, 2002).

Morfologi

Varje ord kan delas in i flera delar genom t ex. stavelser eller fonem. Ord kan 
också delas in i morfem. Ett morfem är den minsta beståndsdelen av ett ord som 
är betydelsebärande. Ett exempel är ordet  flaggstångsknoppshållare, ett ord som 
säkerligen inte läses dagligen. Med hjälp av morfemkunskap kan ordet brytas ned 
i  morfem för  att  för  att  läsa  ut  ordet.  I  flaggstångsknoppshållare  återfinns  sju 
morfem, roten flagg, roten stång, fogen – s, roten knopp, fogen – s, roten håll, och 
ändelsen are (Elbro, 2008; Hagtvet, 2002).

Semantik

Ord  och  begrepps  betydelser  ses  som  semantik.  Betydelsen  av  ett  ord  är 
kontextbundet och olika personer kan förstå ett ord på olika sätt beroende på deras 
erfarenheter.  Semantik  är  viktig  del  vid  läsning  då  skrivna  ord  måste  förstås 
utifrån dess skrivna kontext till skillnad från talat språk där ledtrådar som tonfall 
och kroppsspråk kan hjälpa förståelsen. Ett exempel kan vara ordet gå, som är den 
övergripande betydelsen för att förflytta sig med fötterna. Sedan kan begreppet 
nyanseras  till  att  promenera,  lunka  eller  vandra  beroende  på  kontexten  (Bjar, 
2006).
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Pragmatik

Att  tolka  språk  som  inte  uttrycks  bokstavligt  kräver  pragmatisk  kompetens. 
Pragmatik  handlar  om  hur  språket  används  i  kommunikation  med  andra  och 
kompetensen  visar  sig  genom att  man  anpassar  sitt  språk  till  samtalspartnern. 
Pragmatisk  kompetens  krävs  även  för  att  förstå  metaforer  och  liknelser  (Bjar, 
2006).

Reciprok undervisning

En undervisningsmodell som ses i läsförståelseundervisning. Modellen är baserad 
på Brown och Palinscars forskning och bygger på att elever växelvis intar lärar- 
och elevroll  i smågrupper. Eleverna använder sedan fyra grundstrategier för att 
angripa en text och förstå dess innehåll.  Dessa strategier visar på olika sätt att 
angripa en text för att utvinna förståelse (Westlund, 2009).

Mattéuseffekten

Elever  som  upplever  svårigheter  med  läsning  i  den  första  läsinlärningen  kan 
utvecklas  genom  ett  mönster  beskrivet  som  Mattéuseffekten.  Lässvårigheter 
medför att elever läser mindre, utvecklar sitt ordförråd långsammare och får sämre 
läsförståelse än de elever som är duktiga läsare från början. De duktiga läsarna 
utvecklas  snabbare  då  de  läser  mer  och  elever  med  svårigheter  långsammare. 
Effekten blir att klyftan mellan eleverna blir större ju längre tid det går då de säkra 
läsarna  blir  säkrare  och  de  med  svårigheter  utvecklas  knappt  alls  (Myrberg, 
2007a; Stanovic, 1986).

Styrdokument

Många av de dokument praktiken i skolan vilar på behandlar elever som inte lär 
sig  lika  snabbt  eller  lika  mycket  som andra  elever.  Det  som kan  återfinnas  i 
dokumenten kan ses behandla två övergripande områden, att upptäcka eleverna 
och att hjälpa eleverna. Sedan finns underkategorier till dessa som att hur de ska 
upptäckas och var de ska hjälpas.
     I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet finns t ex. att läsa om hur all 
personal som arbetar i skolan ska uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd 
och hur eleverna ska få hjälp genom samverkan.
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Alla som arbetar i skolan skall: 

Uppmärksamma  och  hjälpa  elever  som  behöver  särskilt  stöd  och 

samverka  för  att  göra  skolan  till  en  god  miljö  för  utveckling  och 

lärande […] ge särskilt stöd till elever som har svårigheter, samverka 

med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen, organisera och 

genomföra  arbetet  så  att  eleven  utvecklas  efter  sina  egna 

förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela 

sin förmåga (Lpo, 94 s. 12)

Genom Lpo 94 kan det förstås att stor kraft ska läggas till att ge elever i särskilt 
behov  av  stöd  samma  möjligheter  och  förutsättningar  som  elever  som  inte 
upplever några svårigheter i skolan. För att uppnå detta så kan upptäckandet av 
eleverna vara av väsentlig vikt.

I Salamancadeklarationen finns att läsa kring hur bedömning och utvärdering ska 
ses  som  centrala  inslag  i  den  vanliga  undervisningen  för  att  upptäcka  och 
kartlägga svårigheter.

För att följa varje enskilt barns utveckling, skall bedömningsrutinerna 

ses över. Utvärderingen av inlärningsutvecklingen bör byggas in i den 

normala  undervisningsprocessen,  så  att  elever  och  lärare  hålls 

underrättade om den kunskapsnivå som uppnåtts och för att kartlägga 

svårigheter  och  hjälpa  eleverna  att  övervinna  dem 

(Salamancadeklarationen, 2006 s. 25).

Att föra ett kontinuerligt utvärderingsarbete kan ge elever och lärare mer insyn i 
elevers  kunskapstillägnande  vilket  kan  förstås  som  att  brister  och  svårigheter 
snabbare kan upptäckas.
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Syfte 

Syftet  med  litteraturöversikten  är  försöka  att  skapa  en  överblick  över  aktuell 
forsknings syn och förklaringar kring läsning och lässvårigheter utifrån modellen 
Simple View of Reading. Syftet är även att försöka ge en bild över förklaringar 
kring  hur  lässvårigheter  lämpligast  kan  avhjälpas  när  aktuella  faktorer  och 
förklaringssanssatser  synliggörs.  Översikten  gör  inga  anspråk  på  att  ge  en 
fördjupad  syn  på  alla  aspekter  i  läsprocessen,  eller  att  tillstå  med  djupare 
förklaringsmodeller  kring alla orsaker till  lässvårigheter, utan snarare hur dessa 
synliggörs utifrån Simple View of Reading. Den specialpedagogiska ansatsen i 
den  här  översikten  ses  som  synliggörande  av  lämpliga  komponenter  i 
förebyggande arbete genom framlagda orsaksförklaringar.

Frågeställningar

• Hur ser forskning på läsning utifrån modellen Simple View of Reading?
• Hur synliggörs lässvårigheter utifrån Simple View of Reading?
• Vilka förebyggande åtgärder blir synliga?

Metod

För  att  se  till  syfte  och  frågeställningar  har  en  litteraturöversikt  används  som 
metod för att  få en bild över aktuellt  forskningsområde gällande lässvårigheter 
utifrån Simple View of Reading.  Att använda en litteraturöversikt som arbetssätt 
innebär  att  ett  specifikt  område  studeras,  främst  genom forskningsartiklar  och 
rapporter (Friberg, 2006 s. 115 f.). Litteraturöversikten har gjorts efter Fribergs 
(2006) definition och skiljer sig från en systematisk litteraturstudie där resultaten 
noggrant  analyseras  genom  en  metaanalys  vid  kvalitativ  forskning,  eller 
metasyntes vid kvantitativ forskning. En litteraturöversikt innebär analys av redan 
analyserad rådata, genom rapporter och artiklar, varför den kan som vetenskapligt 
svagare  mot  andra  forskningsmodeller  (ibid.).  Å  andra  sidan  kan  en 
litteraturöversikt  hjälpa  till  att  klargöra  begrepp  och  ansatser  genom  en 
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sammanställning av aktuell forskning (Backman, 2008). I litteraturöversikten görs 
ingen avgränsning mellan kvalitativa och kvantitativa resultat. Detta för att få en 
mer mångfacetterad och komplett bild av det aktuella fältet, vilket Friberg (2006) 
rekommenderar. 

Litteratursökning

I arbetet har insamling av artiklar gått genom databaserna Springerlink, Psycinfo 
och  EBSCOhost,  som  multisöker  i  databaserna  Academic  Search  Premier, 
Business Source Premier, Communication & Mass Media Complete, E-Journals 
och  ERIC.  Sökningar  har  även  gjorts  i  International  Reading  Associations 
databas,  som dock  inte  ger  direkt  tillgång  till  artiklar,  men  som kan  sökas  i 
tidigare nämnda databaser. Sökning har även gjorts i hämtade artiklar och annan 
litteraturs  referenslistor.  Litteratursökning  har  gjorts  som  Friberg  (2006) 
rekommenderar. Först valdes vilket område som skulle behandlas, i det här fallet 
lässvårigheter,  därefter  startades  litteratursökningar  i  databaser  (s.  121). 
Sökningarna  startade  med  reading  difficulties och utökades  till  varianter  som 
reading  problematics,  literacy  difficulties,  reading  development,  Reading  and 
writing difficulties, reading disorder.  Sökorden trunkerades (Backman, 2008) till 
olika kombinationer  som  read* difficult*  develop* för att  därmed få fram fler 
varianter av orden.

Tabell 1. Tabell över sökningar vid använda artiklar.

Urval

Forskningen  kring  läsning  och  lässvårigheter  är  enorm,  Kerstin  Dominkovic´ 
(1998)  skrev  i  sin  magisteruppsats  att  vid  en  sökning  av  sökordet  dyslexia  i 
databasen  Medlinesystems  så  fick  hon  386  träffar.  Samma  sökning  i  samma 
databas (heter idag PubMed) idag ger 6783 träffar. En sökning på reading som 
sökord ger 116 838 träffar i databasen ERIC. Detta skapar ett behov av inramning 
och ett antal kriterier sattes upp för att artiklarna att de skulle platsa i första urvalet 
i  arbetet.  Artiklarna  skulle  vara  skrivna  på  engelska  och  vara  vetenskapligt 
granskade.  De  skulle  vara  nyligen  publicerade,  sökningarna  gjordes  bara  på 

Databas Sökord Antal träffar Använda artiklar

ERIC Reading simple view 89 5

Poor reading 
comprehension

1

Reading difficulties 282 1 

EbscoHost 
Academic search 
premier

reading disorder 
comprehension

71 1 

Från referenser 1
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artiklar publicerade mellan 2008 och 2010. De artiklar som behandlade specifikt 
vuxna med lässvårigheter exkluderas från sökningarna. Även de som behandlade 
barn  med  adhd,  add,  asperger,  autism  och  andra  neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar  exkluderades.  Artiklar  som  behandlade  elever  med 
tvåspråkighet exkluderades. Vissa nyutgivna artiklar eller artiklar som var under 
tryckning som utifrån abstract såg ut att passa arbetets syfte fick väljas bort pga. 
att de var otillgängliga från Stockholms Universitets nätverk eller att de krävde 
betalning. Ett överhängande kriterium för inkludering var att artiklarna på något 
sätt  behandlade  modellen  Simple  View  of  Reading.  Förutsättningen  var  att 
artiklarnas innehåll skulle antingen vara inramade av modellens förklaringsansats 
eller behandla modellen som teoretisk utgångspunkt. 
     Vid  databassökningar  via  sökorden  gjordes  först  en  genomgång  av  alla 
artiklars  titel.  Om  artikelns  titel  stämde  överens  med  arbetets  syfte  så  lästes 
artikelns abstract. Om även abstract verkade passa så sparades artikeln för vidare 
granskning.  Den första  artikelinsamlingen  bestod  av  cirka  femtio  artiklar  som 
genomgick  en  nära  granskning.  Efter  detta  första  urval  så  gjordes  återigen  en 
tillbakagång till de exkludering- och inkluderingskriterier som behandlats tidigare 
för att reducera antalet artiklar för vidare granskning. Då fokus i översikten ligger 
på att visa på aktuell forskning innebar det bland annat att artiklar från 2008 och 
2009  till  större  del  krävdes  passa  syftet  för  att  inkluderas.   De  inkluderade 
artiklarna har överlag behandlat modellen Simple View of Reading och dess delar 
och  problematik  mer  utförligt  än  exkluderade  artiklar.  Från  artiklarna  i  första 
urvalet  valdes  till  slut  nio  artiklar  ut  som  kom  att  bli  grunden  för  den  här 
översikten.  Behandlade  artiklars  metod  och  ansats  finns  beskrivet  i  tabell  4 
(bilaga).
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Analys

De utvalda nio artiklarna analyserades enligt Friberg (2006, s. 121). För att få en 
helhetskänsla över deras innehåll så lästes de om flera gånger. Under läsningen så 

antecknades  likheter  och  skillnader  i  författarnas  framställningar  och  resultat. 
Nyckelord antecknades  för att synliggöra hur många gånger de användes vilka 
senare sammanställdes under primära huvudteman som baserades på syftet för den 
här  översikten.  Denna  teknik  refererar  Backman  (2008)  till  som  generativ 
skrivning.  Efter  genomgång  av  nyckelord,  skillnader  och  likheter  så 
sammanställdes  dessa  till  tre  huvudteman  med  tillhörande  underteman.  Dessa 
teman kan ses som en inkörsport i de behandlade texterna där artiklarna är det 
konkreta  och  temana  är  det  abstrakta.  Genom en  tematisering  så  behandlades 
artiklarna åter som en helhet utifrån varje tema och artiklarna kunde vävas ihop 
till en integrerad enhet i resultatredovisningen (Friberg, 2006).
Dessa teman sammanfattandes till  en tabell  där det framgår vilken artikel  som 
behandlar vilket tema.

Tabell 2. Tabell över hur granskade artiklar använder teman     
  * = Artikelnummer, se Tabell 4 (bilaga)

Etiska överväganden

Då materialet  till  stor del har översatts  från engelska så har stor vikt lagts vid 
översättningen att inget har förvanskats eller förändrats. För att få fram trovärdiga 
resultat har endast artiklar valts som tidigare blivit granskade och de tidsskrifter 
som artiklarna blivit tryckta i har granskats så att de håller en hög vetenskaplig 

Huvudtema Undertema 1* 2 3 4 5 6 7 8 9

Komponenter 

i Simple view 

of reading

Avkodning x x x x x x

Språkförståelse x x x x

Läsförståelse x x x x x x x

Andra komponenter - ordförråd x x x x x x x

Svårigheter 

som blir 

synliga

Avkodningssvårigheter x x x x

Förståelsesvårigheter x x x x x

Blandade svårigheter x x

Förebyggande

åtgärder som 

blir synliga 

Förebyggande x x x x x
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nivå.  Fokus i  resultatredovisningen var att  hålla  en objektiv  inställning  till  det 
redovisade materialet utan inblandning av egna åsikter och att inte förvränga eller 
feltolka de granskade artiklarna. Vikten av att använda vetenskapligt granskade 
artiklar återfinns bland annat i Backman (2008).
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Resultat 

Anledningen varför Simple View of Reading kan ses som central att fördjupa sig 
närmare  i  är  att  modellen  är  den  som  många  läsforskare  internationellt  sett 
använder för att rama in sina studier. I England har modellen nyligen ersatt en 
annan modell som generell förklaring i engelsk forskning (Kirby & Savage, 2008 
s. 79). En fördel med detta i den här översikten är diskussionen som ofta förs över 
att klyftan mellan forskare och lärare ses som allt för stor. Om samma modell ses 
som central i både forskning och i klassrummet för att se till läsningens delar, så 
kan klyftan mellan teori och praktik möjligen ses minska. 
     
Syftet med den här översikten var att belysa hur aktuell forskning argumenterar 
kring hur modellen Simple View of Reading belyser hur läsning går till samt vilka 
lässvårigheter och åtgärder för dessa som blir tydliga. Vid granskning av utvalda 
artiklar har följande huvudteman och underteman synliggjorts.

Figur 1. Framkomna teman från analysen
Huvudtema Undertema

Komponenter i Simple View of Reading Avkodning
Språkförståelse
Läsförståelse
Efterfrågade faktorer

Svårigheter som blir synliga Avkodningsvårigheter
Läsförståelsesvårigheter
Blandade svårigheter

Åtgärder som blir synliga Avkodning
Förståelse
Blandade svårigheter

Begreppsanvändning i resultatredovisning

På svenska skrivs ofta modellen ut som Läsning = Avkodning x Förståelse (Druid 
Glentow,  2008;  Høien  &  Lundberg,  2004;  Myrberg  2003,  Myrberg,  2007a; 
Myrberg, 2007b m fl.). Forskare som använder modellen i engelskt tryck har en 
annorlunda begreppsanvändning. Nedan presenteras hur forskare ser och arbetar 
kring Simple  View of  Reading  i  läsforskningen.  Benämningen på faktorerna  i 
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modellen  har  vissa  variationer  och  jag  ska  först  klargöra  dessa  för  vidare 
användning  i  översikten.  Nedan (tabell  3),  ses  begreppsanvändning  i  de  olika 
artiklarna. 
     
Tabell 3. Artiklars begreppsanvändning av komponenter i Simple View of Reading

*Artikeln använder begreppet word decoding.

På engelska skrivs modellen ofta ut som RC = D x LC (Kirby & Savage, 2008).
• Produkten, RC skrivs i de allra flesta fall ut som reading comprehension, 

läsförståelse.
• Faktorn  D,  benämns  i  alla  artiklar  som  decoding,  avkodning,  vissa 

författare använder sig av begreppet word decoding, ordavkodning.
• Faktorn LC varierar något i benämning, fyra av artiklarna benämner den 

som  listening  comprehension  (hörförståelse),  tre  som  language 
comprehension  (språkförståelse)  och  två  som linguistic  comprehension, 
(språkförståelse).

En anledning varför faktorn LC benämns som hörförståelse kan vara för att nivå 
på språkförståelse ofta mäts genom hörförståelsetest (Georgiou & Hayward, 2009; 
Høien-Tengesdal, 2010). För att resultatredovisningen i den här översikten ska bli 
så nära de granskade artiklarna som möjligt så kommer LC hädanefter benämnas 
som språkförståelse. Detta för att  linguistic-  och language comprehension båda 
översätts  till  språkförståelse  och  att  hörförståelse  kan  ses  som  en  del  av 
språkförståelsen.

Artikelnummer, 

se tabell 4 

(bilaga)

LC D RC

1 Listening comprehension Decoding Reading comprehension

2 Language comprehension Decoding Reading process

3 Language comprehension Decoding Reading comprehension

4 Linguistic comprehension Decoding* Reading comprehension

5 Listening comprehension Decoding Reading comprehension

6 Listening comprehension Decoding* Reading comprehension

7 Listening comprehension Decoding Reading comprehension

8 Linguistic comprehension Decoding* Reading comprehension

 9  Language comprehension  Decoding  Reading comprehension

Antal Listening comprehension: 4

Language comprehension: 3

Linguistic: comprehension 2

Decoding: 9 Reading comprehension: 8

Reading process: 1
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Resultatredovisning

Nedan  redovisas  resultatet  från  de  granskade  artiklarna  utifrån  de  teman  som 
framkommit  under  analysen.  Resultatets  första  del  visar  på  först  på  de 
komponenter  som  ingår  i  modellen  Simple  View  of  Reading.  Sedan  följer 
redovisning kring hur författarna  i  artiklarna  diskuterar  kring de lässvårigheter 
som blir synliga. Resultatet avslutas med att visa på hur artiklarna argumenterar 
kring lämpliga moment i förebyggande och ingripande program.

Komponenter i Simple View of Reading

Avkodning 

En diskussion som dyker upp i många av de granskade artiklarna är hur man ska 
förhålla sig till faktorn avkodning i modellen. Oulette och Beers (2010) menar att 
även om det råder stor acceptans gällande Simple View of Reading som modell, 
så  står  det  inte  helt  klart  hur  varje  komponent  ska  definieras,  speciellt  inte 
begreppet avkodning (s.  190). Författarna menar  vidare att  valet  av avkodning 
som begrepp har skapat förvirring i tolkningen och utvärderingen av modellen. 
Avkodning kan ses som synonymt med fonologisk avkodning, där läsaren avläser 
varje grafem och ger den dess motsvarande fonem. Om så skulle vara fallet, så 
menar  Oulette  och  Beers  (2010)  att  avkodningsnivå  hos  en  läsare  sett  utifrån 
Simple  View  of  Reading  enkelt  kan  mätas  genom  säkerhet  i  läsning  av 
nonsensord. Dock så finns utrymme att tolka att avkodning i modellen ska förstås 
som ortografisk läsning, eller ordavkodning (ibid. s. 190).
     Georgiou och Hayward (2009) menar att avkodning i modellen ska definieras 
som  endast  förmågan  att  avkoda  skrivna  nonsensord  genom  fonem-  grafem-
omkodning, även kallat fonologisk avkodning (s. 77). I motsats så menar Duff och 
Clarke  (2010)  att  avkodning snarare  ska ses  som ordavkodning (s.  1).  Høien-
Tengesdal  (2010) diskuterar  detta  och menar  avkodning kan ses  antingen som 
förmågan att  uttala  nonsensord korrekt,  genom fonologisk avkodning men kan 
också ses som att läsaren ska läsa riktiga ord för att mäta avkodningsförmågan. 
Høien-Tengesdal (2010) menar att  istället  för att endast se till  en av dessa vid 
mätning  av  avkodning så  bör  dessa  istället  kombineras  för  att  få  en  tydligare 
helhetsbild (Høien-Tengesdal 2010 s. 452). Harlaar et al. (2010) resonerar kring 
detta  och  menar  att  å  ena  sidan  bör  både  den  fonologiska  avkodningen  och 
ordavkodningen  inkluderas  i  faktorn  avkodning.  Å  andra  sidan  så  menar 
författarna att  genom en strikt  tolkning av Gough och Tunmers  (1986) modell 
Simple  View  of  Reading  så  skulle  ordavkodning  kunna  ses  vila  på 
ickefonologiska faktorer, så som semantiska och ortografiska representationer, där 
de  semantiska  delarna  i  modellen  ses  höra  hemma  i  språkförståelsefaktorn 
(Harlaar et al, 2010). Savage och Kirby (2008) menar att om avkodning endast 
skulle ses som fonologisk avkodning så skulle modellen ses som mindre effektiv 
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som  förklaringsmodell  än  om  avkodning  ses  som  ordavkodning.  Savage  och 
Kirby (2008)  diskuterar  även kring att  avkodning av hela  ord har  influenser  i 
semantiska och andra kognitiva processer som snabb benämning och morfologi, 
processer  som  utifrån  Simple  View  of  Reading  snarare  skulle  ses  platsa  i 
begreppet språkförståelse (s. 77).

Språkförståelse

Savage och Kirby (2008) menar  att  en läsares språkförståelse  kan ses  som en 
produkt av många saker.  Bland annat  kan det  ses som en produkt  av läsarens 
medfödda nivå av språkbegåvning, tidig språkstimulans, hur ofta böcker läses i 
hemmet,  minnesresurser,  ordförråd  mm.  (s.  76).  Oulette  och  Beers  (2010) 
framhåller  att  valet  av att  benämna faktorn LC som språkförståelse  och att  se 
språkförståelse  som  den  mest  relevanta  färdigheten  för  läsförståelse  kan 
ifrågasättas. Vissa forskare menar på att faktorn LC är allt för vagt formulerad och 
att det inte visar vikten av vissa specifika egenskaper som är av vikt vid läsning, t. 
ex  läsarens  ordförråd.  Oulette  och  Beers  (2010)  menar  vidare  att  om 
språkförståelse generaliseras till att stå för alla språkliga färdigheter så skulle det 
hindra identifieringen av de mest relevanta delmomenten som det talade språket 
har  vid läsning.  Oulette  och  Beers  (2010)  pekar  på  studier  som framhållit  att 
bredden på elevers muntliga ordförråd kunnat ses som den tydligaste förklaringen 
till  variationer  i  testade  elevers  läsförståelse.  Författarna  visar  vidare  på  att 
vokabulär skulle kunna delas in i två aspekter, bredd (hur många ord läsaren kan) 
och djup (hur bra läsaren känner dessa ord) (Oulette & Beers 2010 s. 190 ff.). 
Høien-Tengesdal (2010) definierar hur hon ser på faktorn språkförståelse genom:

The  second  component  in  the  SVR  model  is  linguistic  comprehension.  This 

component is usually assessed by using a listening comprehension task /… / in the 

present  study,  linguistic  comprehension  is  estimated  by  combining  listening 

comprehension  and  vocabulary  knowledge.  This  component  is  named  language 

comprehension. (Høien-Tengesdal, 2010 s. 452)

Det Høien-Tengesdal  (2010) gör i  sin studie är  att  kombinera test  av muntligt 
ordförråd och hörförståelse, två aspekter i språkförståelsen, för att mäta elevers 
språkförståelse. Även Harlaar et al (2010) diskuterar kring att vissa av processerna 
i faktorn språkförståelse bör brytas ut ur faktorn, då studier har pekat på att de 
enskilt  kan förklara  variationer  i  läsning.  Harlaar  et  al  (2010) visar  på samma 
problem som Savage och Kirby (2008) att språkförståelse ses innehålla en mängd 
färdigheter  som  vokabulär,  kunskaper  om  syntax,  pragmatik  och 
bakgrundskunskap vilka alla krävs för att en individ ska kunna använda språket på 
rätt  sätt.  Som tidigare  nämnda  artiklar  så  pekar  även Harlaar  et  al  (2010)  på 
studier som ställer sig frågan om muntligt ordförråd ska ses som en självständig 
faktor  i  Simple  View  of  Reading,  en  färdighet  som  annars  skulle  ses  under 
språkförståelse (Harlaar et al, 2010 s. 268 ff.).
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Läsförståelse

Produkten av adekvat avkodning och språkförståelse beskrivs i Simple View of 
Reading som läsförståelse (Duff & Clarke,  2010; Georgiou & Hayward,  2010; 
Oulette  &  Beers,  2010  m fl.).  Läsförståelse  kan  alltså  ses  som  det  som  ska 
eftersträvas sett utifrån modellen. En läsare som kan koda av en text, tillföra den 
korrelerande  språkljud  och  tillskansa  sig  en  förståelse  i  form  av  semantisk 
innebörd, se kontexten kring det lästa och hur det lästa kan vara av användning 
kan förstås ha uppnått läsförståelse (Tunmer & Greeney, 2010 m fl.).
     Tunmer och Greeney (2010) menar att skillnader ska ses mellan skrivet och 
talat språk. Vid förståelse av skrivet språk krävs en väl utvecklad språkförståelse. 
Utöver detta behövs lokalisering av ordbilder, avgörande av ords mening som ofta 
är mångtydiga,  tilldelning av syntaktisk struktur till  meningar tillsammans med 
flera andra kognitiva moment (s. 233). Georgiou och Hayward (2009) menar att i 
de tidiga årskurserna så kan läsförståelse till störst del förklaras av läsarens nivå 
på ordavkodning. När eleven sedan stöter på mer avancerat läsmaterial så ökar 
vikten  av  språkförståelse,  samtidigt  som  vikten  av  ordavkodning  minskar 
(Georgiou & Hayward, 2009 s. 77). Savage och Kirby (2008) diskuterar kring att 
läsförståelse ofta mäts genom standardiserade test som går ut på att läsaren får 
läsa korta texter och sedan svara på objektiva frågor, ofta med en tidsgräns. Även 
om mätningen inte är fel i sig, så menar författarna att testet inte anammar hur 
läsförståelse  definieras.  Savage  och  Kirby  (2008)  argumenterar  för  att  få  en 
tydligare bild vid mätning av läsförståelse så krävs längre texter än de korta. Även 
djupare förståelseprocesser och inte bara innehållsfrågor måste mätas för att få en 
korrekt bild av läsförståelse. Svårigheterna med utformanden av test menar de, är 
att  andra  delar  av  Simple  View  of  Reading  kan  tas  med  i  beräkningen.  Till 
exempel  så  kan  korta  flervalstest  utan  kontexthjälp  ställa  höga  krav  på 
avkodningen, samtidigt som längre texter kan ställa än högre krav på effektiv och 
korrekt ordavkodning (s. 77).

Efterfrågade faktorer i Simple View of Reading - Ordförråd

En fråga som många av de granskade studierna ställer sig, är huruvida vokabulär, 
eller ordförråd, bör ses som en kompletterande faktor i Simple View of Reading. 
Anledningen till att vokabulär som faktor lyfts fram är att många studier som mätt 
variation i läsares läsförståelse genom ordförrådstest har förklarat en stor del av 
varierande  nivåer  bland  läsare,  även  när  hörförståelse  och  avkodning  blivit 
borträknade. Oulette och Beers (2010) visar på en studie som funnit att muntligt 
ordförråd var den mest signifikanta förklaringen till nivå på läsförståelse, även när 
ordavkodning,  fonologisk  medvetenhet  och  bokstavskännedom  hade  blivit 
kontrollerade.  En  annan  studie  visade  även  att  muntligt  ordförråd  signifikant 
förutser läsförståelse när ordavkodning fått en fast grund (ibid.).
     Vad som kan ses oklart, menar Oulette och Beers (2010), är huruvida ordförråd 
kan  ses  som än  mer  förklarande  för  läsförståelse  än  hörförståelse  (Oulette  & 
Beers, 2010 s. 190 ff.).  Deras resultat visar att vokabulär inte kan ses som en 
heltäckande förklaring i att förklara nivåvariationer i läsförståelse om man ser till 
mätningar i årskurs ett. Däremot visas en större variation i årskurs sex, samtidigt 
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som avkodning och fonologisk medvetenhet minskade som förklaring (s. 200 f.). 
Detta ses även i Georgiou och Hawyard (2010). Även Clarke et al (2010) pekar på 
tidigare forskning som visat på samband mellan läsarens muntliga ordförråd och 
läsförståelse  och  menar  att  språkträningsprogram  med  fokus  på  utökning  av 
ordförrådet borde leda till förbättring i läsförståelsen. Även denna studie visar på 
resultat  att  elever  med  specifika  läsförståelsesvårigheter  gynnas  signifikant  av 
träningsprogram  som  innefattar  ordförrådsträning,  reciprok  undervisning 
innefattande  talat  språk,  bildspråk  och  högläsning  av berättelser  (Clarke  et  al, 
2010 s. 2 ff.).
  
Även Nation et al (2010) lyfter frågan om muntligt ordförråd som förklaring kring 
elevers olika nivåer i läsförståelse. Resultaten från deras studie visar att uppvisade 
svårigheter i läsförståelse inte kan härledas endast till bristande ordförråd, utan är 
beroende av andra språkliga färdigheter inom språkförståelsen (s. 1037). Høien-
Tengesdal (2010) använder muntligt ordförråd som en faktor i sin studie för att 
förklara  variationer  i  nivå  på  läsförståelse.  Författaren  pekar  också  på  andra 
studier  som  visat  resultat  att  ordavkodning,  ordförråd  och  hörförståelse 
tillsammans förklarar en stor del av nivå på läsförståelse (s. 452). För att mäta vad 
som  stod  för  den  största  variationen  vid  läsförståelse  så  undersökte  Høien-
Tengesdals  (2010)  de  olika  delprocesserna  för  att  se  hur  de  påverkade 
läsförståelsen.  Hörförståelse  stod i  studien för den största delen men ordförråd 
kunde förklara en liten del av skillnaderna. Georgiou och Hayward (2009) mätte i 
sin undersökning endast snabb benämning av ord och fonologisk medvetenhet för 
att  förklara  läsförståelse.  Dock så pekar  de i  slutet  av artikeln  på att  muntligt 
ordförråd kan ses som en faktor som bör undersökas närmare (s. 82).
     Harlaar et al (2010) visar på flera studier som föreslår att muntligt ordförråd 
ska ses som en separat faktor i Simple View of Reading. Att ha ett brett och djupt 
ordförråd underlättar ordavkodning samtidigt som det tillför större möjligheter att 
laborera med text och göra inferenser vilket kan ses som relevant för läsförståelse 
(s.  268).  Vidare  summerar  Harlaar  et  al  (2010)  att  fristående  delar  av  aktuell 
forskning  pekar  på  att  Simple  View  of  Reading  bör  expanderas.  Dels  att 
avkodning ska ses som både fonologisk avkodning och ordavkodning, samt att 
ordförråd ska ses som en kompletterande faktor, utbruten från språkförståelse (s. 
268).  Tunmer  och Greeney (2010)  diskuterar  att  brister  i  tillväxt  av ordförråd 
medför  sämre  fonologiska  representationer  av  talade  ord,  samtidigt  som 
utvecklingen av fonologisk medvetenhet troligen blir lidande. En annan aspekt är 
att  ett  dåligt  utvecklat  ordförråd  kan  tillföra  problem med  att  identifiera  och 
tillföra mening till  okända skrivna ord, speciellt delvis avkodade eller ord med 
oregelbundet förhållande mellan fonem och grafem om ordet inte finns i läsarens 
vokabulär (s. 236). Duff och Clarke (2010) visar på en metaanalys av trettiosju 
studier som redovisade resultat att explicit träning i ordförrådsbreddning kan visa 
sig effektivt för elever med lässvårigheter, dock finns ingen konsensus av vilken 
metod som kan ses vara den bästa (s.  5).  Duff och Clarke (2010) avslutar  sin 
artikel  med  att  påpeka  att  ytterligare  forskning  kring  läsares  vokabulär  kan 
komma att ge en lovande syn på att förstå läsförståelse.
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Figur 2. Olika svårigheter 
illustrerade utifrån Simple View of 
Reading (Duff & Clarke, 2010).

Reading comprehension is a complex process, and impairments may be caused by 

weaknesses in a variety of cognitive skills. Research into related interventions is still 

emerging;  but vocabulary training seems to offer  a promising approach. (Duff & 

Clarke, 2010 s. 7)

Duff  och  Clarke  (2010)  visar  här  att  läsförståelse  är  en  komplex  process.  Då 
processen består av en rad olika färdigheter så kan även svårigheter visa sig på en 
rad olika sätt. Dock så har ordförrådsträning kunnat ses som en lovande väg för att 
avhjälpa svårigheter med läsförståelse.
 

Lässvårigheter som blir synliga

En central del i Simple View of Reading kan ses vara att modellen sätter upp en 
ram för hur svårigheter i läsning synliggörs, där tre kategorier av lässvårigheter 
ses. Modellen visar på tre kategorier av svårigheter sett utifrån RC = D x L som 
förstås genom att om någon av faktorerna D och L inte är adekvata, gestaltas de 
som noll. Om någon av faktorerna är noll så blir också den totala produkten noll, 
följaktligen  ingen  läsförståelse.  Den  första  svårigheten  som  redovisas  här  är 
avkodningsproblem, där läsaren har dålig avkodning men fullgod språkförståelse, 
illustreras i rutan högst upp till vänster i figur 1. Den andra kategorin är problem 
med läsförståelse,  där läsaren har dålig språkförståelse men fullgod avkodning, 
illustreras längst ner i högra hörnet i figur 1. Den tredje kategorin är kombinerade, 
eller  blandade  svårigheter,  där  läsaren  både  har  dålig  avkodning  och  dålig 
språkförståelse, illustreras, längst ner till vänster i figur 1 (Duff & Clarke, 2010; 
Nation et al, 2010; Tunmer & Greeney, 2010). Den allra största delen av läsare 
återfinns  dock  i  den  kvarvarande  rutan  högst  upp  till  höger  i  figur  1,  bra 
avkodning och bra språkförståelse (Duff & Clarke, 2010).

                                        
                                                            
                                                                     
                                                                  
                                                

                                                                                                                       
                                                                                  Avkodning
  

                                                                                                                      

      
                           Språkförståelse
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  Dålig avkodning                          Bra avkodning

  Bra språkförståelse                      Bra språkförståelse

  

 

   Dålig avkodning                          Bra avkodning

   Dålig språkförståelse                  Dålig språkförståelse



Specifika avkodningssvårigheter

Harlaar et al (2010) visar på att även om de allra flesta fallen av lässvårigheter 
handlar om att läsaren har problem med både avkodning och förståelse, så är det 
inte  alltid  fallet.  En betydande minoritet  av barn uppvisar brister  i  avkodning, 
även om de uppvisar en adekvat språkförståelse, vilket också är känt som dyslexi, 
(s.  266)  eller  specifika  lässvårigheter/dyslektiska  svårigheter  (Duff  &  Clarke, 
2010). Duff & Clarke (2010) visar på att 3-10% av elever visar på den läsprofilen 
som ses i någon av de vänstra rutorna i figur 2 och karaktäriseras av att primärt 
uppvisa  problem  med  avkodning  av  text.  Duff  och  Clarke  (2010)  definierar 
utvecklingsdyslexi (developmental dyslexia) som:

…a specific learning disability that is of neurological orgin. It  is characterized by 

difficulties with accurate and/or fluent word recognition and by poor spelling 

(Duff & Clarke 2010 s. 1)

De  menar  vidare  att  den  mest  underbyggda  teorin  bygger  på  att  dyslektiska 
svårigheter är orsakade av en störning i det fonologiska systemet (ibid.).  Detta 
understryker även Tunmer och Greeney (2010) och menar att svårigheterna främst 
har sin grund i avvikelser i fonologisk medvetenhet och fonologisk avkodning.  
     Tunmer och Greeney (2010) utvecklar hur man kan se dessa svårigheter utifrån 
Simple View of Reading. Författarna pekar på att en elev som kan förstå en text 
som läses  högt  för dem men som upplever  stora  problem med att  lära  sig  att 
avkoda samma text, även efter ha fått evidensbaserad undervisning och ingripande 
hjälpåtgärder (intervention) kan benämnas som dyslektiker (s. 42 f.). Sett utifrån 
Simple View of Reading menar Tunmer och Greeney (2010) att dyslexi ska ses 
som  en  diskrepans,  avvikelse,  mellan  läsförståelse  och  språkförståelse.  Detta 
snarare  än  diskrepansteorin  som  ser  till  skillnaden  mellan  läsförståelse  och 
läsarens IQ (s. 234).

Specifika läsförståelsesvårigheter

Clarke et al (2010) skriver att målet med läsning är att erhålla mening från en läst 
text.  Sett  utifrån  Simple  View of  Reading  så  menar  författarna  att  den  andra 
kategorin lässvårigheter (illustrerat i rutan längst ner till höger i figur 2) förklaras 
som specifika läsförståelsesvårigheter . Dessa elever kan avkoda en text korrekt, 
även läsa den högt, men uppvisar stora problem med att erhålla mening från den 
lästa  texten.  Detta  är  en  definition  som  även  Tunmer  och  Greeney  (2010) 
använder sig av och skriver:

These poor readers are generally free of phonological processing deficiencies and 

demonstrate  satisfactory  alphabetic  coding  skills  but  (like  the  poor  readers  with 

mixed  reading  disability)  show  weaknesses  in  vocabulary,  morphology,  syntax, 

discourse-level  processing,  and/or  comprehension  strategies,  which  in  turn 

negatively affect reading comprehension performance. 

(Tunmer & Greeney, 2010 s. 235)
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Clarke  et  al  (2010)  visar  på  siffror  att  upp  till  10  %  av  elever  i  de  lägre 
årskurserna kan ses falla i den kategorin av lässvårigheter. En siffra som återfinns 
i Duff och Clarkes (2010) artikel.  Som ett resultat  av lässvårighetens natur, så 
menar Clarke et al (2010) att eleverna med dessa svårigheter ofta riskerar att förbli 
oupptäckta i klassrummet. Tunmer och Greeney (2010) betonar att den här typen 
av  läsförståelsesvårigheter  med  grund i  brister  i  språkförståelse  bör  exkludera 
andraspråksinlärare  och  hyperlexi,  det  senare  associeras  ofta  med  autism eller 
grava  språkstörningar.  Författarna  diskuterar  även  huruvida  dessa  specifika 
lärförståelsesvårigheter kan ses ha andra bakomliggande förklaringsmodeller  än 
elever med blandade lässvårigheter (ibid.)
     Clarke  et  al  (2010)  menar  på  att  forskning  på  barn  med  specifika 
läsförståelsesvårigheter har visat att de lider av en rad av språksvårigheter som 
kan visa sig som problem med hörförståelse, brister i vokabulär, att uttrycka sig 
muntligt,  svårigheter  med  att  berättande,  bildspråk  och  grammatik.  Vidare 
diskuterar  Clarke  et  al  (2010)  kring  att  elever  med  specifika  läsförståelse-
svårigheter  utgör  en  viktig  grupp  att  studera  då  dessa  svårigheter  kan  ses  ha 
allvarliga pedagogiska konsekvenser som ofta blir förbisedda då eleverna kan läsa 
en text högt utan problem, men kan inte förstå den (Clarke et al, 2010 s. 2 ff.). 
     
Nation et al (2010) fokuserade i sin studie på kategorin läsförståelsvårigheter och 
författarna  specificerar  svårigheterna  som att  elever  med dålig  förståelse  (poor 
comprehenders)  har  svårt  att  förstå  vad  de läser,  trots  att  de kan  läsa  en text 
korrekt och med flyt.  Nation et al (2010) visar på tidigare studier som visat att 
dessa svårigheter kan visa sig genom läsaren har svårt att göra inferenser, att de 
tenderar  att  läsa  ytligt  och  engagerar  sig  mindre  i  förståelseprocesser  vid 
textläsning. En viktig fråga, menar författarna, är att undersöka om svårigheterna 
är begränsade till läsning i synnerhet, eller om det gäller språkliga färdigheter i 
allmänhet. Ett problem med att mäta läsförståelse och därmed upptäcka de elever 
som har läsförståelsesvårigheter är att den är svår att mäta innan eleverna läser 
med flyt  och säkerhet. Detta, menar Nation et al (2010) förklarar varför studier 
som  behandlar  läsförståelsesvårigheter  ofta  baseras  på  barn  i  åttaårsåldern. 
Problemet med detta är att de elever som har förståelsesvårigheter då redan har 
börjat  misslyckas  i  undervisningen,  vilket  vidare  försvårar  teoribildning  och 
forskningsansatser kring svårigheterna (s. 1031 f.). Nation et al (2010) pekar på 
några  slutsatser  som  de  kunnat  göra  utifrån  sin  studie.  Elever  med  dålig 
språkförståelse har ofta milda eller måttliga språksvårigheter,  men det är oklart 
om  dessa  är  en  konsekvens  eller  en  förelöpare  till  läsförståelsesvårigheterna. 
Vidare  diskuterar  de  att  deras  resultat  visar  på  att  orsaken  till  läsförståelse-
svårigheter  härstammar  från  svagheter  i  icke-fonologiska  kognitiva  språk-
färdigheter (t ex. muntligt ordförråd och förmåga att återberätta historier), snarare 
än endast muntliga språkstörningar (ibid. s. 1038).
     
Tunmer och Greeney (2010) menar att brister i språkförståelse borde ses som att 
det  sätter  en  gräns  för  möjlig  läsförståelse  och  att  brister  i  icke-fonologiska 
färdigheter borde ses som en lika viktig del för att förutsäga läsförmåga som hur 
brister i fonologiska färdigheter (t ex fonologisk medvetenhet) förklarar dyslexi. 
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Tunmer  och  Greeney  (2010)  menar  vidare  att  hjälpprogram  för  läsare  med 
blandade svårigheter (garden variety readers, mixed difficulties), ofta fokuserar på 
fonologisk träning. Resultaten från dessa program visas ofta som förbättringar i 
ordavkodning hos eleverna, men en oförändrad nivå av läsförståelse när eleverna 
kommer upp i högre årskurser där högre krav ställs på färdigheter som semantik, 
syntax  och  grammatik.  Tunmer  och  Greeney  (2010)  understryker  att  en  bred 
språklig förmåga ska ses som en viktig faktor i att förklara nivå på läsförståelse. 
(s. 234 f.)

Blandade lässvårigheter

Tunmer och Greeney (2010) menar att läsvårigheter sett utifrån Simple View of 
Reading också synliggör en tredje kategori av svårigheter, läsare med blandade 
svårigheter  (mixed reading disability,  illustreras i  rutan längst ner till  vänster i 
figur 2). Denna blandning av svårigheter är den vanligast förekommande av de 
olika  kategorierna  och  dessa  elever  har  större  språksvårigheter  än  vad  som 
vanligtvis  ses  hos  läsare  med  dyslektiska  svårigheter.  Utöver  fonologiska 
svårigheter  så  ses  elever  med  blandade  svårigheter  ha  svagheter  i  vokabulär, 
morfologi, syntax och/eller förståelseprocesser. 
     Tunmer  och Greeney (2010)  menar  vidare  att  även om både elever  med 
dyslektiska  svårigheter  och  blandade  svårigheter  uppvisar  svårigheter  med 
fonologiska färdigheter  så skiljer  sig dessa åt  på tre sätt.  För det första så ses 
tillväxten av ordförråd i den första läsinlärningen spela en stor roll i  att  skapa 
ortografiska ordbilder av ord. Detta kan ses som att  svagheter i vokabulär kan 
skapa  än  större  svagheter  i  den  fonologiska  medvetenheten  för  elever  med 
blandade svårigheter. För det andra så kommer dessa läsare ha svårare att skapa, 
identifiera  och  tillföra  mening  till  okända  skrivna  ord.  Om  ordet  inte  finns 
representerat  i  läsarens  ordförråd blir  det  än svårare  om läsaren endast  lyckas 
avkoda en del av ordet, eller om det har oregelbunden stavning. Detta i sin tur kan 
begränsa  utvecklingen  av  den  fonologiska  avkodningen  eftersom  ytterligare 
fonem-grafem-relationer kan utvinnas ur de ord som blivit korrekt identifierade. 
Det  tredje  menar  Tunmer  och  Greeney  (2010)  kan  ses  som  att  svagheter  i 
syntaxkunskaper.  Detta  begränsar  utvecklingen  av  att  använda  kontexten  som 
hjälpstrategi  (kompensatorisk  strategi)  för  att  identifiera  delvis  avkodade  ord, 
oregelbundet stavade ord eller ord med komplexa stavningsmönster. Utifrån dessa 
tre argument, så menar Tunmer och Greeney (2010) att blandade svårigheter, sett 
genom  Simple  View  of  Reading,  borde  uppvisa  än  större  svårigheter  med 
fonologiska moment än elever med dyslektiska svårigheter (s. 235 f.).
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Åtgärder som blir synliga

Förebygga avkodningssvårigheter

Att  förebygga  och  arbeta  med  svårigheter  på  avkodningsnivå  har  fått  stor 
uppmärksamhet  i  forskning  under  lång  tid  och  har  länge  förklarats  ha 
bakomliggande brister i fonologiska färdigheter, främst fonologisk medvetenhet. 
För att träna den fonologiska medvetenheten visade Ingvar Lundberg tillsammans 
med Frost och Petersen hur man kan gå till väga. Genom en interventionsstudie 
testade  ett  program  som  dokumenterade  en  positiv  effekt  på  fonologisk 
medvetenhet genom lek med språket, också känt som Bornholmsmodellen. Høien-
Tengesdal  (2010)  understryker  utifrån  detta  att  forskning  visat  på  att  nivå  på 
fonologisk  medvetenhet  endast  bör  ses  som  förklaring  till  just  fonologisk 
avkodning och ordavkodning men inte  kan ses som en lika stor förklaring till 
olika nivåer i läsförståelse (Høien-Tengesdal 2010, s. 464 f.). Savage och Kirby 
(2008)  menar  att  brister  i  fonologisk  avkodning  främst  ses  härstamma  från 
fonologisk  medvetenhet,  varför  denna  bör  tränas.  Vad  gäller  ortografiska 
processer vid ordavkodning så ses det vara en produkt av läserfarenhet  medan 
andra  forskare  föreslår  att  snabb  namngivning  (Rapid  automated  naming)  bör 
tränas för att träna dessa underliggande kognitiva processer (s. 77). 
     Duff och Clarke (2010) diskuterar kring att träning i fonologisk medvetenhet 
och undervisning kring bokstavskännedom är de vitala delarna för att elever ska 
knäcka  den  alfabetiska  koden  och  senare  att  lära  sig  att  läsa,  varför  också 
avkodningssvårigheter  bör  fokusera  på  dessa  två  områden.   Duff  och  Clarke 
(2010) visar på en rapport som föreslår att fonologisk medvetenhetsträning ger 
bättre resultat vid undervisning i små grupper med två till sju elever jämfört med 
en-till-en-undervisning och helklassundervisning.  Dock understryker  författarna 
att  även  om  fonologisk  träning  är  mycket  viktigt  för  att  avhjälpa 
avkodningsvårigheter  så  är  det  inte  tillräckligt  om  inte  moment  av 
bokstavskännedom får en del av undervisningen (s. 2 f.). Duff och Clarke (2010) 
menar  att  undervisning  i  bokstavskännedom är  likt  undervisning  i  fonologisk 
medvetenhet, men fokuserar mer på att synliggöra sambanden mellan fonem och 
grafem.  När  denna  undervisning  utförs  på  ett  explicit,  organiserat  och 
återkommande  sätt  så  kan  det  också  kallas  systematisk  bokstavsträning 
(systematic phonics). 
     Duff  och  Clarke  (2010)  summerar  att  hjälpprogram  för  att  lindra 
avkodningssvårigheter bör innehålla moment av fonologisk medvetenhetsträning, 
bokstavskännedom, samband mellan fonem och grafem och hur dessa områden 
används vid läsning och skrivning. Författarna efterlyser att kommande forskning 
ska se närmare på varför många, men inte alla förbättrar sina resultat efter dessa 
träningsmoment och vilka moment de kan behöva mer träning i (ibid.). Tunmer 
och Greaney (2010) diskuterar kring tre nivåer för att avhjälpa svårigheter. Den 
första bygger  på utökad klassrumsundervisning där läraren fokuserar främst  på 
fonologisk  medvetenhetsträning  och  fonologisk  avkodning  genom 
forskningsbaserade modeller och utvärderingar. Författarna pekar på att en modell 
liknande Simple View of Reading i det här skedet kan hjälpa till att identifiera de 
tre kategorierna svårigheter hos elever. Det andra steget bygger på mer explicit 
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och  tydligare  undervisning  för  de  elever  som  identifierats  ha 
avkodningssvårigheter  i  mindre  grupper.  De  elever  som  fortfarande  inte  ses 
gagnas  av  denna  hjälp  hamnar  i  tredje  steget  där  de  får  daglig  en-till-en-
undervisning  under  längre  tid  med  kontinuerlig  utvärdering  för  att  avgöra  om 
eleven är i större behov av vidare hjälp eller om denne har kommit upp till en 
adekvat nivå (s. 236 f).

Förebygga läsförståelsesvårigheter

Clarke et al (2010) undersöker i sin studie effektiviteten av tre olika program för 
att  lindra  svårigheterna  för  elever  med  läsförståelsesvårigheter.  Det  första 
programmet  (TC  –  text  comprehension)  beskrivs  som  ett  läsförståelsebaserat 
program,  där  undervisningen till  störst  del  består  av skriven text.  Programmet 
beskrivs  bygga  på  inlärning  av  metakognitiva  läsförståelsestrategier,  reciprok 
undervisning med text, arbete med inferenser från text och skrivna berättelser. Det 
andra  programmet  (OL  –  oral  language)  baserades  på  språkförståelse,  där 
undervisningen  hade  muntlig  basis.  Detta  program  byggde  på 
ordförrådsbreddning,  reciprok  undervisning  med  muntlig  bas,  bildspråk  och 
muntligt berättande. Det tredje programmet kombinerade de två och lade halva 
tiden på det ena och halva på det andra. Studiens resultat visar på att alla elever i 
testgrupperna höjde sina resultat i läsförståelse jämfört med de i kontrollgruppen. 
Dock så visade de elever  som fått  muntlig  träning i  OL -programmet  och det 
kombinerade programmet en mycket större och jämn ökning över tid. Forskarna 
föreslår därför att undervisning med fokus på muntlig undervisning och främst 
ordförrådsbreddning kan ses som en del i förklaringen att hjälpa elever med eller i 
risk för läsförståelsesvårigheter (Clarke et al, 2010 s. 3 ff.). 
     Nation et al (2010) skriver: ”Our observation that oral language weakness are 
present  at  school  entry  and  before  the  onset  of  reading  development  support 
Clarke  et  al.’s  conclusion”  (Nation  et  al  2010 s.  1037)  och  visar  stöd  till  de 
slutsatser Clarke et al visade på.  Harlaar et al (2010) visar på att många tidigare 
studier  har  uppvisat  resultat  som  förbättrat  resultaten  för  elever  med 
ordavkodningssvårigheter,  men  att  dessa  förbättringar  inte  har  visats  sig  i 
elevernas läsförståelse. Detta föreslår, menar Harlaar et al (2010) att program som 
primärt  fokuserar  på  ordavkodningsträning  för  att  avhjälpa  lässvårigheter  inte 
påverkar deras läsförståelse (Harlaar et al, 2010 s. 266-267). 

Angående detta skriver Duff och Clarke (2010):

As the underlying cognitive deficits differ for dyslexia and reading comprehension 

impairment, the content of intervention programs that aim to address these reading 

disorders must also vary (Duff & Clarke, 2010 s. 1)
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Även Tunmer och Greaney (2010) understryker detta:

The language-based deficits that contribute to developmental reading problems vary 

across the three subtypes of reading difficulties. Each subtype therefore requires a 

different intervention strategy (Tunmer & Greaney, 2010 s. 233)

Då de två kategoriernas svårigheter ses härstamma från olika kognitiva processer 
så menar författarna att för att avhjälpa dessa svårigheter så krävs att arbete med 
hjälpprogram och förebyggande insatser kräver insikt i  vilken del av läsningen 
som eleven behöver hjälp med. 
     Duff och Clarke (2010) menar vidare att än så länge så är det få studier som 
studerat hur man bäst kan hjälpa elever med läsförståelsevårigheter och att dessa 
studier ofta fokuserat på textbaserade förståelseprocesser. Författarna visar vidare 
på en metastudie som analyserat resultat av ordförrådsträning, där resultaten visar 
större förbättringar än textbaserad förståelseträning,  dock så kunde studien inte 
fastslå  exakt  vilken  inlärningsmetod  som var  den  mest  effektiva  (ibid.  s.  5). 
Författarna visar även på ett antal studier som föreslagit att en rad förmågor kan 
ses som förelöpare till läsförståelsesvårigheter, t ex. förmåga att göra inferenser 
och snabb namngivning och avkodning. Många av dessa studier kan dock ses ha 
brister  i  form  av  för  små  testgrupper,  tveksamma  mätningar  och  inga 
kontrollgrupper (ibid.). Clarke et al (2010) slår fast att ny forskning understryker 
vikten av ordförrådsträning och att det kan ses som ett lovande steg framåt för att 
lindra svårigheterna för dessa elever (ibid.). Tunmer och Greaney (2010) menar 
att  svårigheterna  kan  ses  härstamma  från  att  elever  med  de  elever  med 
läsförståelsesvårigheter inte har utsatts för texter och läsning i samma utsträckning 
som normalt läsande elever. Detta bidrar i sin tur till en nedåtgående spiral genom 
Matteuseffekten. Tunmer och Greaney (2010) menar att förebyggande arbete för 
elever med läsförståelsesvårigheter till stor del bör bygga på att motivera dessa 
elever till öka mängden text som de läser (s. 235).

Förebygga blandade svårigheter

Tunmer  och  Greaney  (2010)  menar  att  blandade  lässvårigheter  primärt 
härstammar från begränsade språkliga och miljörelaterade möjligheter under åren 
i förskoleålder. Dessa blandade svårigheter ses oftast bland elever med ihållande 
dyslektiska  svårigheter  som  utöver  detta  uppvisar  svårigheter  med  vokabulär, 
morfologi och syntax vilka alla ses vitala för att skapa mening av det som läses (s. 
234). Författarna varnar för att dessa elever hamnar i hjälpprogram som primärt 
fokuserar på fonologisk träning då detta endast ses avhjälpa en sida av elevernas 
svårigheter (ibid.). Tunmer och Greaney (2010) diskuterar vidare kring att elever 
med  blandade  svårigheter  ofta  visar  upp  allt  större  svårigheter  i  fonologiska 
processer än elever med endast avkodningssvårigheter. Utifrån detta så bör dessa 
elever  få  träning  i  språkliga  färdigheter  och  en  allt  tydligare  undervisning  i 
fonologiska moment (s. 235). Även Duff och Clarke (2010) framhäver detta: 
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Children  with  dispersed  sets  of  difficulties  would  likely  benefit  from  more 

integrated approaches which combine explicit training in oral language and/or text 

comprehension with phonological-based reading instruction. (Duff & Clarke, 2010 

s. 7)

Ett kombinerat arbetssätt kan ses förhindra att elever med blandade svårigheter får 
hjälp i endast en av sina svårigheter.

Resultatsammanfattning

Här  följer  en  sammanfattning  av  det  redovisade  resultatet.  Resultatet 
sammanfattas  genom  en  generalisering  av  de  teman  som  redovisats. 
Sammanfattningen summerar varje komponent, de svårigheter som kan följa av 
brister i en komponent och föreslagna åtgärder.

Avkodning, svårigheter och förebyggande arbete

Avkodning kan, sett utifrån Simple View of Reading, ses som en eller två av två 
olika avkodningsstrategier, fonologisk avkodning och ordavkodning. Läsaren kan 
även ta hjälp av kontexten för att känna igen ordet. Fonologisk avkodning bygger 
på att läsaren läser varje grafem för sig och parar ihop den med dess motsvarande 
ljud  och  kan  därmed  ljuda  ut  ordet.  Fonologisk  avkodning  har  sin  grund  i 
fonologiska processer och mäts ofta genom läsning av nonsensord. Ordavkodning 
bygger  på en fungerande fonologisk avkodning samt  stor läserfarenhet  och att 
läsaren har skapat ortografiska bilder av ordens bokstavsföljder i det ortografiska 
minnet. Även snabb benämning kan vara en förklaring till nivå på ordavkodning. 
Ordavkodning kan, genom en strikt tolkning av Simple View of Reading, ses ha 
inslag av processer som annars skulle härledas till faktorn språkförståelse.
     Specifika avkodningssvårigheter yttrar sig genom att en elev har svårigheter att 
avkoda text men i övrigt inte har några språkliga svårigheter. Dessa svårigheter 
ses ha sin grund i det fonologiska systemet. Utifrån Simple View of Reading bör 
dessa svårigheter inte klassas utifrån en diskrepans mellan läsarens läsförståelse 
och IQ, utan snarare diskrepans mellan läsförståelse och språkförståelse. Genom 
de  granskade  artiklarna  förstås  att  cirka  3-10%  av  elever  kan  uppvisa  dessa 
svårigheter (t ex. Tunmer & Greaney, 2010).

Genom att  använda bevisat  fungerande arbetsmetoder,  kontinuerlig  utvärdering 
och  screening  så  kan  svårigheter  tidigt  upptäckas  i  helklassundervisning.  De 
elever som uppvisar svårigheter bör erbjudas intensivare undervisning i mindre 
grupper.  Om  det  inte  skulle  hjälpa  så  kan  nästa  steg  ses  som  en-till-en-
undervisning. Vissa resultat visar på att fonologisk träning i mindre grupper ofta 
visar  sig  mer  effektiva  än  en-till-en-undervisning  (Duff  &  Clarke,  2010). 
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Förebyggande  arbete  och  hjälpprogram  för  elever  med  specifika 
avkodningssvårigheter bör fokusera på träning i fonologisk medvetenhet, att se att 
språket kan delas in i mindre språkljud. Att endast träna fonologisk medvetenhet 
för  att  förebygga  avkodningssvårigheter  är  utifrån  resultatet  i  översikten  inte 
tillräckligt.  Utöver detta  behövs inslag av snabb igenkänning av bokstäver,  att 
träna att se sambandet mellan bokstav och språkljud och strategiundervisning i 
avkodningstekniker.

Språkförståelse, svårigheter och förebyggande arbete

Språkförståelse  diskuteras  kring  som  den  största  faktorn  i  Simple  View  of 
Reading.  Den  ses  innehålla  många  nödvändiga  processer  för  läsning  som; 
muntligt  ordförråd,  kunskaper  om  syntax,  pragmatik,  semantik  och 
bakgrundskunskap. Många artiklar efterlyser att vokabulär bör brytas ut ur faktorn 
språkförståelse  då  den  självständigt  kan  ses  förklara  en  stor  del  av  elevers 
varierande nivå i läsförståelse.
     Specifika läsförståelsesvårigheter yttrar sig genom att en elev har svårigheter 
att förstå en läst eller uppläst text, trots att avkodningen genomförs på en adekvat 
nivå. Dessa svårigheter kan ses ha sin grund i en rad svårigheter som; bristande 
hörförståelse,  brister  i  vokabulär,  att  uttrycka  sig  muntligt,  svårigheter  med 
återberättande,  bildspråk och grammatik.  Denna grupp elever sägs vara av stor 
pedagogisk vikt att uppmärksamma då de oftast inte blir synliga på grund av sin 
goda avkodningsförmåga.  7-10% av elever ses uppvisa dessa svårigheter (t ex. 
Nation et al, 2010).
     Arbete med läsförståelsesvårigheter bör främst fokusera på språklig träning 
med  fokus  på  ordförrådssbreddning,  reciprok  undervisning  med  muntlig  bas, 
bildspråk och muntligt berättande. En stor del av artiklarna understryker tydligast 
vikten av breddning av ordförråd.

Blandade svårigheter och förebyggande arbete

Blandade svårigheter innebär svårigheter  i både avkodning och språkförståelse. 
Detta  är  den  vanligast  förekommande  lässvårigheten.  Utöver  fonologiska 
svårigheter  så  ses  elever  med  blandade  svårigheter  ha  svagheter  i  vokabulär, 
morfologi,  syntax och/eller  förståelseprocesser. Elever med dessa lässvårigheter 
har ofta svårare avkodningsproblem än de som endast har avkodningssvårigheter 
då  de  inte  kan  använda  sig  av  kompensatoriska  strategier  genom 
språkförståelsefärdigheter.
     Arbete med elever med blandade svårigheter bör innehålla träningsmoment av 
både  fonologisk  natur  och bokstavskännedom,  samt  tidigare  nämnda  språkliga 
moment, framförallt ordförrådsträning.
     Många av författarna understryker vikten av att  varje kategori  svårigheter 
måste bli identifierad och att svårigheterna måste kategoriseras så att rätt hjälp kan 
sättas in. Fonologisk träning ger lite resultat på språkförståelsen och tvärtom. För 
elever  med  blandade  svårigheter  är  träning  inom  endast  ett  område  inte 
tillräckligt, utan både avkodning och språkförståelse måste tränas.
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Diskussion

Diskussionen  börjar  med  att  problematisera  och  diskutera  kring  den  valda 
metoden och arbetsgången för den här översikten. Vidare följer diskussion kring 
det redovisade resultatet och vad som blev synligt. Resultatdiskussionen fortsätter 
att utgå från de teman som framkom i analysen. Senare i diskussionen diskuteras 
kring hur modellen använts i  svenskt tryck och översättningen problematiseras 
utifrån  vad  som framkommit  i  översikten.  Kapitlet  avslutas  med  att  diskutera 
kring Simple View of Reading som modell och dess användningsområden.

Metoddiskussion

För att sammanställa aktuell, internationell forskning kring lässvårigheter utifrån 
modellen  Simple  View of  Reading  så  valdes  en  litteraturöversikt  som metod. 
Genom  att  använda  både  artiklar  som  använde  modellen  som  grund  i  sina 
undersökningar och artiklar som problematiserade modellen som teoretisk ansats 
så ges en bra helhetsbild av hur modellen kan förstås. Detta grundas i Friberg 
(2006) som menar att användandet av både kvalitativa och kvantitativa artiklar så 
visas en större helhet av ett fenomen.
     
Studien  skulle  möjligen  kunnat  genomföras  genom  kvalitativa  intervjuer  med 
pedagoger kring deras syn på läsningens delar och hur lässvårigheter kan ses yttra 
sig. Dock hade en annan avgränsning troligen behövts göra för att även behandla 
andra faktorer som miljö, sociala förutsättningar och så vidare. Detta kunde ha 
medfört en allt för smal syn på varje område som alla är av vikt, i alla fall för de 
tidsramar som finns för ett arbete på den här nivån.
    
De sökord som användes i databassökningarna var grunden för de artiklar  som 
behandlades.  Hade  andra  sökord  använts  skulle  resultatet  kanske  blivit 
annorlunda,  dock  så  sågs  dessa  efter  de  första  sökningarna  som  mest 
överensstämmande  med  översiktens  syfte.  De  artiklar  som  använts  är 
vetenskapligt granskade mellan år 2008 till 2010, detta för att få en så aktuell syn 
som möjligt över det aktuella forskningsområdet. De granskade artiklarna är alla 
på engelska, vilket kan ses som det internationella språket inom forskning. Hade 
endast svenska artiklar använts så kan relevant data ha blivit förbisedd. Artiklarna 
beskriver både hur modellen Simple View of Reading kan förstås och hur man 
kan  utgå  ifrån  modellen  för  att  synliggöra  orsaker  och  lämpliga  moment  till 
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förebyggande arbete vid lässvårigheter. Analysarbetet utgick ifrån Friberg (2006) 
som  rekommenderar  en  begränsning,  varför  endast  artiklar  som  utgår  från 
modellen Simple View of Reading valdes. De artiklar som till slut låg till grund 
för den här översikten visar på olika delar av hur läsning och lässvårigheter kan 
förstås.  Om någon hade sakats  bort hade kanske relevanta  aspekter  försvunnit, 
likaså om fler artiklar hade lagts till så hade det blivit allt för oöverskådligt.

Resultatdiskussion

Vid  analysarbetet  av  de  utvalda  artiklarna  framkom  tre  huvudteman  i 
överensstämmelse med översiktens syfte. Varje tema kan ses som en viktig del i 
att förklara enskilda delar i synen på läsning utifrån modellen Simple View of 
Reading.  Tillsammans  kan  dessa  teman  bilda  en  helhetsbild  av  vanliga 
lässvårigheter  genom  att  se  till  de  färdigheter  som  krävs.  Även  orsaker  till 
lässvårigheter samt komponenter som bör ses som en del av förebyggande arbete 
och hjälpprogram kan härigenom synliggöras. Nedan diskuteras hur man genom 
att  generalisera  läsning  till  två  grundkomponenter,  även  kan  generalisera 
lässvårigheter.  Dock  så  kan  lässvårigheter  orsakas  av  en  rad  kringliggande 
faktorer  som  miljöfaktorer,  sociala  möjligheter,  neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar  och så  vidare  (Dominkovic´,  1998).  Trots  detta,  så  kan 
faktorerna som beskrivs i Simple View of Reading tillsammans förklara orsaker 
till en stor del av vanligt förekommande lässvårigheter (t ex. Nation et al 2010). I 
diskussionen tas även upp hur modellen kan förstås i svenskt tryck och hur detta 
kan  problematiseras.  Diskussionen  avslutas  med  att  se  till  Simple  View  of 
Reading som modell.

Komponenter i Simple View of Reading

Resultaten  visar  att  läsning  kan  ses  bygga  på  två  övergripande  områden, 
avkodning och språkförståelse,  som tillsammans bildar  produkten läsförståelse. 
Om någon eller båda faktorerna i modellen inte är 1 så kan inte läsaren till fullt 
tillgodogöra sig en läst text, då produkten blir 0. Det kan ses av vikt att modellen 
inte förklarar läsningens process, utan snarare just visar på delarna som läsning är 
beroende av. En process kan förstås som ett linärt händelseförlopp där det ena 
utvecklar det andra. I Simple View of Reading så kan läsning ses att avkodning 
och  språkförståelse  utvecklas  fristående  från  varandra.  När  sedan  en  adekvat 
läsförståelse utvecklas så kanske de två faktorerna ses utvecklas parallellt genom 
att läsaren får tillgång till fler ord och större begreppsförståelse.
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Många forskare i de granskade artiklarna vill att modellen ska utökas med fler 
variabler för att tydligare täcka hela processen. Några menar att avkodning bör 
delas  upp  i  ordavkodning  och  fonologisk  avkodning  och  några  vill  att 
språkförståelse  ska  delas  upp  i  vokabulär  och  hörförståelse.  Utifrån  resultatet 
skulle modellen kunna skrivas om till:

Fonologisk  avkodning  x  (bokstavskännedom  x  fonologisk  medvetenhet)  x 
Ordavkodning  x  (läserfarenhet  x  snabb  namngivning)  x  Språkförståelse  x 
(hörförståelse  x  ordförråd  x  semantisk-  syntaktisk-  pragmatisk  kompetens)  = 
Läsförståelse

Genom detta  så  blir  inte  modellen  lika  enkel  och  överskådlig  som den  först 
presenterades  som.  Detta  öppnar  för  några  frågor.  De  flesta  av  forskarna  är 
överens  om att  språkförståelse  och  avkodning är  de  tydligaste  områdena  i  att 
förklara lässvårigheter, varför ses då ett behov av att utöka modellen? Är det för 
att de som inte är insatta i ämnet ska bli uppmärksamma på vilka delmoment som 
krävs  för  att  uppnå läsförståelse?  Eller  är  det  för  att  man  söker  en universell 
förklaringsmodell kring hur läsning går till? Läsning har alltid varit, och kommer 
alltid  vara  en  komplex  aktivitet  med  samspel  av  en  rad  kognitiva  processer 
(Savage  & Kirby,  2008).  Kanske  kan en  utökning  till  flera  faktorer  av denna 
komplexa aktivitet göra lässvårigheter svårare att upptäcka? 

Svårigheter som blir synliga

Genom  att  synliggöra  de  grundläggande  delarna  vid  läsning,  så  blir  också 
svårigheter som elever kan uppleva vid någon eller båda av dessa delar synliga. 
Genom  modellen  Simple  View  of  Reading  så  synliggörs  tre  kategorier  av 
lässvårigheter:

• Avkodningssvårigheter
- Svårigheter med avkodning, men fullgod språkförståelse

• Läsförståelsesvårigheter
- Svårigheter med förståelse, men fullgod avkodning

• Blandade svårigheter
- Svårigheter med både avkodning och förståelse

Resultatet  från  översikten  visar  på  att  3-10%  av  elever  visar  upp 
avkodningssvårigheter (t ex. Tunmer & Greaney, 2010). Liknande procentsatser 
återfinns av Høien och Lundberg (2004) och Myrberg (2007a) med flera. Dessa 
procentsatser pekar på att det  med stor sannolikhet finns minst en eller  ett par 
elever i varje klassrum med avkodningssvårigheter. För lärare medför detta två 
saker. Dels måste läraren vara medveten på att en eller ett par elever kommer att 
visa  upp  dessa  svårigheter.  Genom  en  medvetenhet  kring  detta  så  kan  dels 
undervisningen byggas upp i förebyggande syfte för att svårigheterna inte blir så 
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svåra  som  de  annars  kunde  bli.  För  det  andra  kan  dessa  elever  snabbt  bli 
identifierade och extra stöd kan sättas in innan svårigheterna blir allt för stora.
     
För  den  andra  kategorin,  läsförståelsesvårigheter,  så  återfinns  i  de  granskade 
artiklarna att 7-10% av elever upplever dessa svårigheter (t ex. Nation et al, 2010). 
En andel lika stor, eller större än eleverna med avkodningssvårigheter. Liknande 
siffror återfinns av bland annat Samuelsson (2002) och Samuelsson och Svanfeldt 
(2002) där de kontrollerat läsförståelsenivå genom hörförståelsetest.
     Detta pekar på att elever med läsförståelsesvårigheter står för en lika stor del 
som  eleverna  med  avkodningssvårigheter.  Läsforskningen  har  till  stor  del  de 
senaste åren fokuserat på svårigheter med grund i avkodning. Detta kan bero på 
att  avkodning ses  som en vital  del  för  att  överhuvudtaget  uppnå läsförståelse. 
Samuelsson (2002) menar att:

Det är kanske denna omständighet som har bidragit till att forskningen framförallt 

har  fokuserat  på  problem med  ordavkodning  och  dyslexi  och  därmed  behandlat 

läsförståelsen mer styvmoderligt (Samuelsson, 2002 s. 3)

I ljuset av att en sådan stor andel elever upplever dessa svårigheter så kan kanske 
ett  styvmoderligt,  passivt  förhållningssätt  gentemot  läsförståelsesvårigheter  inte 
längre ses som aktuellt. Resultatet från översikten visar att läsförståelsesvårigheter 
till  stor  del  ses  härstamma från språkliga  färdigheter  som kan förebyggas  och 
utvecklas på samma sätt som fonologisk- och bokstavsträning kan hjälpa elever 
med avkodningssvårigheter (Clarke et al, 2010).
     För lärare, så kan den här gruppen elever ses allt svårare att upptäcka, då de 
korrekt och med flyt kan avkoda en text och läsa den högt. Om man, liksom med 
elever  med  avkodningssvårigheter,  återfinner  en  till  två  elever  med 
läsförståelsesvårigheter kan det vara av stor pedagogisk vikt att tydligt synliggöra 
den kategorin svårigheter. Utifrån karaktären av dessa svårigheter, som problem 
med hörförståelse och ordförråd, så har dessa elever problem med att förstå, inte 
bara vad läraren skriver, utan också vad läraren säger. Att det sitter elever som 
knapphändigt  förstår  både  text  och  talat  språk  i  klassrummet  understryker 
ytterligare vikten av ett medvetet arbete med språkförståelse.
    
 För den tredje kategorin, så kategoriseras svårigheterna som problem med både 
avkodning och språkförståelse. Det som skiljer utvecklingen av dessa elever är att 
de inte kan ta hjälp av den ena eller andra färdigheten genom kompensatoriska 
strategier  för  att  ta  till  sig  en  text,  utan  faller  ofta  offer  för  den  så  kallade 
Matteuseffekten (Stanovic, 1988; Myrberg, 2007a). För dessa elever kan det ses 
än viktigare med ett medvetet förebyggande arbete, då dessa elevers svårigheter 
snabbt kan utvecklas negativt genom en nedåtgående spiral. Resultatet visar även 
på vikten att dessa elever får träning i båda aspekterna i läsning.
    
De  procentsatser  som  blir  synliga  i  resultatet  är  allt  annat  än  betryggande.  I 
resultatredovisningen har viss tveksamhet uppstått  i  hur författarna har kommit 
fram till dessa siffror och vad exakt de pekar på. Om satserna skulle summeras så 
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skulle tio till tjugo procent i någon grad ha någon form av de lässvårigheter som 
redovisats här. Det skulle dock stämma in på vad Frykholm (2007) skriver att 
omkring  tjugo procent  av  elever  visar  svårigheter  att  läsa  sig  läsa  (Frykholm, 
2007). 

Åtgärder som blir synliga

Om en elev uppvisar problem med endast avkodningen, men i övrigt har en god 
språkförståelse,  så  kan  läraren  utesluta  åtgärder  som  annars  avhjälper 
läsförståelsesvårigheter.  Istället  kan  läraren  sätta  upp  program baserade  på  de 
förmågor som krävs specifik vid avkodning. Detta beskrivs främst som träning i 
fonologisk medvetenhet, att eleven förstår att språk och ord kan delas in i mindre 
delar. Endast fonologisk träning är inte tillräckligt för avkodningen utan kräver 
även moment av bokstavskännedom och därmed kunskap kring sambandet mellan 
grafem och fonem.
    Fonologisk medvetenhet och bokstavskännedom som tillsammans bidrar till 
den  fonologiska  avkodningen  kan  ses  som  den  tekniska  delen  av  läsning. 
Avkodningen  kan  också  förstås  som  den  delen  av  läsning  som  är  lättast  att 
synliggöra,  om  en  elev  har  trevande  avkodning  så  syns  det  snabbt  av  en 
uppmärksam lärare. I resultatet ses också att läserfarenhet krävs för att uppnå en 
god ordavkodning och att elever exponeras för mycket läsmaterial kan förstås vara 
av vikt.

Språkförståelse kan förstås som ett mycket brett begrepp som behandlar en rad 
färdigheter  som  krävs  för  läsning.  Elever  kan  uppleva  förståelsesvårigheter  i 
läsningen,  trots  att  de  har  en  fullgod avkodning.  Dessa  elever  gynnas  då  inte 
främst  av  program  som  fokuserar  på  avkodningsträning  eller  fonologisk 
medvetenhetsträning.  Arbete  med  dessa  svårigheter  bör  fokusera  främst  på 
ordförrådsträning,  både  breddning  och  fördjupning.  Genom  att  arbeta  med 
ordförrådsträning så kan elever utveckla metakognitiva strategier för att ta till sig 
nya  ord  och  komma  ikapp  klasskamrater  för  att  undvika  att  falla  offer  för 
Mattéuseffekten.
     
Språkförståelse och läsförståelse har till synes fått mindre utrymme än avkodning 
när man talar om lässvårigheter. Avkodning beskrivs som den viktigaste delen i 
läsning, bristande avkodning kan inte resultera i någon läsförståelse. Trots detta 
finns även de elever som uppvisar problem med förståelsen, trots god avkodning, 
kanske  till  och  med  en  lika  stor  del  elever  som  vanligtvis  brukar  sägas  ha 
avkodningssvårigheter. I skolan brukar inslag av högläsning och tyst läsning ofta 
ses som dagliga moment, moment som kan ses utveckla elevernas ordförråd och 
andra språkliga färdigheter. Frågan är om dessa moment arbetas med på ett lika 
medvetet sätt som den tekniska sidan av läsning? 
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Elever  som upplever  blandade  svårigheter,  som de beskrivs i  Simple  View of 
Reading,  kan  ses  som de  vanligast  förekommande  svårigheterna  med  läsning 
(Duff  &  Clarke,  2010).  Förebyggande  arbete  med  dessa  elever  bör,  utifrån 
resultatet, baseras på moment från båda faktorerna avkodning och språkförståelse. 
Tunmer och Greaney (2010) visar på att elever med dessa svårigheter har setts 
genomgå program som till störst del fokuserar på fonologisk träning. Resultatet av 
detta är att  eleverna visar viss förbättring i avkodningen men faller  till  slut på 
läsförståelsen ändå. Sett utifrån resultatet så kan även denna grupp falla offer för 
hur man ser på förebyggande arbete genom fonologisk träning. Även här blir det 
tydligt att en stor kunskap krävs av lärare för att se vilka specifika svårigheter en 
elev visar på och inte erbjuder hjälp som fokuserar på endast ett av de områden 
som eleven har svårt med.

Simple View of Reading i svenskt tryck

Här ska vidare diskuteras  hur modellen  kan förstås  olika genom den engelska 
terminologin jämfört med den svenska. Som tidigare nämnts så skrivs modellen 
Simple View of Reading vanligtvis ut genom att: 

Reading comprehension = Decoding x Linguistic comprehension

I svenskt tryck återfinns ofta modellen genom att beskriva den som:

Läsning = Avkodning x Förståelse

Vid en snabb granskning så ser modellerna mer eller mindre lika ut. Sett utifrån 
resultatet  av  den  här  översikten  kan  dock  den  svenska  modellen  ha  några 
tillkortakommanden.  Begreppen  avkodning  i  den  svenska  och  decoding  i  den 
engelska ses som synonyma och kommer inte problematiseras vidare. Däremot att 
läsförståelse  (reading  comprehension)  har  blivit  läsning och att  språkförståelse 
(linguistic  comprehension)  har  reducerats  till  förståelse  kan  ses  öppna  för 
problematisering.  Det  första  problemet  som  uppstår  är  att  den  svenska 
översättningen öppnar för alternativa tolkningar. Till exempel så skriver Christina 
Hedman (2009) i sin doktorsavhandling att:

Arketypen för en komponentbaserad läsmodell är den s.k.  simple view of reading 

(Gough & Tunmer, 1986; Hoover & Gough, 1990), som omfattar två komponenter: 

avkodning  och  läsförståelse […]Både avkodning och läsförståelse betraktas därför 

som nödvändiga villkor för läsning. (Hedman, 2009 s. 8)

Hedman  (2009)  har  här  förstått  modellen  som  att  läsning  är  produkten  av 
läsförståelse  och  avkodning.  Detta  kan  ses  ta  bort  fokus  från  vikten  av 
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språkförståelse, alltså talat språk, vilket författare i de granskade artiklarna pekar 
på vara av stor vikt. Även Druid Glentow (2008) har gjort denna tolkning och 
skriver:

På vårt yrkesspråk säger vi att L = A x F. Följaktligen, om avkodningen är bristfällig 

och  läsförståelsen  är  mindre  god  så  blir  naturligtvis  den  multiplicerade  effekten 

(läsförmågan) inte maximal. Den pedagogiska konsekvensen blir då att elever måste 

få arbeta med både avkodning och förståelse för att bli goda läsare. (Druid Glentow, 

2008 s. 29 f.)

Druid  Glentow  (2008)  menar  här  att  produkten  ska  ses  som  läsförmåga  och 
faktorerna som läsförståelse och avkodning. Genom författarens beskrivning kan 
svårigheterna förstås som ett syndrom av bristfällig avkodning och mindre god 
läsförståelse,  vilket  kan ses osynliggöra de elever  med läsförståelsesvårigheter. 
Författaren  skriver  även  att  elever  med  lässvårigheter  måste  arbeta  med  både 
avkodning och förståelse, vilket utifrån den här översikten endast skulle stämma 
på elever med blandade svårigheter.

I artikeln som först presenterade modellen finns att läsa:

We trust it is clear that by comprehension we mean, not reading comprehension, but 

rather  linguistic  comprehension,  that  is,  the process  by which given lexical  (i.e., 

word)  information,  sentences  and discourses  are  interpreted.  (Gough  & Tunmer, 

1986 s. 7)

Gough  och  Tunmer  (1986)  pekar  här  på  att  modellen  bäst  förstås  genom att 
förståelsefaktorn benämns som språkförståelse.

I de allra flesta fall så benämns faktorn språkförståelse som endast förståelse (t ex. 
Høien  &  Lundberg,  2004;  Myrberg,  2003)  men  benämns  även  ibland  som 
språkförståelse  (Elbro,  2008;  Myrberg,  2001).  Genom att  konsekvent  benämna 
faktorn  som  språkförståelse  istället  för  bara  förståelse  så  kan  andra 
förklaringsmodeller  och ansatser på förebyggande arbete bli  tydliga.  Vikten av 
språkförståelse  och  även de  svårigheter  som kan komma  från  brister  nämns  i 
litteratur  som  behandlar  ämnet,  men  sällan  i  samband  med  att  modellen 
presenteras (t ex. Høien & Lundberg, 2004; Myrberg, 2007b).
    
 På  samma  sätt  så  kan  benämningen  läsning,  läsprocess  eller  läsfärdighet  ses 
begränsa produkten i modellen som på engelska beskrivs som läsförståelse. Att 
uppnå god läsförståelse  kräver  en rad moment  som t  ex.  läsförståelsestrategier 
(Westlund,  2009),  vilket  inte  endast  påverkas  av  god  avkodning  eller  god 
språkförståelse, utan kräver ytterligare strategier. Genom att använda den svenska 
modellen  skulle  kunna  detta  ses  som  lässtrategier  vilket  kan  tolkas  som 
avkodningsstrategier. Genom att benämna produkten som läsförståelse synliggörs 
ytterligare  vikten  av  förståelse  vid  läsning.  Detta  ska  inte  tolkas  som  att 
språkförståelse och läsförståelse inte nämns i svensk litteratur, utan snarare hur de 
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olika delarna i modellen Simple View of Reading beskrivs i förhållande till den 
engelska benämningen. Samma teoribas finns, bara att den sällan används när man 
talar om modellen.
    
Simple  View  of  Reading  är  en  modell  som ofta  behandlas  i  forskning  kring 
läsning  och  genom  att  se  hur  den  används  i  ljuset  av  de  senaste  PISA-
undersökningarna  visar  på  ytterligare  dimensioner  i  användandet  av  modellen. 
Resultaten visade på en inte allt för god nivå i läsförståelse för svenska elever 
(Skolverket,  2006).  Detta  öppnar  en  fråga  kring  hur  förståelse  arbetas  med  i 
svensk skola och i  svensk litteratur  som behandlar  ämnet.  Genom att  beskriva 
modellen närmare som den beskrivs på engelska så kanske risken för tolkningar 
och  ändringar  bland  lärarstudenter  och  pedagoger  minskar.  Det  kanske  också 
medför en ökad vikt av språkförståelse i elevernas jakt på att lära sig att förstå.

Simple View of Reading som modell

Som nämnt  i  början av översikten så har  läsning länge setts  som en komplex 
färdighet  som  länge  varit  svår  att  förklara.  Grundidén  med  Simple  View  of 
Reading är inte att läsning ska ses som mindre komplex, det är snarare ett enklare 
sätt att se på en komplex aktivitet. Kirby och Savage (2008) jämför modellen med 
Newtons  förklaring  av  kraft,  vilket  man  skulle  kunna  kalla  Simple  View  of 
Psysics. På samma sätt så påstår inte Newton att fysik på något sätt är mindre 
komplex,  utan  snarare  ett  sätt  att  visa  på  stommarna  av  ett  fenomen.  Samma 
grundtanke kan ses med Simple View of Reading. Som redovisat så består läsning 
av en rad kognitiva aspekter. Och då har här inte nämnts alla andra aspekter som 
lässvårigheter  kan  härstamma  ifrån  som  miljö,  sociala  förhållanden,  fysiska 
förutsättningar,  neuropsykiatriska  funktionsnedsättningar  osv.  Men  genom 
undersökningar har forskare kunnat fastställa att två områden kan förklara en stor 
del av bakomliggande orsaker till lässvårigheter, avkodning och språkförståelse. 
Inom varje av dessa områden så ligger en rad delområden, vilka alla kan närmare 
förklara vart svårigheterna härstammar ifrån.

Att lärare har djupare kunskap om modellen kan synliggöra positiva aspekter för 
elever  med  lässvårigheter.  För  det  första  så  används  modellen  i  en  stor 
utsträckning i läsforskning för att rama in studier. Genom att lärare har kunskap 
om modellen så kan de lättare ta till sig nya forskningsrön och en lättare väg in i 
den,  ofta  obegripliga,  forskningsvärlden.  För det  andra så kan modellen ge ett 
diagnostiskt hjälpverktyg för klasslärare för att se till elevernas läsning. Vikten av 
att  upptäcka dessa elever understryks  i bland annat Skollagen  (SFS 1997:599), 
Lpo 94 (s. 12) och Salamancadeklarationen (2006 s. 25). Detta ger än mer vikt åt 
att lärare får så många användbara och effektiva verktyg som möjligt för att arbeta 
förebyggande  och  snabbt  kunna upptäcka  och  bistå  med  hjälp  till  elever  med 
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lässvårigheter. Genom att elever får hjälp med sina lässvårigheter minskar också 
risken för utslagning och utanförskap senare i livet och modellen kan då ses som 
ett verktyg i för att uppnå skolans demokratiska uppdrag.

Framtida forskningsfrågor

Genom den här översikten har det synliggjorts hur man kan se vissa förklaringar 
till  elevers  lässvårigheter.  Modellen Simple View of Reading ger en till  synes 
överskådlig  syn  på  dessa  svårigheter  och  kan  ses  som ett  potent  verktyg  för 
pedagoger som arbetar med lässvårigheter. Översikten har även visat på att den 
svenska översättningen av modellen kan göra modellen något mindre effektiv för 
att se till lässvårigheter. Detta kanske inte gäller avkodningsvårigheter som fått en 
stor del utrymme i litteratur och forskning som behandlar lässvårigheter. Det som 
blir mindre synligt  är svårigheter med språklig basis vilket också internationell 
forskning till  synes börjar närma sig mer och mer. Den svenska översättningen 
kan också ses öppna för tolkning över hur modellen ska förstås. Utifrån det som 
framkommit här så ställs frågan om den svenska översättningen bör ses över för 
att  komma  närmare  hur  internationell  forskning  beskriver  den.  Genom  en 
annorlunda  benämning  kan  kanske  nya  och  alternativa  syner  på  lässvårigheter 
synliggöras.
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från tre olika skolor.

Studien syftar till att 
jämföra effektiviteten 
av tre evidensbaserade 
ingripande metoder för 
att lindra läsförståelse-
svårigheter.

3. Kate 
Nation, 
Joanne 
Cocksey, 
Jo S.H. 
Taylor & 
Dorothy 
V.M. 
Bishop

A longitudinal 
investigation of 
early reading 
and language 
skills in 
children with 
poor reading 
comprehension

Journal of 
Child 
Psychology 
and Psychiatry 
51:9 (2010)
s. 1031–1039

Longitudinell studie av 
242 barn från 5 års 
ålder till 8 års ålder.

Studien syftar till att 
undersöka tidiga läs- 
och språkfärdigheter 
hos elever som senare 
blir identifierade att ha 
specifika läsförståelse-
problem.

4. Ingjerd 
Høien-
Tengesdal

Is the Simple 
View of 
Reading too 
Simple?

Scandinavian 
Journal of 
Educational 
Research, 54:5
(2010)
s. 451–469

Kvantitativ 
undersökning av 467 
elever i årskurs 6.

Studien syftar till att 
undersöka olika 
komponenter i läsning 
och att se om en additiv 
modell av SVR var mer 
lämplig.

45



46



47



48



Nr. Författare Titel Tidsskrift och 
publikationsår
.

Metod Problem och Syfte

5. George K. 
Georgiou, J.P. 
Das & Denyse 
Hayward

Revisiting the 
''Simple View of 
Reading'' in a 
Group of Children 
With Poor 
Reading 
Comprehension

Journal of 
Learning 
Disabilities 
42:1 (2009) 
s. 76-84

Kvantitativ 
undersökning av 50 
barn i åldrarna 8-10 
år.

Studien syftar till att 
utvärdera SVR och 
se om andra 
komponenter kan 
förklara läs-
förståelse. Även se 
om en additiv modell 
kan ses som mer 
lämplig.

6. Nicole Harlaar, 
Laurie Cutting, 
Kirby Deater-
Deckard, 
Laura S. 
DeThorne, 
Laura M. 
Justice,  Chris 
Schatschneider
,  Lee A. 
Thompson & 
Stephen A. 
Petrill

Predicting 
individual 
differences in 
reading
comprehension:  
a twin study

Annals of 
Dyslexia 60
(2010) 
s. 265–288

Kvantitativ 
tvillingundersökning 
av 89 enäggs-
tvillingspar och 131 
tvåäggstvillingspar, 
9 år gamla.

Studien syftar till att 
undersöka SVR ur 
ett behavioristiskt- 
genetiskt perspektiv.

7. John R. Kirby 
& Robert S. 
Savage

Can the simple 
view deal with the 
complexities of 
reading?

Literacy 42:2 
(2008)
 s. 75-82

Forskningsöversikt 
av Simple View 
Reading.

Artikeln syftar till att 
visa på olika sidor av 
SVR, dess delar, 
användningsområden 
och begränsningar.

8. Fiona J. Duff 
& Paula J. 
Clarke

Practitioner 
Review: Reading 
disorders:
What are the 
effective 
interventions and 
how should they 
be implemented 
and evaluated?

Journal of 
Child 
Psychology 
and Psychiatry 
(2010)
(i tryck)

Forskningsöversikt 
kring definitioner av 
lässvårigheter och 
de rådande metoder.

Artikeln syftar till att 
visa på vikten av att 
ge olika hjälp vid 
olika sorters 
lässvårigheter.

9. William 
Tunmer & 
Keith Greaney

Defining Dyslexia Journal of 
Learning 
Disabilities 
43:3 (2010) 
s. 229– 243

Begreppsanalys av 
Nya Zeelands 
senaste officiella 
definition av 
dyslexi.

Artikeln syftar till att 
reda ut 
bakomliggande 
faktorer i dyslexi och 
ger definitions-
förslag på dyslexi
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