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En systematisk litteraturstudie om vilka språkliga aktiviteter som är gynnsamma för läsutveckling för 

elever och specifikt elever med dyslexi. 

Anna Tidlund och Camilla Lind 

Sammanfattning 

De flesta barn lär sig läsa utan större problem, men för att en god läsinlärning ska ske måste flera olika 

faktorer samverka för att nå goda resultat i läsning och läsförståelse. För att hjälpa elever på bästa sätt 

ska skolan tillhandahålla en strukturerad läs-och skrivunderundervisning. Kraven inom skolan på att 

alla elever har goda läsfärdigheter har ökat, vilket medför att kraven på lärarrollen har vidgats och att 

lärare och speciallärare måste vara flexibla och kunna anpassa undervisningen efter elevers olika 

behov. Vi finner det därför betydelsefullt att få en fördjupad kunskap om vilka språkliga aktiviteter 

som är gynnsamma för läsutveckling för elever och specifikt elever med dyslexi. Resultatet av de 

studier vi har analyserat visar att olika processer behöver samspela och stå i balans till varandra, det 

vill säga olika läsfärdigheter bör automatiseras för att utveckla god läsförmåga. De har dock ofta olika 

utvecklingsförlopp beroende på var i sin läsutveckling eleven befinner sig. En god läsförmåga 

förutsätter att eleven har både god ordavkodning och god språkförståelse, men det ställer till det för 

elever med dyslexi då det vanligaste problemet för dem är att avkodningen inte är automatiserad. 

Läsförståelse blir en sekundär svårighet som kan komma av dessa svårigheter. När avkodningen inte 

är automatiserad måste hjärnan lägga större fokus på att avkoda och då brister det i läsförståelsen. 

Läraren bör balansera vikten av lästräning mot de möjligheter till teknisk kompensation som finns.  

Därför är det mycket viktigt att elever och speciellt elever med dyslexi får en god lästräning där 

högläsning, lyssnande av olika skönlitterära texter samt träning i att läsa högt för sig själv, ökar 

ordförrådet. Därmed får eleven lättare att identifiera ord i texten, vilket underlättar avkodningen för 

elever med dyslexi. Multisensorisk undervisning bidrar till ett förbättrat resultat i avkodning, 

bokstavskännedom och fonologisk medvetenhet. För elever med dyslexi gynnades läsförståelsen 

särskilt av morfologisk och syntaktisk medvetenhetsträning. I flera av studierna dras slutsatsen att 

elever med dyslexi bör använda strategier för att kompensera för sina svårigheter med 

ordavkodningen. Strategier är verktyg som hjälper eleven att veta HUR de ska tänka när de läser.  

Nyckelord: Dyslexi, läsförståelse, språkliga aktiviteter 

  



 
 

Förord 

 
Våren 2018 påbörjade vi vår resa mot en speciallärarexamen vid Specialpedagogiska institutionen, 

Stockholms universitet. Det har varit två innehållsrika och lärorika år. 

Denna systematiska litteraturstudie är ett gemensamt arbete. Vi har båda under processen arbetat med 

samtliga delar gemensamt och ansvarar för dessa tillsammans. Det har varit ett intressant och intensivt 

arbete som varit berikande. Vi har fått med oss kunskap som vi kommer att få användning för i vårt 

arbete som speciallärare. Vår förhoppning är att vår studie även kan väcka tankar hos andra pedagoger 

kring vilka språkliga aktiviteter som är gynnsamma för läsutveckling för elever och specifikt elever 

med dyslexi.  

Ett stort TACK – till alla Er som uppmuntrat oss under arbetets gång. Ett särskilt tack till vår 

handledare Eva Berglund, universitetslektor vid Specialpedagogiska institutionen på Stockholms 

universitet, för ditt stöd, engagemang, kloka råd och uppmuntran under skrivprocessen.  

  

Trevlig läsning! 

Stockholm december 2019 

Camilla Lind & Anna Tidlund   
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Introduktion 

Vi är två blivande speciallärare som har arbetat inom skolan i många år. Vi har uppmärksammat att det 

finns ett stort behov av stöd i språk- läs- och skrivutveckling i skolorna. Läsförståelse är en viktig del 

av läsprocessen och därför finner vi det betydelsefullt att få en fördjupad kunskap om vilka språkliga 

aktiviteter som är gynnsamma för läsutveckling för elever och specifikt elever med dyslexi.  

Läsförståelse är en komplex process, som består av många olika färdigheter, som utvecklas hela livet. 

Den påverkar lärandet i alla skolämnen. För att alla elever ska kunna utveckla sin läsförståelse så långt 

som möjligt, är god undervisning och skickliga lärare av stor betydelse. Goda läsfärdigheter ökar 

förutsättningarna för att våra elever ska kunna delta fullt ut i samhället. I uppdraget som lärare ingår 

att förbereda eleverna så att de är väl rustade när de går vidare i livet. Kraven inom skolan på att alla 

elever har goda läsfärdigheter har ökat, vilket medför att kraven på lärarrollen har vidgats och lärare 

måste vara flexibla och kunna anpassa undervisningen efter olika elevers behov. I skolans uppdrag 

ingår att skapa förutsättningar för lärande för alla elever (Skolverket, 2011).  

I vårt uppdrag som speciallärare är en av våra viktiga uppgifter att vägleda lärare att anpassa språk-läs- 

och skrivundervisningen efter elevernas behov. Salamancadeklarationen Unescorådet (2006), 

understryker att skolan skall arbeta utifrån ett inkluderande förhållningssätt. För att komma dit måste 

vi lärare våga ta till oss ny kunskap och utvärdera vårt sätt att se på hur vi bedriver vår egen läs- och 

skrivundervisning. Detta kräver i sin tur en bra kompetens i läsinlärning hos lärare. Skolverket (2011) 

har tydligt preciserat att det är nödvändigt för lärare att ha bra kunskaper när det gäller läs- och 

skrivinlärning. 

I ett samhälle som ställer allt högre krav på elever att kunna kommunicera är det av stor vikt att skolan 

sätter in rätt resurser tidigt för att stärka elever med dyslexi, annars är risken stor att dessa elever 

känner utanförskap och otillräcklighet. Om elever upplever ständiga misslyckanden tappar eleverna 

självförtroendet och kanske intresset för skolarbetet. Därför är det av vikt att följa vad Skolverket 

(2011) föreskriver, vilket är att undervisningen ska anpassas så tidigt som möjligt efter varje elevs 

förutsättningar och behov.  

Vad säger styrdokumenten om läsförståelse 

 

Inom skolan är det Läroplanen, Lgr 11, som styr verksamheten. Läroplanen ställer krav på att alla 

lärare ska ta ansvar för undervisningen av elevers språkutveckling oavsett ämne och årskurs. Läraren 

ska “organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och 

kommunikationsutveckling” (Skolverket, 2011, s.14). Syftet med undervisningen i svenska i 

grundskolan är att eleverna ska utveckla sin förmåga att ”läsa och analysera skönlitteratur och andra 

texter för olika syften” (Skolverket, 2011, s. 223). Läsförståelsen är även synlig i det centrala 

innehållet för årskurs 1–3: ”Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen 

efter textens form och innehåll” (Skolverket, 2011, s. 223). Det står även i det centrala innehållet att 

eleverna ska kunna återberätta texters budskap. Dessutom ska eleven kunna föra enkla resonemang om 
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tydligt framträdande budskap i texten och kunna relatera detta till egna erfarenheter (Skolverket, 2011, 

s.227). De olika läsförståelsestrategier som finns för kursplanen i svenska är att läsa, samtala och 

reflektera. Läsförståelsestrategi kan vara när eleven återberättar en text och beskriver eller använder en 

instruktion.  

 

Viktiga förutsättningar för en god läsinlärning 

  

De flesta barn lär sig läsa utan större problem, men för att en god läsinlärning ska ske måste flera olika 

faktorer samverka för att nå goda resultat i läsning och läsförståelse. För att hjälpa elever på bästa sätt 

ska skolan tillhandahålla en strukturerad läs-och skrivunderundervisning. Att lära sig att läsa och 

skriva är enligt Høien & Lundberg (2013) svårare än att lära sig tala och förstå talat språk. Det kräver 

en medveten ansträngning och oftast även hjälp i form av undervisning. 

Det är normalt att vi lär på olika sätt och i olika takt, men för en del barn blir det av olika anledningar 

bekymmersamt och svårt med läsning och skrivning. Elever kan redan under det första skolåret visa 

tecken på läs-och skrivsvårigheter. Orsaken till detta kan vara vissa biologiska faktorer som till 

exempel visuell perception, minnesfunktioner, fonologiska funktioner och språkförståelse (Høien & 

Lundberg, 2013). En annan orsak kan vara föräldrars sociala bakgrund och utbildning där det finns ett 

stort samband mellan barnets ordförråd och vårdnadshavares utbildningsnivå. Andra orsaker kan vara 

kompetensen hos läraren, vilket kan leda till att elever med läs-och skrivsvårigheter inte ges rätt stöd 

(Myrberg, 2007). 

Däremot hjälper en god skriftspråklig miljö, där det finns tillgång till böcker, tidningar och goda 

läsvanor för barnet i deras läsutveckling. Högläsning påverkar barnets ordförråd som i sin tur påverkar 

barnets läsförståelse. Den enskilt största påverkan på läsförståelsen har alltså ordförrådet (Reichenberg 

& Lundberg, 2011). 

 

Fonologisk medvetenhet, en del av den språkliga 
medvetenheten 

 

För att vi ska lyckas i vår läs- och skrivinlärning behöver vi utveckla språklig medvetenhet. 

Fonologisk medvetenhet är en färdighet som är specifikt för talat språk och direkt påverkar processen 

med att läsa (Høien & Lundberg, 2013).  

För att läsprocessen ska utvecklas krävs att fem olika språkliga dimensioner samspelar med varandra. 

Dessa fem är fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse samt läsintresse. 

Med ett samspel menar Lundberg och Herrlin (2003, 2005) exempelvis att en god fonologisk 

medvetenhet underlättar ordavkodningen. En god ordavkodning har i sin tur god effekt på den 

fonologiska medvetenheten och flytet i läsningen, och läsflytet har god effekt på läsförståelsen.  

Fonologi är läran om språkljuden. Fonologisk medvetenhet är en del av vår språkliga medvetenhet och 

är en viktig förutsättning för att utveckla den tidiga läsningen. För att kunna läsa måste man först 
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förstå att ett ord består av flera olika ljud som sitter ihop. Det innebär att man förstår ett språks olika 

ljud och hur de förhåller sig till varandra och bildar ord. Barnet ska kunna rimma och säga hur första 

och sista bokstaven i ett ord låter. Mer avancerad fonologisk medvetenhet kräver uppmärksamhet på 

enskilda ljud i orden, detta kallas för fonemisk medvetenhet. Ett barn som är fonemiskt medveten kan 

höra olika bokstavsljud i ett ord. Barnet kan också hitta olika bokstavsljud inne i ord och hitta ord som 

liknar varandra. Barnet ska även kunna göra om ett ord till ett annat genom att lägga till, ta bort eller 

byta ut bokstäver i ett ord. Att vara fonemisk medveten är alltså viktigt för läs- och skrivinlärning. 

Barn i förskola och förskoleklass med nedsatt fonologisk förmåga har visat sig ha sämre utveckling av 

både avkodning (teknisk läsning) och stavning (Farrell, 2017). Arbete med fonemisk medvetenhet, 

särskilt syntes (att sätta ihop ljud till ord) och segmentering (att kunna dela upp ord i ljud) är det 

centrala för att fortsätta utveckla läs- och skrivförmågan. 

Olika läsfärdigheter lägger grunden till läsning 

 

Läsförståelsemodellen The Simple View of Reading förklarar läsning som en produkt av två 

grundläggande färdigheter; avkodning och språklig förståelse. Modellen beskriver läsning som 

produkten av avkodning och språkförståelse (Gough & Tunmer, 1986).  

Läsning förklaras som god läsförmåga vilket innefattar att läsa med en god läsförståelse. Avkodning är 

de tekniska aspekterna av läsning. Med språkförståelse menas språklig förståelse på ord-, menings- 

och pragmatisk nivå.  En elev som har god språklig förståelse men med brister i 

avkodningsfärdigheten har svårt att uppnå en god läsförståelse. Problemen för elever med dyslexi 

bottnar i brister inom avkodningsförmågan. Läsförståelse blir då en sekundär problematik (Hallin, 

2019). 

 På samma vis kan en annan elev med god avkodningsfärdighet men med en svaghet i den språkliga 

förståelsen ha svårt att uppnå god läsförståelse. Det innebär att om någon av faktorerna avkodning 

eller språklig förståelse i modellen brister så blir alltid produkten 0, det vill säga eleven uppnår inte 

läsförståelse (Hallin, 2019). 

Hallin (2019) menar att The Simple View of Reading kan vara pedagogiskt vägledande i 

läsundervisningen i skolan. Modellen kan hjälpa till med att hitta förklaringar till elevers läsproblem. 

Beror en svårighet på svag avkodning, eller svag språkförståelse eller kanske en kombination av båda 

dessa delar?  

En annan praktisk nytta man kan ha av The Simple View of Reading är det preventiva arbetet som 

sker i förskoleklass.  Det handlar helt enkelt om att klarlägga vilka aktiviteter som i förlängningen 

gynnar avkodning och vilka som gynnar den språkliga förståelsen. Fonologisk medvetenhetsträning är 

exempel på en aktivitet som främst gynnar avkodningsfärdigheten medan övriga språkliga aktiviteter 

såsom högläsning, samtal med mera, främst underlättar språkförståelsen (Hallin, 2019).  

Dyslexi  

 

Med dyslexi avses primärt problem med ordavkodning, det vill säga förmågan att snabbt och säkert 

koda av enstaka ord. Problem med ordavkodningen beror i de flesta fall på att individen har stora 
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svårigheter med att kunna omvandla skrift till en fonologisk eller mer talbaserad kod (fonologisk 

ordavkodning), denna svårighet visar sig oftast direkt vid de första försöken att läsa och skriva på egen 

hand (Høien & Lundberg, 2013). Det är 5–8 % av eleverna som har specifika läs- och skrivsvårigheter, 

det vill säga dyslexi.  Dyslexi karaktäriseras av att individen har svårigheter när det gäller att flytande 

kunna känna igen ord, har svag ordavkodning samt svag förmåga att stava (Farrell, 2017). 

Definitionen av dyslexi är följande;  

 Dyslexi är en nedsättning i vissa språkliga funktioner, särskilt de fonologiska (fonologi 

avser språkets ljudmässiga form), som är viktiga för att kunna utnyttja skriftens principer 

för kodning av språket. Nedsättningen ger sig i första hand tillkänna som svårigheter att 

uppnå en automatiserad ordavkodning vid läsning. Men den kommer också fram tydligt 

genom dålig stavning. 

Sekundära konsekvenser kan innefatta svårigheter med läsförståelse och att individen får 

begränsad läserfarenhet, vilket kan hämma tillväxten av ordförråd och kunskap om 

omvärlden. Den dyslektiska nedsättningen kan vara ärftlig, och man har anledning att 

anta att dyslexi är en genetisk disposition med vissa neurobiologiska avvikelser. 

Karaktäristiskt för dyslexi är att den är varaktig och svårbehandlad. Även om läsningen 

efter hand blir acceptabel, kvarstår oftast stavningsproblem. Vid en mer grundläggande 

kartläggning av fonologisk förmåga finner man att svagheter på detta område kvarstår 

upp i vuxen ålder (Høien & Lundberg, 2013).   

De tidigaste tecknen som kan tyda på dyslexi är en försenad språkutveckling vilket kan 

uppmärksammas när barnet talar. När barnet väl börjar att tala kan hen ha svårigheter med uttalet och 

talar ett babyspråk längre än vad som är typiskt. Vid fem eller sex årsåldern bör barnet kunna säga de 

flesta ord i svenskan korrekt, men svårigheter med vissa ljud som /r/ kan kvarstå längre. Typiska 

svårigheter för barn med dyslexi är att barnet utelämnar de första ljuden i orden eller byter plats på 

ljud i orden. Ett exempel på detta kan var att barnet längre än vanligt säger stölvar när de egentligen 

menar stövlar. Problemet kan kvarstå även i vuxen ålder för personer med dyslexi då dessa personer 

kan snubbla på orden oftare än vanligt samt ha större svårigheter att uttala långa och komplicerade ord 

(Shaywitz, 2003).  

Det två huvudsakliga problemen vid dyslexi handlar om avkodning när det kommer till läsning och 

stavning när det kommer till att skriva. Det finns sex huvudsakliga kännetecken för dyslexi enligt 

Pennington i ”Dyslexi från teori till praktik” (Høien & Lundberg, 2013). Den första är att 

ordavkodningen inte är automatiserad vilket medför att det blir ett dåligt flyt i läsningen. Det andra är 

att barnen har stora svårigheter att avkoda nonsensord. Att läsa nonsensord är en del av att 

diagnostisera dyslexi då detta är en svårighet som visar sig även om barnen har bemästrat 

svårigheterna med avkodningen. Det tredje tecknet man ska vara uppmärksam på när det kommer till 

att upptäcka dyslexi är att individen har svårigheter med stavningen, vilket ofta är ett kvarstående 

problem. För det fjärde är lässvårigheterna motståndskraftiga hos personer med dyslexi vilket innebär 

att de fortsätter att ha stora svårigheter trots strukturerad läsundervisning. Ett femte kännetecken som 

indikerar dyslexi är att det har visat sig finnas signifikanta skillnader mellan förmågan när det gäller 

läsförståelse och hörförståelse. Det sjätte kännetecknet som omnämns är att lässvårigheterna ofta är 

ärftliga. I skolåldern kan eleverna uppleva att det är svårare att läsa högt än att läsa tyst och de kan ha 

svårigheter med att dela upp ord. Utöver detta kan det finnas svårigheter med att uttrycka tankar i 

meningar och ord samt att memorera olika saker mekaniskt. Ett exempel på detta är att memorera 

multiplikationstabellerna. Även om eleverna har musikalisk talang och kan spela på gehör finns ofta 
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svårigheter med att läsa noter. Elever med dyslexi har oftast typisk begåvning (Høien & Lundberg, 

2013).  

Andra vanliga kännetecken på dyslexi är brister i tillgången till ordförrådet vilket innebär svårigheter 

att snabbt komma på det rätta ordet. Ytterligare kännetecken är att eleven kan ha svårt att hålla kvar 

information i minnet medan hen gör något annat (Farrell, 2017). 

Dyslexi i samband med andra ämnen  

 

Det är enligt Sally Shaywitz (2003) viktigt att tänka på att inte låta lässvårigheterna ställa till problem i 

andra skolämnen. Detta blir ofta fallet vid problemlösning i matematik. Många elever med dyslexi har 

även svårigheter med matematik. Matematiken innehåller ett språk med många nya termer och 

begrepp som ska läras in. För elever med läs- och skrivsvårigheter är det ofta svårt att komma ihåg 

olika begrepp och dess betydelse. Detta kan ställa till problem när de ska lära in olika begrepp i det 

matematiska språket. Matematiken ställer dessutom stora krav på arbetsminnet. I matematiken görs 

ofta beräkningar i flera led på väg till det slutgiltiga svaret. Det är vanligt att elever med dyslexi har ett 

nedsatt arbetsminne. Automatiserade kunskaper som att lära sig multiplikationstabellen är ofta 

problematiskt för dessa elever. Det beror ofta på svårigheter med att automatisera, alltså att kunna lära 

in och snabbt kunna plocka fram fakta. Högre upp i skolåren möter elever fler och längre lästal. En 

elev med dyslexi har små chanser att klara av avancerade läsproblem inom matematiken eftersom den 

ställer stora krav på läsförmåga och språksäkerhet (Andersson, Belfrage, & Sjölund, 2019). Shaywitz 

(2003) menar också att när elever som ska göra tester som ska mäta en viss kunskap (till exempel 

matematik) och inte läsförmågor kan de bli hjälpta av att lyssna till texten i stället för att läsa själva.  

 

Läsförståelse och lässtrategier 

 

För att få en automatiserad och fullt utvecklad ordavkodning krävs att vi kan läsa 250 till 300 ord/min 

för att kunna ta till oss all form av kunskapsinhämtning via skriftspråket. Läsning handlar om så 

mycket mer än bara att koda av alfabetiska tecken vid läsning, läsning handlar i lika hög grand om 

förståelse. För att förstå en text måste vi kunna uppfatta de budskap, uppslag och syften som texten 

försöker förmedla (Samuelsson, 2002).  

En viktig förutsättning för läsförståelse är att man klarar av ordavkodningen, men i lika hög grad är 

förståelsen beroende av ett stort ordförråd och en rik omvärldskunskap. Läsförståelsen är alltså ofta 

beroende av att läsaren själv kan drar nytta av den kunskap eller erfarenhet hen själv innehar för att en 

text ska bli begriplig. Det är alltså flera faktorer som bidrar till att vi ska kunna uppnå en god 

läsförståelse. Vi kan alltså se att lässvårigheter till viss del kan vara en konsekvens av problem med 

ordavkodning vid dyslexi eller en annan form av läsproblem där individen framförallt har svårt med 

läsförståelsen (Samuelsson, 2002).  

Enligt Nilholm (2013) tar det för elever med dyslexi mycket längre tid att läsa texter och stor energi 

får därför ägnas åt själva avkodningen av bokstäver och ord, vilket ger mindre utrymme för att förstå 

vad texten vill förmedla. Inte minst i skolan, som utgör en till stora delar textbaserad kultur, blir 
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konsekvenserna avsevärda. De faktorer som påverkar läsförståelsen är både individuella och 

pedagogiska. Till de individuella hör kognitiva faktorer (språklig förmåga, verbalt minne, 

metakognition, självbild etc.) och till de pedagogiska hör olika förkunskaper (ordförråd, 

textmedvetenhet, omvärldskunskap, etc.) som eleven har med sig in i en undervisningssituation. De 

individuella och pedagogiska faktorerna står alltså i ett interaktivt förhållande till varandra (Nilholm, 

2013).  

Det finns många väl fungerande strategier som elever kan använda för att bättre kunna skapa en 

förståelse för texten de läser. En strategi är till exempel att läraren går igenom nya ord med eleven före 

läsning, anknyter den text som ska läsas till elevens erfarenheter och kunskaper, eller förklarar textens 

struktur och får eleven att börja fundera och dra slutsatser runt den (Reichenberg & Lundberg, 2011). 

För att träna läsfärdigheter på ett effektivt sätt, så krävs därför två delvis olika strategier. För en elev 

med dyslexi kan det effektivaste sättet för denna form av läsproblem inrikta sig mot att systematiskt 

träna ordavkodning och kopplingen mellan bokstäver och språkljud. Man bör därför underlätta 

ordavkodningen så långt som möjligt genom att under den första lästräningen ersätta ovanliga ord till 

mer frekventa ord med samma betydelse, då man vet att det ofta är ovanliga och/eller nya ord som 

ställer till problem med avkodningen. En elev med dyslexi har normalt sett inga större problem med 

läsförståelsen, men ofta kan det krävas lite mer lästid för att uppnå förståelse. Det är viktigt att komma 

ihåg att det finns många sätt för en elev med dyslexi att kompensera för sitt läshandikapp, och ett sätt 

är att ersätta skriftlig information med talad (Reichenber & Lundberg, 2011).  

Enligt Reichenberg och Lundberg (2011) leder strukturerade lärarledda textsamtal till framgång när 

det gäller läsförståelse, särskilt när det gäller att förstå faktatexter. Mängden faktatexter ökar efter 

hand i skolan och orsakar svårigheter för många elever eftersom eleverna inte på egen hand klarar av 

att läsa dem med förståelse. När man arbetar med strukturerade, lärarledda textsamtal samtal 

modellerar läraren genom att tänka högt och visa på hur man går till väga, för att förstå texterna, för att 

sedan låta eleverna öva på detta. Enligt Reichenberg och Lundberg kan alla elever lära sig att göra 

inferenser och reflektera över texter om de får direkt undervisning i metoder för detta. Vidare 

framhålls vikten av att undervisningen av elever med sämre utgångsläge leds av en lärare som utmanar 

eleverna på lagom nivå (alltså i den närmaste utvecklingszonen). Det är lätt, när det gäller elever i 

behov av stöd, att man ger för mycket hjälp. Modellering måste ske genom lärarens aktiva medverkan, 

påpekar Reichenberg och Lundberg (2011).  

Wolff (2011) poängterar också vikten av läsförståelseträning genom att hjälpa eleverna att hitta 

läsförståelsestrategier. Det handlade bland annat om att eleverna ska bli medvetna om att läsförståelse 

sker på olika nivåer och att det ofta krävs en förmåga att ”läsa mellan raderna”, att göra inferenser, för 

att förstå en text. Träning genom vägledd högläsning är framgångsrikt när barn har så stora svårigheter 

att det inte är fruktbart att de läser själva. Istället bör läraren läsa högt och därefter diskutera texten på 

olika sätt, förklarar Ulrika Wolff. Ett framgångsrikt sätt att stärka elevernas säkerhet, få upp 

hastigheten i läsningen och för att eleverna ska få upp ett läsflyt är träning i upprepad läsning effektivt.  

För elever med läs- och skrivsvårigheter är det också bra att arbeta multisensoriskt vilket innebar 

inlärning med alla sinnen. Eftersom alla barn lär med olika sinneskanaler bör läraren arbeta på ett sätt 

som gör att flera sinnen engageras i inlärningen.  Genom att arbeta multisensoriskt får barnen 

möljlighet att koppla ihop det de ser (visuellt), det de hör (auditivt), det de känner (taktilt) och det de 

gör (kinestitisk). Visuell inlärning kan vara att till exempel titta på film, auditiv inlärning är när man 

lär genom att lyssna, taktil inlärning sker genom att barnen/eleverna känner på saker, till exempel 
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formen på bokstäver. Kinestetisk inlärning handlar om att man lär genom rörelser Andersson et al. 

(2019).  

Ett ökat avstånd mellan tecken och ord i en text ökar läsbarheten för personer med dyslexi och är en 

bra strategi att ta hjälp av vid läsning (Hallin, 2019). Høien och Lundberg (2013) menar att det finns 

flera pedagogiska strategier för att underlätta för elever med läs- och skrivsvårigheter. Ett exempel på 

detta är att anpassa text som eleverna möter genom att justera de dokument som eleverna ska arbeta 

med. Några sätt är att justera radavstånd, teckensnitt och avstånd mellan bokstäverna för att göra 

texten mer läsbar. Författarna hävdar dock att avståndet mellan bokstäverna inte får bli allt för långt 

för att ordstrukturen då går förlorad.  

En lässtrategi som involverar morfemanalys och igenkänning av morfem kan till viss del kartlägga det 

talade ordets lexikon. Det finns vissa bevis för att vårt mentala lexikon är organiserat i morfem snarare 

än i hela ordformer, i själva verket som i de flesta ordböcker. Om detta är fallet kommer en lässtrategi 

som identifierar ord genom analys av morfem underlätta identifieringen av ord samt tillgången till 

deras betydelse. I en studie som gjordes fann man att ungdomar med dyslexi påverkades mer av 

morfologisk ordstruktur än dem i kontrollgruppen. Att läsa ord som solbränna som bjuder in till 

semantisk analys var en stor hjälp för dyslektiker medan normalläsare inte visade att de inte drog 

samma nytta av detta. För normalläsarna fann man inte detta samband vilket kan innebära att 

dyslektikers morfemanalys kan vara en kompensationsstrategi som utvecklas i samband med deras 

svaga fonologiska förmågor. Elever med dyslexi kan använda morfemanalys som en 

kompensationsstrategi både vid läsning av enstaka ord och vid läsning av sammanhängande text 

(Elbro & Arnback, 1996).  

 

Läraruppdraget  

 

En lyckad läs- och skrivundervisning ställer stora krav på lärarkompetensen (Alatalo, 2011). I sin 

studie visar Alatalo på betydelsen av att läraren har kunskap om språkets struktur och även använder 

denna kunskap i sin undervisning. En förutsättning för att lärarens förmedling av innehållet ska leda 

till kunskapsutveckling är, enligt Alatalo, lärarens förmåga att organisera och genomföra 

undervisningen. 

 I det förebyggande arbetet med elever i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter är det av avgörande 

betydelse att läraren kan identifiera elevers styrkor, se vad som kan orsaka problem, och anpassa 

undervisningen utifrån detta. Läsförståelseproblem grundläggs tidigt och får konsekvenser genom hela 

skoltiden och i alla läroämnen, men det går alltså att utveckla en bättre läsförståelse med hjälp av 

systematisk och beprövad pedagogik. En förutsättning för att kunna möta variationen av elever i 

klassrummet är att läraren förmår att anpassa metoder och arbetssätt till den enskilda eleven. Som 

avslutning vill vi citera det professor Stefan Samuelsson betonar ”att individer med läsproblem inte 

utgör en homogen grupp och att det är av stor vikt att ta hänsyn till dessa variationer både i samband 

med inriktade specialpedagogiska insatser och när vi på olika sätt försöker anpassa texter till individer 

med läsproblem” (Samuelsson, 2009).  
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Syfte  

Syftet med denna studie är beskriva den senaste forskningens syn på vilka språkliga aktiviteter som 

utvecklar läsförståelse och särskilt läsförståelse för elever med dyslexi. 

Frågeställning 

Vilka språkliga aktiviteter har i forskningen identifierats som mest effektiva för att utveckla 

läsförståelsen och särskilt läsförståelse för elever med dyslexi? 

Metod 

För att besvara syftet gjordes en systematisk litteraturstudie utifrån Eriksson Barajas, Forsberg och 

Wengströms (2013) modell. Metoden beskriver steg för steg hur man söker, analyserar och värderar 

information om forskningsrön samt hur man presenterar resultatet. Resultat från flera aktuella 

vetenskapliga studier vägs sedan samman så att ny evidensbaserad kunskap fås (Eriksson Barajas et 

al., 2013). En systematisk litteraturstudie redovisas på vilket sätt litteratur till studien valts ut. Studien 

skall även bygga på ett tillräckligt stort antal relevanta artiklar av vetenskaplig natur hämtade från 

tidskrifter, avhandlingar och böcker. Redovisningen av hur studien tagits fram är av yttersta vikt då en 

studie av detta slag skall kunna vara öppen för granskning Studiens resultat kommer att baseras på 

aktuell forskning som är publicerad från år 2002 och framåt. Detta för att kunna begränsa 

litteratursökningen enligt (Eriksson Barajas et al., 2013) modell av en systematisk litteraturstudie. 

Datainsamlingsmetod och urval 

Databasen som använts vid sökningen är EBSCO Discovery Service (EDS) vilken tillhandahålls av 

Stockholms Universitetsbibliotek.  För att begränsa antalet artiklar gjordes i databasen ett förval där 

endast akademiska artiklar vilka dessutom var kritiskt granskade, s.k peer- reviewed, inkluderades. För 

att välja sökord användes de ord vilka valdes för formulering av syfte och frågeställning. En 

fritextsökning gjordes utifrån de så kallade ”booelska operatorerna ”AND”, ”OR” och ”NOT. 

Operatorn ”AND” inkluderar de sökord som använts, ”OR” vidgar sökningen medan ”NOT” 

begränsningar sökningen (Eriksson Barajas et al., 2013). Då återstående artiklar efter denna sökning 

var hela 203 (se tabell 1 nedan) fann vi ingen anledning att utvidga sökningen. Vi fann heller ingen 

anledning att begränsa sökningen då antalet sökord redan var få.  Sökorden som användes var: 

elementary school AND dyslexia AND reading comprehension. 
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Tabell 1. Sökord och antal träffar på SUB. (peer-review och academic journal markerade vid 

sökningen) 

 sökord antal träffar 

1 Elementary school 503 243 

2 Elementary AND dyslexia 1 422 

3 Elementary school AND dyslexi AND reading 

comprehension 

203 

 

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

  Återstående 

referenser 

från 

sökningen 

1 Efter sökning på SUB enl Tabell 1 

Kombinationen:  

” elementary school AND dyslexia AND reading 

comprehension” 

203 

2 Exklusion av artiklar som inte är på engelska 291 

3 Exklusion av artiklar äldre än 17 år 110 

4 Exklusion av dubbletter 106 

5 Inklusion av artiklar: De 14 nyaste som inkluderade 

våra sökord och var av intresse för studien 

14 

 

Inklusionskriterier 

De artiklar som inkluderades i vår studie innehåller våra sökord. Då dessa artiklar var allt för många 

fick vi till slut välja de 14 senast utgivna som innehöll sökorden (se tabell 1). Dessa artiklar valdes 

utifrån läsning av abstracts och relevans för vår studie. Vi valde att inkludera artiklar med andra 

skriftspråk än det alfabetiska då vi fann dessa intressanta att ha med i studien. Totalt 13 av de 

granskade artiklarna är kvantitativa och en är en mixad metod (kombinerad kvalitativ och kvantitativ 

studie). Kvantitativ forskning kräver objektivitet och distans till det som studeras medan kvalitativ 

forskning fokuserar på att skapa mening och förståelse för omvärlden. Vi valde att ta med den mixade 

studien då vi såg att den tillförde vår studie aspekter av dyslexi och läsförståelse som av oss ansågs 

som värdefulla.  En av studierna, Examining an extended simpöe view of reading in Chinese: The role 

of naming effickency for reading comprehension, nämns dyslexi bara kort men bearbetar läsförståelse. 

Vi valde ändå att ta med denna då vi tyckte att den gav vårt arbete ett djup samt fann det intressant att 

trots ett annat skriftspråk används så fungerar metoden på ett liknande sätt.  
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Exklusionskriterier 

Fokus i vår studie ligger på dyslexi och läsförståelse, varför artiklar som inte tar upp detta har 

exkluderats. Vidare exkluderades artiklar som inte var skrivna på engelska. Då vi var intresserade av 

den senaste forskningen exkluderades till en början även artiklar som var äldre än 10 år. Då vi fann det 

svårt att finna artiklar av relevans för vår studie utökades årtalen för sökningen att vara mellan 2002–

2019. Enligt databasen som använts i sökningen av artiklar var dubbletter av artiklar redan 

exkluderade, trots detta fanns vid sökningen artiklar i dubbletter. Dessa dubbletter exkluderades också.  

Exklusionskriterierna redovisas i tabell 2 ovan.  

Etiska överväganden 

 

När man gör en systematisk litteraturstudie bör man enligt Eriksson Barajas et al., (2013) förhålla sig 

till de etiska riktlinjer som gäller för en sådan studie. Alla de resultat i som har framkommit i 

analysprocessen av vårt urval har redovisats i studien. Författarna till studien har inte medvetet 

förvrängt eller uteslutit fakta som har framkommit i analysprocessen. Några av de etiska överväganden 

som bör göras är att inkludera studier som är granskade av en etisk kommitté. Ett fåtal av de studier vi 

har granskat nämner etiska överväganden eller godkännande av etiska kommittéer, dock nämns 

godkännande av föräldrar till elever som ingår i studien i ett artiklar. Vi har utgått från att även om det 

etiska aspekterna i de granskade studierna inte omnämns, är alla artiklar godkända för att publiceras i 

vetenskapliga tidskrifter. I och med detta har de studier vi granskat redan tagit de forskningsetiska 

principerna i enlighet med Vetenskapsrådet (2002) i beaktning. De forskningsetiska principerna är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande kravet. 

 

Resultat 

Kvalitetsgranskning  

Den kvalitetsgranskning och bedömning som har gjorts är i överensstämmelse med de kriterier för 

bedömning av en studie enligt Eriksson Barajas et al., (2013).  Kriterierna utgår från 3 nivåer där betyg 

1 anses stå för en hög kvalitet och bevisvärde, 2 för måttlig kvalitet och bevisvärde och 3 för låg 

kvalitet och bevisvärde. Ibid rekommenderar att man använder en granskningsmall för att värdera 

kvaliteten på artiklarna samt säkerställa att granskningsarbetet har skett systematiskt. Vi utformade 

därför en modifierad egen modell av Eriksson Barajas et al. (2013) att ha som utgångspunkt (se bilaga 

1), utifrån denna gjordes sedan granskningen av de 14 artiklar som kom att bli datamaterialet för vår 

studie.  För att bedömningen av artiklarna ska anses vara noggrann bör studien innehålla syfte och 

frågeställningar. Därutöver bör studiens design, urvalsmetod, datainsamling och analys granskas.  

Vi har läst hälften av artiklarna var för att sedan diskutera bedömningen av dessa tillsammans. 

Eriksson Barajas et al. (2013) menar att det vid en systematisk litteraturstudie är en fördel att vara två 
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vid granskning och bedömning av artiklar av de artiklar som ska ingå i studien.  

Av de 6 av artiklar som av oss ansågs vara av hög kvalitet hade alla ett stort elevunderlag, en tydlig 

metoddel samt ett resultat som var välbeskrivet. 8 av artiklarna bedömdes hålla en medelgod kvalitet. 

Ingen av artiklarna fick en bedömning av låg kvalitet.  

6 av våra artiklar nämner varken reliabilitet eller validitet. Av återstående artiklar var det 3 som 

nämner reliabilitet men inte validitet. Hela 8 artiklar bestod av ett icke slumpmässigt urval vilket enligt 

Eriksson Barajas et al., (2013) tyder på låg intern och extern validitet. Dessa artiklar fick vid 

granskningen betyg 2 vilket motsvarar en måttlig kvalitet och bevisvärde. Resterande artiklar, sex 

stycken, fick betyget 1 och bedöms av oss att hålla en god kvalitet.  

 I tabell 3 nedan redovisas den bedömning av artiklarna som vi har gjort. 

Tabell 3. Kvalitetsgranskning 

Artikel Design Urval / 

Bortfall 

Mät-

instrument o 

dyl 

Reliabilitet / 

Validitet 

Statistik i 

resultatet 

Total 

kvalite

ts-

bedöm

-ning  

(sid 

117) 

Bråten, 

Amunds

en & 

Samuelst

uen 

(2010) 

1. 

kombinerad 

kvalitativ/kvan

titativ 

Semistrukturer

ade intervjuer 

8 elever (4 flickor 

och 4 pojkar) i 

åldern 15 år och 1 

månad till 16 år 

och 4 månader i 

Norge.  Alla 

deltagare hade en 

dyslexidiagnos. 

78 elever i tionde 

klass som tidigare 

studerats av 

Samuelstuen och 

Bråten. 

Icke slumpmässigt 

urval 

ordkedjor,  

WISC-R 

semistrukturerade 

intervjuer 

Genom en 

kombination av 

kvantitativ läsning 

och data från 

frågeformulär och 

kvalitativa 

forskningsintervju

er. 

Reliabilitet på 

testet med 

flervalsfrågor var 

.54 vilket är en 

lägre än önskad 

reliabilitet men 

anses acceptabel 

för forskning.  

Reliabilitet 

läsförståelsetest 

.80 

Z-scores 

ATLAS=ti 

program som 

intervjudata 

2 

de 

Carvalho

, de S.B 

Kida, 

tvärsnittsstudie 115 elever i 

årskurs 3–8 (8–15 

Ord och 

textavkodning 

Reliabilitet och 

validitet nämns 

inte i artikeln. 

Mann- 

Whitney test, 

Pearsons 

2 
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Capellini 

& de 

Avila 

(2018) 

 

2. 

år) varav 67 var 

flickor. 

17 elever med 

dokumenterad 

dyslexi 

Kontrollgrupp: 98 

elever som valdes 

ut av sina lärare 

och som inte hade 

några svårigheter i 

läs- och 

skrivinlärningen. 

Exkludering: 

elever med visuell 

och auditiv 

problematik samt 

elever med 

kognitiva eller 

neurologiska 

problem. 

Fransktalande 

elever 

Icke slumpmässigt 

urval 

Korttidsminne och 

arbetsminne 

Läsförståelse 

Hörförståelse 

WISC-test 

M och SD 

Den interna och 

externa validiteten 

låg p.g.a. icke 

slumpmässigt 

urval. 

correlations, 

Z- scores 

Casalis,  

Leuwers, 

& Hilton 

(2012) 

 

3. 

tvärsnittsstudie 74 barn deltog i 

studien, 27 med 

dyslexi, 2 

kontrollgrupper 

där 22 barn 

matchades i ålder 

och 25 barn 

matchades i 

läsålder. Alla var 

utan neurologiska 

sjukdomar och 

normalbegåvade. 

Barn med 

uppmärksamhetsst

örning, 

språkstörning och 

barn med 

psykiatriska 

IQ (Wechslers 

scale), lästest samt 

fonologiska tester, 

syntaktisk 

förståelse mättes 

med ECOSSE 

(fransk version av 

TROG) 

Reliabilitet och 

validitet nämns 

inte i artiklen. Den 

interna och externa 

validiteten låg 

p.g.a. icke 

slumpmässigt 

urval. 

Fanns valida 

indikatorer på att 

utvecklingen i 

syntaktisk 

förståelse är 

annorlunda i 

gruppen med barn 

med dyslexi 

ANCOVA 2 
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diagnoser 

exkluderades 

Fransktalande 

elever 

Icke slumpmässigt 

urval 

Gilbert, 

Goodwin

, 

Compton 

& 

Kearns 

(2013) 

 

4. 

Kohortstudie, 

en del av en 

större 

longitudinell 

studie. 

164 elever i 

årskurs 5. 

Urval utifrån 

demografiska 

egenskaper och 

testresultat. Svaga 

läsare 

överrepresenterad

e. 

Morfologisk 

medvetenhet, 

allmänbildning, 

läsförståelse, 

ordförrådskunskap

, översikts 

ordläsning. 

Test-retest 

reliabiliteten på 

testerna var 0.83–

0.94. 

Validiteten nämns 

inte. 

Hierarkisk 

regressionsan

alys. 

1 

Hutchins

on, 

Whiteley

, Smith 

& 

Connors 

(2004) 

5. 

Longitudinell 

studie och 

fallstudie 

Deltagare: 

82 barn 

Grupp 1: 45 

brittiska asiatiska 

tvåspråkiga barn  

Grupp 2: 37 

enspråkiga 

engelsktalande 

barn 

Tester gjordes vid 

fyra tillfällen i 

årskurs 2, 3, 4, 6. 

 

1.Raven`s Colored 

Matrices användes 

för att mäta icke-

verbal 

språkförmåga 

 

2.Fonologiskt 

bedömningsbatteri

et PhAB användes 

till att utvärdera 

olika aspekter av 

fonologisk 

medvetenhet 

 

3.HSD- test som 

mätte 

huvudeffekten för 

Standardiserade 

tester men ingen 

reliabilitet och 

validitet nämns. 

Anova 

genomfördes 

för var och 

en av 

deltester av 

PhAB. 

Multipelregre

ssion 

1 
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ordläsning,läsförst

åelse och 

läshastighet. 

Joshi, 

Dahlgren 

& 

Boulwar

e-

Gooden 

(2002) 

6. 

Kvasiexperime

ntell design 

Deltagare 

Totalt:56 barn 

Ålder: 7 år 

Behandlingsgrupp

: 24 barn 

Kontrollgrupp:32 

barn 

Studiens längd: 12 

mån 

Följande för- och 

eftertester 

administrerades 

till alla deltagare:  

 

PhonolocicalAwar

ness (TOPA); 

Fonologisk 

medvetenhet 

Woodcock 

Reading Mastery 

Test-Revised 

(WRWT-R); 

Ordavkodning 

MacGinitie 

Reading Test 

(GMRT); 

Ordförråd & 

läsförståelse 

Standardiserade 

tester med god 

giltighet och 

tillförlitlighet .80-

.90 

Anova 2 

Kida, 

Ávila & 

Capellini 

(2016) 

7. 

tvärsnittsstudie 105 Braziliansk-

Portugisiska 

elever i 2–5 klass 

uppdelade i sex 

grupper, varav 3 

av dessa var 

kontrollgrupper. 

16 barn med 

språkstörning. 16 

med dyslexi. 16 

med 

förståelsesvårighet

er 

med förväntad 

intelligensnivå på 

minst 80. 

Tyst läsning av 

förklarande text. 

Muntlig 

redogörelse av 

texten.  

Lyssna på 

förklarande text. 

Muntlig 

redogörelse av 

texten. 

Reliabilitet och 

validitet nämns 

inte i artikeln. 

Den interna och 

externa validiteten 

låg p.g.a. icke 

slumpmässigt 

urval. 

Mann–

Whitney 

ANOVA 

2 
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Icke slumpmässigt 

urval. Grupperna 

parades ihop 

utifrån kön, ålder 

& klassår. 

Kosak-

Babuder, 

Kormos, 

Ratajcza

k & 

Pizorn 

(2018) 

8. 

tvärsnittsstudie 280 slovenska 

elever i skolår 6 

som lärde sig 

engelska. 233 

elever utan dylsexi 

och 47 elever med 

dyslexi 

Slumpmässigt 

urval av alla 

elever utom 14 

elever med dyslexi 

som rekryterades 

på ett 

rådgivningscentru

m. 

4 

läsförståelsetexter 

från de nationella 

proven. Två av 

dem fick eleverna 

läsa själva, en där 

eleverna fick 

lyssna på texten 

och en där 

eleverna fick läsa 

och samtidigt 

lyssna på texten. 

Alla texter 

handlade om 

ämnen som var 

välbekanta för 

barnen. (Slovenian 

national English 

language tests) 

Cronbachs alfa 

mellan .66 och .83 

Reliabilitet god i 

läsuppgifterna 

mellan .87 och .95 

Validiteten när 

eleverna får 

assistans med 

läsningen anses 

vara en öppen 

fråga och kräver 

enligt författarna 

en notering i 

resultatet. 

Generalized 

Linear 

Mixed-

Effects 

Modelling 

(GLMM) 

MANOVA 

1 

Nascime

nto , 

Carvalho

, Kida  & 

Ávila 

(2011) 

9. 

Kvasiexperime

nt med 

matchade 

case-kontroller 

bland elever. 

60 elever i årskurs 

3–5, varav 29 

flickor. 

undersökningsgru

pp: 30 elever, 10 

från varje årskurs 

som av sina lärare 

ansågs ha 

inlärningssvårighe

ter.  

Kontrollgrupp: 30 

elever som 

matchades med 

undersökningsgru

ppen i kön, ålder 

och årskurs och 

Alla ämnen 

utvärderades 

angående läsflyt 

(antal lästa ord, 

nonord och 

textläsning och 

läsfröståelse 

(läsnivå, antalet 

idéer som 

identifierades samt 

korrekta svar i 

flervalsfrågor.   

Reliabilitet och 

validitet nämns 

inte i artikeln. 

Spearman 

correlationtes

t 

 

Mann-

Whitneytesst 

2 

 

osäker 
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som ansågs vara 

goda läsare.  

  

 Icke 

slumpmässigt 

urval 

Perea, 

Panadero

, Moret-

Tatay & 

Gómez 

(2012) 

10. 

Experimentell 

studie 

Experiment 1: 24 

studenter, 

medelålder 23 år 

varav 16 kvinnor. 

Alla med spanska 

som modersmål.   

Experiment 2: 24 

normalläsare i 

årskurs 2, 

medelålder 7,8 år 

och 24 

normalläsare i 

årskurs 4, 

medelålder 9,7 år 

(varav 12 flickor) 

alla hade spanska 

som modersmål. 

Experiment 3: 18 

barn, medelålder 

12,1 år varav 7 var 

flickor. Alla hade 

dyslexidiagnos 

och spanska som 

modersmål.  

Experiment 4: 20 

fjärdeklassare 

varav 7 flickor. 

Medelålder 9,3 år 

(ingen av dessa 

elever hade 

deltagit i 

föregående 

experiment.  

4 experiment 

 

Hypotes i 

experiment 3: liten 

ökning av 

mellanrum mellan 

bokstäverna 

kommer att 

minska tiderna för 

respons till orden 

för unga elever 

med dyslexi. 

Reliabilitet och 

validitet nämns 

inte i artikeln. 

 

Vi kan dock 

förutsätta att 

studien har ett högt 

bevisvärde då det 

är en experimentell 

studie och under 

förutsättning att 

randomiseringsförf

arandet har varit 

bra (Eriksson 

Barajas, Forsberg 

och Wengström, 

2013). 

ANOVA 1 
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18 elever med 

dyslexi från 

experiment 3 plus 

ytterligare 2 

studenter från 

populationen 

(syftar till skolan i 

experiment 2). 

Robinso

n, 

Meisinge

r, and 

Joyner 

(2019) 

11. 

Del av 

Longitudinell 

studie 

77 elever i en 

privatskola i 

skolår 2–5 i USA, 

där man arbetade 

specifikt med 

läsutvecklingsprog

ram för elever 

med dyslexi. 

Engelsktalande 

elever 

Slumpmässigt 

klusterurval 

Ett 

läsförståelsetest 

där eleverna fick 

läsa tyst och ett 

läsförståelsetest 

där eleverna fick 

läsa högt 

Cohens kappa för 

2015–2016 K=.93 

och för 2016–2017 

K=. 95 

ANOVA 1 

Suk-Han 

Hoa, 

Zhenga, 

McBride

b, Shih 

Ju Hsua, 

Wayec , 

Ching-

Yan 

Kwoka 

(2017) 

12. 

Del av 

longitudinell 

studie 

190 tvillingpar 

varav 85 par var 

identiska 

tvillingar. 

Tvillingparen 

rekryterades från 

förskolor i Hong 

Kong (192 pojkar 

och 188 flickor. 

Medelåldern var 7 

år och 3 månader.  

Icke slumpmässigt 

urval 

Ickeverbalt 

intelligenstest, 

textuppgifter, 

språkförmågor och 

benämningar av 

ord testades 

individuellt.  

Generell förmåga 

att resonera och 

samtalsuppgifter i 

grupp.  

Avkodning, 

språkförståelse 

och läsförståelse 

Reliabiliteten på 

flervalsfrågorna 

var relativt låg. 

 

Validiteten nämns 

inte i artikeln 

cdran, edran 

och elran 

2 

Vukovic, 

Lesaux, 

& Siegel 

(2010) 

Kvasiexperime

ntell design 

Deltagare: Barn i 

årskurs 3  

Grupp 1: 18 barn 

med dyslexi 

Tester som gjordes 

var prover som 

differentierar 

dyslexi från 

specifika 

Reliabiliteten och 

validiteten nämns 

inte i artikeln. 

Envägs 

Anova. 

Betydande 

skillnader 

2 
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13.  

Grupp 2: 22 barn 

med specifika 

lässvårigheter med 

intakt ord och 

läsförmåga 

 

Grupp 3: 247 barn 

i jämförelsegrupp 

utan svårigheter 

lässvårigheter. 

Testerna 

undersökte 

prestanda på 

aretmetisk 

faktaflythet, 

operationer och 

problemlösning 

 

WJ-lll Math 

Fluency test: 

Aretmetisk 

faktaflyt 

 

WJ-lll:Research 

Edition: 

Beräkningstest av 

operationer 

 

 WJ-lll:Research 

Edition: 

Tillämpad 

problemlösning 

 

LWID-testet från 

WJ-lll:Research 

Edition: 

Ordläsning 

 

SDRT: 

Läsförståelse 

följdes upp 

av Scheffè-

post-hoetest. 

För att tolka 

gruppens 

skillnader 

användes 

Cohens d 

Pui-sze 

Yeung, 

Suk-han 

Ho, Wai-

Två vägs 

analysmodellst

udie 

Deltagare: 

Kinesiska elever: 

248 stycken 

Ålder: 9 år    127: 

Raven`s  

ProgressiveMatric

e: Snabb 

namngivning,morf

Reliabiliteten .62 

till .83 Validitet 

nämns inte 

Hierarkisk 

multipla 

regressionsan

alys. 

1 
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ock 

Chan, 

Kien-hoa 

Chung & 

Wong 

(2013) 

14. 

Pojkar 121: 

Flickor Eleverna 

var från två 

representativa 

grundskolor 

utifrån 

föräldrarnas socio-

ekonomiska 

bakgrund, 

undervisningsmet

oder och elevernas 

språkkunskaper. 

ologisk 

medvetenhet,synta

ktiska färdigheter, 

ordförrådskunskap

,  verbalt 

arbetsminne. 

 

  



20 
 

Resultatanalys 

I resultatanalysen presenteras en empirisk sammanställning av 14 olika forskningsstudier. Efter flera 

genomläsningar av litteraturstudiens fjorton artiklar framträdde två kategorier utifrån vårt syfte och 

frågeställningar.  Dessa kategorier är: läsförståelse och språkliga aktiviteter.  

 

Läsförståelse 

Modaliteter 

 

I de tre studierna Syntactic Comprehension in Reading and Listening: A Study with French Children 

With Dyslexia, The effect of read-aloud assistance on the text comprehension of dyslexic and non-

dyslexic English language learners och The Influence of Oral Versus Silent Reading on Reading 

Comprehension in Students With Reading Disabilities fann man att huruvida elever med dyslexi fick 

läsa eller lyssna till text hade betydelse för elever med dyslexi, de lyckades bättre med den text de fick 

lyssna till. Detta gällde framförallt de yngre eleverna. Resultaten av studierna indikerar att elever med 

dyslexi gynnas i sin läsförståelse när de får möjlighet att lyssna till text istället för att läsa. Även egen 

högläsning gav denna effekt för barnen med dyslexi. Vidare tyder studierna på att när elever med 

dyslexi får lyssna/höra texter kan de ägna mer energi på förståelsen av det skrivna språket än på att 

avkoda (Casalis et al., 2012; Košak-Babuder et al., 2019; Robinson et al., 2019).   

Även när det gäller elever i engelska som andraspråk så ökade resultatet för förståelsen av texten för 

barnen med dyslexi om de fick texten uppläst när de läste svåra texter. Detta gav eleverna även 

möjligheter att visa kunskap i läsförståelse på samma nivå som elever utan dyslexi (Košak-Babuder 

etal., (2019).  

 I en av studierna The Influence of Oral Versus Silent Reading on Reading Comprhension in Students 

With Reading Disabilities framgick att elever med dyslexi fick en förbättrad läsförståelse när de själva 

läste texter högt. Elever i de tidiga skolåren gynnades särskilt av högläsning när det gäller förståelse, 

medan likvärdig förståelse mellan högläsning och tyst läsning observerades för elever i de senare 

skolåren (Robinson et al., 2019).  

  

Begreppsförklaring till studien nedan: 

CA-Kontrollgrupp i samma ålder som eleverna med dyslexi. 

RA- Kontrollgrupp i samma läsålder som eleverna med dyslexi. (Läsålder enligt standardiserade 

tester?). 

DYS- Elevgruppen med dyslexi. 

 I studien Syntactic Comprehension in Reading and Listening: A Study with French Children With 

Dyslexia som genomfördes med fransktalande elever ville man jämföra om elever med dyslexi (DYS) 

hade brister i sin syntaktiska förmåga i förhållande till elever i samma ålder (CA) respektive jämfört 

med elever i motsvarande ”läsålder” (RA). Man ville också jämföra om det fanns en skillnad när det 

gällde om modaliteten hade en betydelse för ett eventuellt underskott. I DYS gruppen var resultaten i 

förståelse i den talade modaliteten, alltså när de fick lyssna, betydligt bättre än när de fick läsa texten. 

De olika grupperna, DYS, CA och RA, jämfördes också inom modaliteterna. Detta innebär att deras 
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resultat jämfördes mellan när de fick lyssna till text och när de själva fick läsa texten. CA gruppen var 

klart bättre än DYS gruppen och även bättre än RA gruppen när de fick lyssna på text. Mellan 

grupperna DYS och RA fanns ingen skillnad i resultatet när de fick lyssna till text. När eleverna var 

tvungna att läsa själva överträffade CA gruppen RA gruppen som in sin tur överträffade DYS gruppen. 

DYS gruppen uppvisade alltså inte ett syntaktiskt underskott i lyssning jämfört med RA gruppen men 

visade betydande svårigheter i syntaktisk förståelse när de själva läste meningar. Sammantaget 

presterade barn med dyslexi sämre i den skriftliga modaliteten jämfört med lyssnande - en 

modalitetseffekt som inte uppträdde i kontrollgrupperna (Casalis et al., 2012). 

När det visade sig att det fanns en skillnad mellan grupperna så analyserades de olika grupperna var 

för sig. I gruppen med dyslexi fanns en stor effekt mellan hur eleverna presterade i den talade 

modaliteten i förhållande till den skriftliga modaliteten. CA gruppen fick bättre resultat när de själva 

fick läsa texten än när de fick lyssna till texten. I RA gruppen fann man ingen skillnad i resultaten 

mellan elevernas läsförståelse och hörförståelse (Casalis et al., 2012)  

 Dessa resultat rörande hur förståelsen av komplexa meningar ser ut hos elever med dyslexi bidrar med 

nya bevis för att det finns ett ”syntaktiskt underskott” hos franska barn med dyslexi när kronologisk 

ålder beaktas. Prestationerna hos barn med dyslexi låg nära RA-barnens prestationer. Ingen av dessa 

grupper av barn, till skillnad från de äldre barnen, utnyttjade den syntaktiska informationen som 

tillhandahålls av böjningsmarkörer i franska. Även om förståelsen inte skilde sig utifrån modalitet hos 

yngre normala läsare, visade barnen med dyslexi högre hörförståelse än läsförståelse. En förklaring till 

DYS gruppens goda hörförståelse skulle enligt författarna kunna vara att de fått komplexa skriftliga 

meningar förklarade muntligt och tack vare detta utvecklat en syntaktisk förståelse i den talade 

modaliteten (Casalis et al., 2012). 

 I studien The effect of read-aloud assistance on the text comprehension of dyslexic and non-dyslexic 

English language learners genomfördes med elever i skolår 6 med slovenska som modersmål. I 

studien gjordes en jämförelse mellan grupper av slovenska elever som lärde sig engelska som 

andraspråk. I denna studie fick eleverna fyra läsförståelseuppgifter. I två av uppgifterna fick eleverna 

läsa själva, i en uppgift fick de assistans med uppläst text, vilket kallades ”read aloud assistance” 

(RAA), och i en uppgift fick de enbart lyssna till text. Man ville också jämföra huruvida elever med 

dyslexi drog en större fördel av detta stöd jämfört med sina kamrater som inte hade dyslexi. 

Undersökningen visade att kontrollgruppen med elever som inte hade dyslexi inte visade några 

skillnader i de tre olika uppgifterna. För RAA visade det sig ge elever med dyslexi bättre resultat. Det 

är dock enligt författarna viktigt att påpeka att effekten av RAA inte gällde de yngre eleverna. De 

motiverar detta med att texterna dessa elever läser är förhållandevis enkla och att det ofta finns bilder 

till texten. En annan förklaring var att texterna var korta och att frågorna som ställdes till texterna gick 

att hitta direkt i texten. Resultatet visar dock tydligt att vid läsning av mer avancerade texter kunde 

elever med dyslexi dra fördel av RAA i större utsträckning än deras kamrater utan dyslexi. Slutsatsen i 

studien är att när elever med dyslexi får lyssna till texten samtidig som de läser ger detta dessa elever 

en större hjälp i deras läsförståelse än för elever utan dyslexi. Författarna föreslår att med särskilda 

arrangemang skulle detta kunna vara ett sätt att göra vissa typer av utvärdering och utbildning 

tillgänglig för elever med dyslexi när det gäller svårare texter. Elever med dyslexi har ofta problem 

med arbetsminnet och kan uppfatta och minnas mer detaljerad information när de får både läsa och 

samtidigt lyssna till texten. Det är sannolikt så att när eleverna med dyslexi får lyssna kommer de ifrån 

den ansträngning det är för dem att avkoda ord och de kan koncentrera sig mer på innehållet i texten 

(Košak-Babuder et al., 2019).     
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I studien The Influence of Oral Versus Silent Reading on Reading Comprehension in Students With 

Reading Disabilities undersökte man förståelse i olika läsmodaliteter (muntlig och tyst läsning). 

Undersökningen gjordes på ett urval av elever i årskurs 2–5 och. utfördes i USA i en skola där ett 

kriterium för att bli antagen var att eleven hade dyslexi. Två tester genomfördes. I det ena testet fick 

eleven instruktion om att själva läsa texten högt och så snabbt och noggrant som hen kunde. Därefter 

skulle testutföraren ställa frågor om texten. I det andra testet fick eleverna en text att läsa tyst så 

noggrant och snabbt de kunde varpå testutföraren ställde frågor till texten.  Tiden för läsningen i de 

båda texterna antecknades. Resultatet av studien visar att elever i skolår 2 och 3 fick bättre resultat vid 

högläsning än vid tyst läsning medan resultaten var desamma för de äldre eleverna vid både 

högläsning och tyst läsning. De olika elevgrupperna visade som väntat ett bättre resultat vid den 

mätning som skedde senare under skolåret i både högläsning och tyst läsning. Eleverna förstod alltså 

mer av det som lästes högt än det som lästes tyst och yngre elever visade sig ha en större fördel av 

högläsning i jämförelse med tyst läsning i förhållande till äldre elever. Resultatet av denna studie 

poängterar att läsmodalitet är en viktig faktor att ta i beaktande för forskare och utbildare som är 

intresserade av läsförståelse (Robinson, Meisinger, & Joyner, 2019).  

 

The Simple View of Reading (SVR) 

Ho, Zheng, McBride, Shih Ju Hsu, Waye, C Kwok (2017) hade som syfte att utvärdera om The Simple 

View of Reading är tillämplig på kinesiska läsare och om namngivning och enhetsförmåga är 

kärnkomponenter för läsförståelse förutom avkodning och språklig förståelse. 

Avkodning och språklig förståelse hade betydande effekter på läsförståelse, men RAN (Rapid 

automized naming) hade det inte. RAN: s roll på förståelsen förklaras helt genom avkodning, vilket 

innebär att RAN kan vara en grundläggande inlärningsförmåga som är nödvändig för att förvärva 

kunskaper om ordigenkänning. Avkodning och språklig förståelse stod tillsammans för cirka 83% av 

variansen i läsförståelse. 

Sammanfattningsvis är SVR en bra modell för att förklara läsförståelse på kinesiska, liksom den är för 

alfabetiska skriftspråk. Avkodning och språklig förståelse behöver inte bara bero på ett 

utvecklingsstadium utan också av de åtgärder som används (Ho et al., 2017).  

 

Matematiska förmågor hos elever med lässvårigheter 

I studien The mathematic skills of children with reading difficulties undersöktes hur 387 tredjeklassare 

med en medelålder på 8.6 till 9, 75 år i Kanada. Eleverna delades in i tre kategorier: en grupp med 

dyslexi (DYS), en grupp med läsförståelsesvårigheter (LFS) och en kontrollgrupp (KG). Eleverna 

utvärderades i ordavkodning, läsförståelse, räkneuppgifter i addition, subtraktion och multiplikation på 

tre minuter, läsuppgifter i matematik, samt problemlösningsuppgifter. Syftet med studien var att 

undersöka hur väl eleverna hade automatiserat beräkningar inom aritmetik, alltså elevernas förmågor 

när det gällde beräkningar och problemlösning. Resultatet visade att prestationen i matematik skilde 

sig åt mellan de två grupperna där eleverna med dyslexi presterade sämre än gruppen med specifika 

läsförståelsesvårigheter. Resultatet ger ett indirekt stöd för att fonologiska processer har betydelse för 

utvecklingen av automatiserade beräkningar.  Detta bekräftar tidigare forskning som tyder på att det är 

elever med dyslexi specifikt och inte alla elever med lässvårigheter som kan få problem med 

matematik. Detta gäller framförallt området automatiserade beräkningar, vilka verkar influeras av 
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fonologiska processer. Resultaten relaterade till att det handlar om att automatisera talfakta. Vidare 

visar resultatet att fonologisk bearbetning av ord till automatisk ordigenkänning och vägen från olika 

typer av fingerräkning till automatisk framtagning av aritmetiska talfakta liknar varandra. Resultatet 

visar att det finns en generell kognitiv process som är viktig när det gäller utvecklingen av både 

läsning och aritmetik (Vukovic, Lesaux, & Siegel, 2010).  

Från det att eleverna använder fingerräkning till det att hen har automatiserat framtagning av talfakta 

liknar den process som sker från fonologisk bearbetning till automatisk ordigenkänning. Resultatet 

visar att det finns en generell kognitiv process som är viktig när det gäller utvecklingen av både 

läsning och aritmetik (Vukovic et al., 2010).  

 

Strategier  

I studien Poor Readers—Good Learners: A Study of Dyslexic Readers Learning With and Without 

Text undersöktes hur högpresterande elever med dyslexi kompenserade för sina avkodningssvårigheter 

vid läsförståelse. Man ville ta reda på hur elever med dyslexi uppnår en god läsförståelse genom att 

använda strategier för djupförståelse och betydelsen av mycket förkunskaper när de läser förklarande 

text. Vidare ville man ta reda på vilken roll effektiv kompensation i hemmet och i skolan har för 

lässvårigheter. Studien gjordes på 8 elever, 4 flickor och 4 pojkar. Deltagarna var vid studien 15–16 år. 

Alla åtta elever var utredda för dyslexi och hade dyslexidiagnos. Eleverna utvärderades också med 

Wechsler Intelligence Scale for Children- Revised och resultaten av detta intelligenstest varierade 

mellan 93–147 poäng, de hade alltså genomsnittlig till hög IQ. Sju av eleverna hade haft goda 

skolresultat i skolår 1–10 och hade vid undersökningstillfället högt betyg i socialkunskap och en hade 

medelbetyg i ämnet. För att bekräfta att eleverna hade specifika svårigheter med ordavkodning gjordes 

ett test med läskedjor där elevernas ortografiska läsning av ord utvärderades. Kontrollgruppen bestod 

av 78 elever som tidigare studerats av författarna till artikeln (Bråten, Amundsen, & Samuelstuen, 

2010).  

 Deltagarnas förkunskaper i ämnet socialkunskap mättes genom att de fick svara på tretton 

flervalsfrågor. Ett test var en läsuppgift som bestod av att läsa en text med 891 ord och man 

inventerade elevernas egna strategier i läsförståelse då eleverna fick svara på några frågor angående 

vilka strategier de använde när de läste texten. Den första delen av texten som eleverna fick läsa 

beskrev socialiseringsprocessen och hur denna ser ut i olika kulturer. Den andra delen handlade om 

normer, sanktioner och hur detta påverkar socialiseringen. Båda delarna av texten introducerade ett 

antal viktiga begrepp inom socialkunskap sin förtydligades med exempel från det dagliga livet. 

Resultaten av studien visar att elever som använder personliga resurser indikerar en hög nivå av 

användning av förståelsestrategier för att kompensera för bristande avkodningsförmåga. För att förstå 

använde sig eleverna också av de frågor och sammanfattningar som fanns att tillgå i texten. Vidare 

använde eleverna personliga, sociala och tekniska resurser som kompensation för sina lässvårigheter 

(Bråten et al., 2010).  
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Språkliga aktiviteter 

Multisensoriska aktiviteter  

 

Syftet med studien Teaching Reading in an Inner City School through a Multisensory Teaching 

Approach var att undersöka effekten av att använda multisensorisk undervisningsteknik för elever med 

dyslexi i första klass under ett läsår. Metoden bygger på att använda multisensoriska 

inlärningsmetoder, med fokus på fonologisk medvetenhet och kopplingen mellan ljud och bokstäver 

(Joshi, Dahlgren, & Boulware-Gooden, 2002). 

Ett förtest med tre tester genomfördes för att testa elevernas språkliga medvetenhet innan starten av 

interventionen började. Detta gjordes för att kunna bedöma vilka elever som löpte störst risk att hamna 

i läs-och skrivsvårigheter och för att göra en indelning i interventionsgrupp och kontrollgrupp. 

Därefter gjordes fortsatta mätningar för att se om barnen presterade bättre i den grundläggande 

läsförmågan i fråga om fonologisk medvetenhet, avkodning och förståelse i interventionsgruppen 

jämfört med den grupp med barn som undervisades på ett konventionellt sätt. Tanken med den 

multisensoriska träningen var att involvera så många sinnen som möjligt och därmed aktivera fler av 

hjärnans inlärningsmekanismer och stärka minneskapaciteten för att se om det gav positiva effekter på 

avkodning och bokstavskännedom för eleverna. Uppföljningstester genomfördes på samtliga elever i 

slutet av årskurs 1. Resultatet visar att elever med dyslexi som fick multisensorisk undervisning 

uppvisade positiva och statistiskt signifikanta effekter på de tre standardiserade måtten på avkodning, 

bokstavskännedom och fonologisk medvetenhet medan kontrollgruppen endast uppvisade positiva och 

statistiskt signifikanta effekter i förståelsen. På samtliga test fann man alltså stora förbättringar från 

för-test till efter-test. Interventionsgruppens resultat i första klass var lika högt eller till och med något 

högre än de normerade genomsnitten. Slutsatsen är att multisensorisk undervisning kan bidra till det 

förbättrade resultatet i avkodning, bokstavskännedom och fonologisk medvetenhet för elever med risk 

för läs- och skrivsvårigheter (Joshi et al., 2002).  

Läsbarhet  

 

Syftet med studien The effects of inter-letter spacing in visual-word recognition: Evidence with young 

normal readers and developmental dyslexics var att undersöka huruvida tidigare forskningsresultat 

som visat på den positiva effekten av små ökningar av avståndet mellan bokstäver går att generalisera 

till unga normalläsare och läsare med dyslexi. Vidare undersöktes om ökat avstånd mellan bokstäverna 

i text skulle underlätta för elever med dyslexi samt hur detta skulle påverka läshastighet och 

förståelsen av en kort text. En liten ökning av avståndet mellan bokstäverna jämfördes med 

standardiserade avstånd (Perea, Panadero, Moret-Tatay, & Gomez, 2011).  

Experiment 1 (unga vuxna, goda läsare): Varken effekten av längden på orden eller sambandet mellan 

avstånd mellan bokstäver och längd på ord var signifikant. Likaså var inte avståndet mellan stavelse 

signifikant.  

Experiment 2 (ord och nonord, unga normalläsare): Elever i andra klass påverkades mer än 

fjärdeklassare av längden på orden. Effekten av avstånd mellan bokstäverna var signifikant, liksom 

sambandet mellan ordlängd och avstånd mellan bokstäver. I läsningen av nonord fanns en positiv 

effekt av större avstånd mellan bokstäverna för både elever i andra och fjärde klass. Effekten av 

längden på orden var större för elever i andra klass vilka påverkades mer av längre ord.  
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Experiment 3 (ord och nonord, elever med dyslexi): I läsning av ord fanns ett samband mellan längden 

av ord och större avstånd mellan bokstäverna för både elever i andra och fjärde klass. Effekten av 

längden på orden var större för elever i andra klass vilka påverkades mer av längre ord.  

I läsningen av nonord fann man en betydlig förmån av att ett ökat avstånd mellan bokstäverna i ord. 

Detta gäller både i identifieringen av ord samt antalet felläsningar. Effekten visades sig mer i ord med 

6 bokstäver i förhållande till 4.  

Experiment 4 (textläsning): För normalläsare var antalet lästa ord per minut bara något fler. Deras 

läsförståelse påverkades inte av större avstånd mellan bokstäverna. Eleverna med dyslexi läste 

betydligt fler ord (81,9) i texten med större mellanrum mellan orden (74,1 ord med standardavstånd). I 

läsförståelsen fick dessa elever ett bättre resultat med större mellanrum (Perea et al., 2011).   

Avkodning 

 

I studien Phonological working memory and reading in students with dyslexia var syftet att undersöka 

faktorer som är relaterade till läsflyt, läsförståelse och fonologisk bearbetning, alltså det operationella 

minnet och korttidsminnet, och att identifiera potentiella korrelationer mellan variablerna för elever 

med dyslexi och utan dyslexi. För att få svar på frågorna undersökte forskarna om det fanns ett 

samband mellan nonordsrepetition och auditiv nonordsdiskrimination samt och man studerade även 

sambandet mellan fonologisk medvetenhet och nonordsrepetition respektive nonordsdiskrimination. 

Uppgifterna avsåg att spegla bakomliggande bearbetningsförmågor hos elever med dyslexi. Resultatet 

påvisar att det föreligger ett samband mellan nonordsrepetition och auditiv nonordsdiskrimination. 

Vidare fann man att repetition av nonord korrelerade signifikant med den metaspråkliga uppgiften 

fonemindifikation. Även nonordsdiskrimination korrelerade signifikant med fonemidenfikation. 

Studien undersökte även på om det fanns något samband mellan fonologis korttidsminne och 

fonologisk medvetenhet. Idén är att eleven måste kunna hålla en stabil fonologisk representation av 

ordet aktivt i arbetsminnet länge nog för att eleven ska kunna bedöma vilket första fonemet är eller 

analysera ordningen på fonemen i ordet. Forskaren fann att det fanns ett samband mellan rimuppgifter, 

fonemindifikation och nonordsrepetion bland elever med dyslexi. De fann också att träning av 

fonologisk medvetenhet gav positiva resultat gällande både metaspråklig förmåga och prestation på 

uppgiften i repetition av nonord (de Carvalho, de S.B Kida, Capallini, & de Avila, 2014).  

 

I studien Reading Comprehension assessment through Retelling: Performance Profiles of Children 

with dyslexia and language-based learning disability var syftet att studera läsförståelse hos barn med 

dyslexi genom att låta dem läsa förklarande texter för att sedan muntligt kunna återberätta vad texten 

handlar om både på helhetsnivå och detaljnivå. Forskarna ville se om de fann samband mellan 

ordavkodning och läsförståelse. Man ville även ta reda på om sambandet var lika starkt under de första 

skolåren som under de senare skolåren. Resultatet visade att elever med dyslexi fick samma resultat 

som normalläsare när det gällde att förstå och kunna återberätta de centrala delarna i en text. När de 

däremot skulle förklara texten på detaljnivå presterade eleverna med dyslexi i årskurs 1 mycket lägre 

resultat än kontrollgruppen vilket enligt forskarna beror på att avkodningssvårigheterna tar stora 

kognitiva resurser från att fokusera på detaljerna i en text. Deras långsamma och ofta felaktiga 

ordigenkänningen begränsade hastigheten när det gällde menings- och textbearbetningen vilket 

resulterade i svårigheter med förståelse av texten på detaljnivå. Elever med dyslexi på lågstadiet kan 

alltså använda sin språkliga kompetens och sina egna bakgrundskunskaper för att minimera effekterna 

av sina avkodningssvårigheter särskilt vid central textbearbetning, dessa förmågor räcker dock inte till 
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på detaljnivå. Sambandet var starkast under de första skolåren men avtar under senare skolår. Under de 

första skolåren verkar ordavkodning vara den viktigaste faktorn och orsaken till problem med 

läsförståelsen medan andra komponenter, till exempel ordförrådet, verkar ha större betydelse under de 

senare skolåren (de S.B. Kida, de Avila, & Capellini, 2016). 

 I Brasilien får elever som har läs- eller skrivsvårigheter, särskilt i det offentliga utbildningssystemet, 

inte tillräckligt med stöd i inlärningsprocessen. Syftet med studien Fluency and reading 

comprehension in students with reading difficulties var att hitta vilka delkomponenter i läsningen som 

är framgångsrika och som måste utvecklas för att eleverna ska kunna uppnå läsflyt och därmed god 

förståelse för vad de läser. Många komponenter måste involveras och samverkar allt från den första 

avkodningsfasen till att eleven upplever att läsningen sker flytande. Deltagarna i studien bestod av 

lågstadieelever med läs-och skrivsvårigheter och deltagarna utvärderades individuellt. Eleverna fick 

intensiva dagliga sessioner i 12 veckor som låg individuellt med lektionsplaneringen. Testtillfällena 

spelades in så att både elev och lärare kunde följa elevens läsutveckling. Man testade elevernas 

läshastighet (antal ord och nonord läst per minut) där eleverna skulle försöka läsa orden och 

meningarna utan att tveka och utan stakningar eller felläsningar. Läsningen skedde tillsammans med 

en vuxen som fanns där och kunde förklara ord och sammanhang. För att läraren skulle kunna bedöma 

elevens läsflyt lyssnade hen aktivt när eleven läste texten högt. Läsförståelsetestet bestod av en kortare 

text som eleverna läste på tid och så korrekt som möjligt. Eleven fick sedan berätta vad hen läst för att 

se om eleven förstått innehållet. Resultatet visar att elever med lässvårigheter ofta enbart hade ett 

fokus på hastigheten. Man fann att läsflytet utvecklades mer när eleverna samtidigt tränade på att 

förstå den text som de läste. Att läsningen skedde tillsammans med en vuxen som fanns där och kunde 

förklara ord och sammanhang visade sig ha en god effekt på läsförståelsen. Att spela in det eleven 

läser och sedan låta eleven analysera sin egen läsning tillsammans med läraren visade sig också 

utveckla läsflytet och ge ett positivt resultat. Inspelningar när elever läser samma text kan med fördel 

upprepas vid ett senare tillfälle för att eleven ska uppleva sitt eget framåtskridande i läsningen. 

Sammanfattningsvis finns det många delkomponenter i läsningen som måste samverka för att eleven 

ska få en god förståelse för vad hen läser. Att träna intensivläsning för att utveckla läsflyt visade sig 

vara effektiv för elever med lässvårigheter. Slutsatsen var att svårigheter med avkodningen kvarstår 

för eleverna, men eftersom både elevens ordförråd och ordförståelse ökar under interventionen får 

eleven lättare att förstå och dra slutsatser utifrån texters innehåll. Det är alltså betydelsefullt att en 

vuxen finns med vid läsningen och kan förklara ord och sammanhang för eleven  (Augusto 

Nascimento, Alves Ferreira de Carvalho, de Souza Batista Kida, & Brandao de Avila, 2011). 

Fonologisk medvetenhet 

 

Syftet med studien Multisyllabic Word Reading as a Moderator of Morphological Awareness and 

Reading Comprehension var att undersöka om relationen mellan morfologisk medvetenhet och 

läsförståelse avtar vid ortografisk läsning (helordsläsning). Undersökningen gjordes på utvalda 

mellanstadieelever som inte nått upp till den ställda kravnivån i förtestet. Anledningen till att 

mellanstadiebarn valdes ut beror på att den fonologiska färdigheten vanligtvis upphör att ha effekt på 

mellanstadiet medan istället ökningen av den ortografiska färdigheten får ökad betydelse. Eleverna 

testades i morfologisk medvetenhet, multisyllabisk ordläsning, läsförståelse och ordkunskap. Resultat 

visar att morfologisk medvetenhet har en betydelsefull roll och bidrar till ökad läsförståelse. Det är 

dock troligt att sambandet mellan den morfologiska medvetenheten och läsförståelsen avtar när 

eleverna börjar läsa ortografiskt. Graden av morfologisk medvetenhet visade sig ha signifikant positiv 
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relation med läsförståelsen för de svaga ortografiska läsarna (Gilbert, Goodwin, Compton, & Kearns, 

2013). 

Syftet med studien The Early Identification of Dyslexia var att följa utvecklingen av förmågor i 

fonologisk medvetenhet i relation till läsinlärning för Brittisk-Asiatiska elever i jämförelse med deras 

enspråkiga kamrater. Vidare vill man ta reda på nyttan av att mäta fonologiska färdigheter för att 

kunna identifiera dyslektiska svårigheter hos barn som lär sig EAL (English as an Additional 

Language). Resultatet visar att båda grupperna uppnådde liknande nivåer av läsnoggrannhet i skolår 2, 

4 och 6. Läsförståelsen var bättre hos de enspråkiga barnen medan läshastigheten var bättre för elever 

som lär sig EAL i de respektive skolåren. Det fanns ett liknande mönster av förhållandena mellan 

mätningarna av fonologisk medvetenhet för båda grupperna (Hutchinson, Whitley, & Smith, 2004). 

Vidare fann man att mätningarna fonologisk medvetenhet i de respektive skolåren visade samma 

nivåer av noggrann läsning för både de elever som lär sig EAL som för elever som var enspråkiga.  

Enspråkiga barn uppnådde högre nivåer av att upptäcka begynnelserim och rimord medan barnen som 

lärde sig EAL visade bättre resultat i att snabbt kunna benämna siffror. Eleverna som lärde sig EAL 

visade tydliga svårigheter med läsförståelsen under den femårig studien. Dessa svårigheter kunde dock 

inte tillskrivas problem med avkodningsförmågan. I allmänhet var EAL eleverna snabba och 

noggranna avkodare och hade en bättre läshastighet än sina enspråkiga kamrater (Hutchinson et al., 

2004).   

De enspråkiga eleverna visade högre nivåer av läsförståelse medan de elever som lärde sig EAL visade 

ett bättre läsflyt. Skillnaderna i läshastighet kan tillskrivas användandet av olika strategier för de olika 

elevgrupperna. De enspråkiga eleverna var mer benägna att stanna upp och ljuda ut bokstäverna än de 

elever som lärde sig EAL vilket ledde till en sämre läshastighet. Dessa elever hade bättre resultat i 

läsförståelse och använde inte den sökstrategi som EAL eleverna gjorde. EAL eleverna använde en 

sökstrategi för att förstå texten, det vill säga att de sökte i texten efter svar på frågorna. Detta antyder 

att de inte övervakar betydelsen av text i samma utsträckning som sina enspråkiga kamrater 

(Hutchinson et al., 2004).  

Forskning stödjer enligt författarna effektiviteten av tidiga screeningar och åtgärder för att kunna 

identifiera fonologiska svårigheter. Det är en utmaning för beslutsfattare att införa effektiva och 

systematiska screeningar för att upptäcka elever som befinner sig i riskzonen för fonologiska 

svårigheter (Hutchinson et al., 2004).  

I studien A model of reading comprehension in Chinese elementary school children poängteras att    

läsrelaterade förmågor som är viktiga för läsförståelse i alfabetiska skriftsystem är också viktiga för 

läsförståelse i det kinesiska språket kantonesiska som inte har ett ortografiskt skriftsystem. Att snabbt 

kunna benämna (RAN=rapid automized namning) är viktigt för alfabetiska skriftsystem. RAN sparar 

resurser så att elever kan fokusera på läsförståelsen vilket är viktigare än fonologisk medvetenhet i 

kinesiska. Syftet med den här studien var att undersöka de inbördes relationerna mellan läsförmåga i 

kinesiska på textnivå, ordavkodning och läsförståelse baserat på tidigare fynd och modeller i det 

alfabetiska skriftsystemet. Man undersökte hur läsförmåga på textnivå (RAN, morfologisk 

medvetenhet, verbalt arbetsminne, syntaktiska förmågor och diskursförmåga) bidrog till läsförståelse, 

detta efter det att man undersökt elevernas ordavkodning. Eftersom RAN och morfologiskmedvetenhet 

har visat sig vara viktiga prediktorer för kinesisk ordavkodning undersöktes om dessa färdigheter har 

en betydande effekt på läsförståelsen bortsett från deras bidrag till ordavkodning (Chan, Chung, Ho, 

Wong, & Yeung, 2013). 
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Två analyser gjordes. En med direkt koppling mellan RAN och morfologisk medvetenhet till 

läsförståelse och en utan koppling till effekter på ordavkodning. Det gjordes även undersökningar på 

diskursförmågor och syntaktiska förmågor eftersom dessa har betydelse för läsförståelsen (Chan et al., 

2013).   

248 elever deltog i studien. Man mätte RDN (rapid digit naming) morfologisk medvetenhet, verbalt 

arbetsminne och muntliga diskursförmågor. Vidare undersökte man textrelaterade mått, syntaktiska 

förmågor diskursförmågor, ordavkodning och läsförståelse. Resultatet visade att syntaktiska förmågor, 

diskursförmågor och verbalt arbetsminne är unika bidrag till läsförståelse för kinesiska elever i fjärde 

klass. Medan ordavkodning, verbalt arbetsminne, kunskap om ordföljd och kunskaps om 

meningsbyggnad hade signifikanta direkta effekter på läsförståelse bidrog RAN och morfologisk 

medvetenhet mest på grund av sitt inflytande på ordavkodning. Generellt sett är kinesisk läsförståelse i 

linje med modeller för läsförståelse i alfabetiska skriftspråk samt med tidigare fynd i läsförståelse i 

kinesiska (Chan et al., 2013).   

Studiens huvudresultat  

 Sammanfattningsvis kan vi se att en av studierna visar att elever som har lätt att ta till sig kunskap 

trots sina avkodningssvårigheter använder olika förståelsestrategier för att ta till sig text. Dessa elever 

använder sina förkunskaper och bakgrundskunskaper för att förstå vad de läser. Detta visar på vikten 

av att elever får stöd i att lära sig strategier för att kunna inhämta kunskap trots sina svårigheter 

(Bråten et al., 2010).  

Två andra studier visar att barn med dyslexi får svårigheter med läsförståelsen på grund av sina 

avkodningssvårigheter. Elevernas långsamma och felaktiga ordigenkänning begränsar hastigheten för 

deras menings- och textbearbetning vilket därmed resulterar i svårigheter med förståelsen på detaljnivå 

i att förstå en text. Däremot hade eleverna med dyslexi samma resultat som normalläsare när det 

handlade om att förstå de centrala delarna i en text. Elever med dyslexi kan använda sin språkliga 

kompetens och sin egen bakgrundskunskap för att minimera effekterna av sina avkodningssvårigheter 

särskilt vid central textbearbetning, men det räcker inte till på detaljnivå. Resultatet visar att 

avkodningsproblemen påverkar läsförståelsen (de S.B Kida et al., 2016; Ho et al., 2017).  

I tre andra studier tar man upp hur olika modaliteter kan påverka elever med dyslexi. För elever utan 

dyslexi hade modaliteten ingen betydelse för förståelsen av text. Däremot fick eleverna med dyslexi ett 

bättre resultat vid lyssnande än när de själva skulle läsa text (Casalis et al., 2012). Samma gällde för 

elever i engelska som andraspråk som fick texten uppläst, då ökade resultatet för förståelsen för barnen 

med dyslexi när de läste svåra texter. Detta gav dem även möjligheter att visa kunskap i läsförståelse 

på samma nivå som barnen utan dyslexi (Košak-Babuder et al., 2019). I en av studierna fick elever en 

förbättrad läsförståelse av högläsning, alltså att läsa högt själva. Elever i de tidiga skolåren som hade 

dyslexi gynnades särskilt av högläsning när det gäller förståelse, medan likvärdig förståelse 

observerades för elever i de senare skolåren (Robinson et al., 2019).  

En av studierna får ett resultat som visar att morfologiska färdigheter har en positiv inverkan på 

förmågan att förstå text. Den ena av dessa studier visar dock på att betydelsen av morfologiska 

färdigheter avtar när eleverna börjar använda sig av ortografisk läsning (Gilbert et al., 2013). 

Resultatet i en annan av studierna på att morfologiska färdigheter har effekter på läsförståelsen (Chan 

et al., 2013).  

Flera studier har resultat som visar att elever med dyslexi gynnas av att lyssna till texter. Vidare visar 

flera studier att avkodningsförmågan och läsförståelsen har ett samband, där elever med lässvårigheter 
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använder förståelsestrategier för att kompensera för sina svårigheter med ordavkodningen (Augusto 

Nascimento et al., 2011; Ho et al., 2017). 

I en studie påverkades läsbarheten positivt med hjälp av ett större avstånd mellan orden. Eleverna med 

dyslexi läste betydligt fler ord i texter med större avstånd mellan orden. Även i läsförståelsen fick 

dessa elever ett bättre resultat med större avstånd (Perea et al., 2011).  

En av studierna stack ut eftersom den tog upp sambandet mellan lässvårigheter och 

matematiksvårigheter. Resultatet indikerade på att barn med dyslexi hade större svårigheter med 

aritmetik och räkneoperationer i förhållande till andra barn. Resultaten relaterade till att det handlar 

om att automatisera talfakta. Vidare visar resultatet att fonologisk bearbetning av ord till automatisk 

ordigenkänning och vägen från olika typer av fingerräkning till automatisk framtagning av aritmetiska 

talfakta liknar varandra. Resultatet visar att det finns en generell kognitiv process som är viktig när det 

gäller utvecklingen av både läsning och aritmetik (Vukovic, Lesaux, & Siegel, 2010).  

I två av studierna visade resultatet på att elever som fick multisensorisk undervisning fick ett klart 

bättre resultat när det gällde både fonologisk medvetenhet, avkodning och förståelse (Joshi et al., 

2002; Augusto Nascimento et al., 2014). Vikten av multisensorisk stimulering framkommer alltså i två 

av studierna. Resultatet visar att elever som fick stärka sambandet mellan fonem och grafem med hjälp 

av multisensoriska övningar gjorde stora framsteg, gällande såväl ordavkodning som stavning, 

läsförståelse och läshastighet. 

En studie visar på effektiviteten av tidiga screeningar och åtgärder. Det man kom fram till var att 

enspråkiga elever visade högre nivåer av läsförståelse.  Eleverna som lärde sig engelska som 

andraspråk uppvisade ett bättre läsflyt. De enspråkiga eleverna var mer benägna att stanna upp och 

ljuda ut orden medan andraspråkseleverna ej stannade upp. De använde istället sig av en sökstrategi 

för att förstå texten. Skillnaden mellan elevgrupperna visar att att de inte övervakar betydelsen av text i 

samma utsträckning som sina enspråkiga kamrater (Hutchinson et al., 2004).   

 

 
Tabell 4 Resultatanalys 

 

 Titel, 

författare och 

år 

Syfte och 

frågeställning 

Resultat Kommentar 

1 Poor readers – Good 

Learners: A Study 

of Dyslexic 

Reeaders Learning 

With and Without 

Text 

Bråten, Amundsen 

& Samuelstuen 

(2010) 

Syftet var att 

undersöka hur 

högpresterande 

läsare med dyslexi 

kompenserade för 

sina svaga 

avkodningsfärdighet

er i individuell 

läsförståelse. Vidare 

ville författarna 

undersöka hur de 

högpresterande 

dyslektikerna 

De flesta av eleverna tycktes använda förståelsestrategier 

effektivt under textinlärning för att kompensera för deras 

svårigheter på ordnivå. Dessutom utnyttjade deltagarna en 

mängd personliga, sociala och tekniska resurser för att 

kompensera för sin svaga avkodnings- 

förmåga när de lär sig hemma eller i skolan.   
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kompenserade i 

läsning genom att 

utnyttja olika 

resurser utanför 

kontexten av 

individuell läsning.  

Frågeställningar: 

Uppnår 

högfunktionella 

dyslektiska läsare 

god förståelse genom 

användning av 

förståelsestrategier 

på djupnivå eller 

mycket 

förkunskaper, när de 

studerar förklarande 

(expository) text? 

Hur faller effektiv 

kompensation för 

grundläggande 

lässvårigheter ut i 

lärande i hemmet 

och skolan? 

2 Phonological 

working memory 

and reading in 

students with 

dyslexia 

 

de Carvalho, de S.B  

Kida, Capellini & de 

Avila (2018) 

Syftet var att 

undersöka faktorer 

som är relaterade till 

läsflyt, läsförståelse 

och den fonologiska 

bearbetningen 

 (det operationella 

minnet och 

korttidsminnet) och 

att identifiera 

potentiella 

korrelationer mellan 

variablerna i dyslexi 

och icke dyslexi. 

Det fanns en signifikant skillnad i avkodning, fonologiskt 

korttidsminne och läsförståelse mellan grupperna, där 

gruppen med dyslexi fick de svagaste resultaten. I denna 

grupp fanns det negativa korrelationer mellan upprepning 

av nonord och skriftliga svar på hörförståelse i det totala 

resultatet. Inga korrelationer fanns mellan operationellt 

minne och korttidsminne i förhållande till läsflyt och 

förståelse hos barnen med dyslexi.För kontrollgruppen 

fanns positiva korrelationer mellan några faktorer vad det 

gäller läsflyt och att repetera nonord. Det fanns också 

positiva korrelationer mellan skrivna svar på hörförståelse 

och repetition av siffror. Det fanns inga korrelationer med 

faktorerna i läsförståelse. 

 

3 Syntactic 

Comprehension in 

Reading and 

Listening: A Study 

with French 

Syftet var att 

undersöka om barn 

med dyslexi uppvisar 

ett syntaktiskt 

underskott i att 

lyssna och att läsa 

Effekten av modaliteten hos barn med dyslexi visade att 

resultaten var bättre i den talade modaliteten än i den 

skriftliga. I kontrollgrupperna skilde sig inte resultaten åt 

vad det gäller skriftlig eller talad modalitet. 
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Children With 

Dyslexia 

Casalis,  Leuwers, & 

Hilton (2012) 

jämfört med 

jämnåriga elever 

samt med elever i 

deras läsålder. Man 

ville även undersöka 

huruvisa detta 

underskott var 

beroende av 

testmetoden. 

4 Multisyllabic Word 

Reading as a 

Moderator of 

Morphological 

Awareness and 

Reading 

Comprehension 

Gilbert, Goodwin, 

Compton & Kearns 

(2013) 

Syftet med studien 

var att undersöka om 

relationen mellan 

morfologisk 

medvetenhet och 

läsförståelse avtar 

vid ortografisk 

läsning. 

Resultat visar att morfologisk medvetenhet har en 

betydande roll och bidrar till ökad läsförståelse. Det är 

dock troligt att sambandet mellan den morfologiska 

medvetenheten och läsförståelse avtar vid ortografisk 

läsning. Morfologisk medvetenhet visade sig ha 

signifikant positiv relation med läsförståelse för de svaga 

ortografiska läsarna. 

 

5 The Early 

Identification of 

Dyslexia: Children 

with English as an 

Additional 

Language 

Hutchinson, 

Whiteley, Smith & 

Connors (2004) 

Syftet var att följa 

utvecklingen av 

förmågor i 

fonologisk 

medvetenhet i 

relation till 

läsinlärning för 

BrittiskAsiatiska 

elever i jämförelse 

med deras 

enspråkiga kamrater. 

Vidare vill man ta 

reda på nyttan av att 

mäta fonologiska 

färdigheter för att 

kunna identifiera 

dyslektiska 

svårigheter hos barn 

som lär sig EAL 

(English as an 

Additional 

Language). 

Resultatet visar att båda grupper uppnådde liknande 

nivåer av noggrann läsning i skolår 2, 4 6. Läsförståelsen 

var bättre hos de enspråkiga eleverna medan 

läshastigheten var bättre för elever som lär sig EAL i de 

respektive skolåren. Det fanns liknande mönster av 

mätningarna av fonologisk medvetenhet i båda grupperna. 

 

 

 

 

6 Teaching Reading in 

an Inner-City School 

through a 

Syftet var att 

undersöka 

effektiviteten av att 

De elever som fick multisensorisk undervisning visade ett 

klart bättre resultat i alla tre delar (fonologisk 

medvetenhet, avkodning och förståelse) medan 
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Multisensory 

Teaching Approach 

Joshi, Dahlgren & 

Boulware-Gooden 

(2002) 

använda 

multisensorisk 

undervisningsteknik 

med barn i första 

klass under ett läsår. 

Därefter skulle 

mätning göras för att 

se om barnen 

presterar bättre i den 

grundläggande 

läsförmågan i 

fonologisk 

medvetenhet, 

avkodning och 

förståelse jämfört 

med en grupp barn 

som undervisats på 

ett konventionellt 

sätt. 

kontrollgruppen endast visade ett bättre resultat i 

förståelsen. Slutsatsen är att multisensorisk undervisning 

var den bidragande anledningen till det förbättrade 

resultatet för interventionsgruppen. 

7 Reading 

Comprehension 

assessment through 

Retelling: 

Performance 

Profiles of Children 

with dyslexia and 

language-based 

learning disability 

Kida, Ávila & 

Capellini (2016) 

Syftet var att studera 

läsförståelse hos 

barn med dyslexi, 

barn med 

språkstörning samt 

barn med 

förståelsesvårigheter 

genom att låta dem 

läsa expository texter 

för att de sedan 

muntligt ska 

återberätta vad texten 

handlar om både 

helhetsmässigt samt 

på detaljnivå. 

Barnen med dyslexi återberättade på samma nivå de 

centrala delarna som kontrollgruppen med normalläsare. 

Däremot på detaljnivå presterade de dyslektiska barnen 

mycket lägre resultat än kontrollgruppen. Vilket beror på 

att avkodningsförmågan tar för stora resurser från 

detaljerna i en text. 

 

8 The effect of read-

aloud assistance on 

the text 

comprehension of 

dyslexic and non-

dyslexic English 

language learners 

Kosak-Babuder, 

Kormos, Ratajczak 

& Pizorn (2018) 

Syftet med studien 

var att undersöka 

effekten av att elever 

får stöd i att få text 

uppläst i engelska 

som andraspråk samt 

om elever med 

dyslexi gynnas av 

denna hjälp 

annorlunda än sina 

Att få text uppläst i engelska som andraspråk ökade 

resultatet för förståelsen för barnen med dyslexi när de 

läste svåra texter. Detta gav dem även möjligheter att visa 

kunskap i läsförståelse på samma nivå som barnen utan 

dyslexi. 
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kamrater utan 

dyslexi. 

9 Fluency and reading 

comprehension in 

students with 

reading difficulties 

Nascimento, 

Carvalho, Kida & 

Ávila (2011) 

Syftet var att hitta 

kännetecken på hur 

barn med 

lässvårigheter 

presterade i 

avkodnings- och 

läsförståelseuppgifte

r och att undersöka 

möjliga samband 

mellan dessa 

kännetecken. 

Elever med läs- och skrivsvårigheter visar lägre värden på 

läsflyt och läsförståelse än normalläsare. Läsflyt och 

läsförståelse korrelerade i gruppen med svårigheter, vilket 

visar att brister i avkodningen påverkar läsförståelsen. 

approved by the 

Research Ethics 

Committee 

10 The effects of inter-

letter spacing in 

visual-word 

recognition: 

Evidence with 

young normal 

readers and 

developmental 

dyslexics. 

 Perea, Panadero, 

Moret-Tatay & 

Gómez (2012) 

Syftet med den här 

studien var att ta 

reda på om större 

avstånd mellan 

bokstäver har en 

positiv effekt för 

unga vuxna och om 

detta gick att 

generalisera till 

normalläsare och 

elever med dyslexi. 

Man ville också ta 

reda på om detta 

skulle påverka 

läshastigheten och 

läsförståelsen på en 

kort text. 

Ökat avstånd mellan bokstäver gjorde att tiderna för att 

identifiera ord blev kortare. Detta gällde såväl skickliga 

läsare (experiment 1), utan också unga normalläsare i 

skolår 2 och 4 (experiment 2). Detsamma gällde i större 

utsträckning läsare med dyslexi (experiment 3 och 4). 

Resultaten av gjorda experiment tyder på att små ökningar 

i avstånd mellan bokstäver förbättrar läsbarheten och 

därmed läsförståelsen hos elever och då särskilt elever 

med dyslexi. 

 

11 The Influence of 

Oral Versus Silent 

Reading on Reading 

Comprehension in 

Students With 

Reading Disabilities 

 

Robinson, 

Meisinger, and 

Joyner (2019) 

Syftet med studien 

var att undersöka 

effekterna av olika 

läsmodaliteter 

(muntlig kontra tyst) 

på förståelse hos 

grundskoleelever 

med en specifik 

inlärningssvårighet i 

läsning samt 

utvecklingen av läs- 

flyt och tillhörande 

läsförmågor. 

Eleverna förstod mer av det som lästes högt än tyst och 

visade förbättrad förståelse under året. 

Elever i de tidiga skolåren gynnades av högläsning när det 

gäller förståelse, medan likvärdig förståelse observerades 

för elever i de senare skolåren. 
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12 Examining an 

extended simple 

view of reading in 

Chinese: The role of 

naming efficiency 

for reading 

comprehension 

Suk-Han Hoa, 

Zhenga, McBrideb, 

Shih Ju Hsua, 

Wayec , Ching-Yan 

Kwoka (2017) 

Syftet var att 

utvärdera om the 

simple view of 

reading är tillämplig 

på kinesiska läsare 

och om namngivning 

och enhetsförmåga 

är kärnkomponenter 

för läsförståelse 

förutom avkodning 

och språklig 

förståelse. 

Avkodning och språklig förståelse hade betydande 

effekter på läsförståelse, men RAN hade det inte. RAN: s 

roll på förståelsen förklaras helt genom avkodning, vilket 

innebär att RAN kan vara en grundläggande 

inlärningsförmåga som är nödvändig för att förvärva 

kunskaper om ordigenkänning. Avkodning och språklig 

förståelse stod tillsammans för cirka 83% av variansen i 

läsförståelse. 

Sammanfattningsvis är SVR en bra modell för att förklara 

läsförståelse på kinesiska, liksom dess alfabetiska 

motsvarigheter. Avkodning och språklig förståelse 

behöver inte bara bero på ett utvecklingsstadium utan 

också av de åtgärder som används. 

SVR= Simple View of Reading 

RAN=Rapid Automized Naming 

 

13 The mathematics 

skills of children 

with reading 

difficulties 

Vukovic, Lesaux, & 

Siegel (2010) 

Syftet med studien 

var att undersöka hur 

barn med dyslexi och 

barn med specifika 

läsförståelsesvårighe

ter påverkas av sin 

kognitiva förmåga 

vad det gäller 

aritmetik i 

problemlösning. 

Resultaten indikerar att barn med dyslexi hade större 

svårigheter med aritmetik och räkneoperationer i 

förhållande till andra barn.Resultaten relaterade till 

aritmetik var överensstämmande med förklaringen av 

sambandet mellan lässvårigheter och 

matematiksvårigheter. Resultaten relaterade till 

räkneoperationer stämde mer överens med 

domänspecifika konton. 

 

14 A model of reading 

comprehension in 

Chinese elementary 

school children 

 Pui-sze Yeung, 

Suk-han Ho, Wai-

ock Chan, Kien-hoa 

Chung & Wong 

(2013) 

Huvudsyftet var att 

undersöka 

interferensrelationer 

mellan kinesiska läs 

relaterade färdigheter 

på textnivå, ord, 

läsning och 

läsförståelse baserat 

på tidigare resultat 

och modellerna för 

läsförståelse i 

alfabetiska 

skrivsystem 

Resultatet visar att syntaktiska färdigheter, 

diskursfärdigheter (ordförråd, grammatik, läshastighet) 

och verbalt arbetsminne hade betydande direkta effekter 

på läsförståelsen. Medan morfologisk medvetenhet hade 

indirekta effekter på läsförståelsen. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion  

 

Språkliga aktiviteter som utvecklar läsförståelsen:  

Syftet med denna studie har varit att ta reda på vilka språkliga aktiviteter som utvecklar läsförståelse 

och särskilt läsförståelse för elever med dyslexi. Vi har funnit en rad språkliga aktiviteter som är 

effektiva och utvecklar läsförståelse.  

Resultatet av de studier vi har analyserat visar att olika processer behöver samspela och stå i balans till 

varandra, det vill säga olika läsfärdigheter bör automatiseras för att utveckla god läsförmåga. De har 

dock ofta olika utvecklingsförlopp beroende på var i sin läsutveckling eleven befinner sig. Det 

samlade resultatet visar att en god läsförmåga förutsätter att eleven har både god ordavkodning och 

god språkförståelse, men det ställer till det för elever med dyslexi då det vanligaste problemet för dem 

är att avkodningen inte är automatiserad. Läsförståelse blir en sekundär svårighet som kan komma av 

dessa svårigheter. När avkodningen inte är automatiserad måste hjärnan lägga större fokus på att 

avkoda och då brister det i läsförståelsen. För att kunna hjälpa elever med dyslexi på bästa sätt ska 

skolan tillhandahålla en strukturerad läs-och skrivunderundervisning. Vi har i studien identifierat vilka 

språkliga aktiviteter som forskningen finner gynnsamma. Nedan följer en diskussion om de språkliga 

aktiviteter som visat sig mest effektiva för att utveckla läsförståelsen och särskilt läsförståelse för 

elever med dyslexi. 

 

Ordförråd 

Resultatet i de S.B. Kida et al., (2016) studie visar på att under de första skolåren verkar ordavkodning 

vara den viktigaste faktorn och orsaken till problem med läsförståelsen. Enligt forskarna beror det på 

att deras långsamma och ofta felaktiga ordigenkänning begränsar hastigheten när det gällde menings- 

och textbearbetning vilket resulterar i svårigheter med förståelse av texten. Eleven kan däremot med 

hjälp av tidigare kunskaper, upplevelser, känslor och inre bilder integrera detta för att förstå textens 

centrala tema (makronivå). Däremot får de svårigheter med att kunna konstruera en förståelse av 

textens bokstavliga betydelse (mikronivå, till exempel identifiering av ords och meningars betydelse) 

på grund av att deras avkodningssvårigheter tar för stora kognitiva resurser. Detta gör att de inte har 

kapacitet över till att fokusera på detaljer i texten. Elever med dyslexi på lågstadiet kan alltså använda 

sin språkliga kompetens och sina egna bakgrundskunskaper för att minimera effekterna av sina 

avkodningssvårigheter särskilt vid central textbearbetning(makronivå). Dessa förmågor räcker dock 

inte till på detaljnivå (mikronivå). Däremot visar forskningen i två av våra studier att i högre ålder 

verkar en god språklig förmåga kunna kompensera för avkodningssvårigheter i viss utsträckning. 

Eleven har hunnit skaffa sig ett större ordförråd och har därför lättare att identifiera ord. Dessutom blir 

elever med stigande ålder mer säkra på att kompensera för bristande avkodningsförmåga. 

Interventionsstudien som Augusto Nasciemta et al., (2011) genomförde kunde visa på bestående 

framsteg i läsförståelse hos elever med lässvårigheter efter interventionsperiod med daglig individuell 

träning under 12 veckor. Studien visar att andelen elever med konstaterade lässvårigheter fick ett ökat 

ordförråd och ordförståelse genom intensiv strukturerad lästräning med fokus på fonem-grafem-
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koppling, läshastighet och läsflyt vilket ledde till att eleverna lättare kunde förstå och dra slutsatser 

utifrån texters innehåll. Däremot kvarstod svårigheten med avkodning för eleven. 

För att förstå en text måste vi kunna uppfatta de budskap, uppslag och syfte som texten försöker 

förmedla (Høien & Lundberg, 2013). En viktig förutsättning för läsförståelse är förstås att man klarar 

av ordavkodningen. Resultatet visade att avkodningen påverkar läsförståelsen. Deras långsamma och 

felaktiga ordigenkänning begränsade hastigheten för mening- och textbearbetning vilket resulterade i 

svårigheter med förståelsen på detaljnivå. Däremot hade eleverna samma resultat som normalläsare 

när det gäller att förstå de centrala delarna i en text. Elever med dyslexi kan alltså använda sin 

språkliga kompetens och sin egen bakgrundskunskap för att minimera effekterna av deras 

avkodningssvårigheter särskilt vid central textbearbetning (makro), men det räcker inte till på 

detaljnivå (micro). Därför är det mycket viktigt att elever och speciellt elever med dyslexi får en god 

lästräning där högläsning, lyssning av olika skönlitterära texter samt att träna på att läsa högt för sig 

själva. Detta ökar ordförrådet och eleven får lättare att identifiera ord i texten, vilket underlättar 

avkodningen för elever med dyslexi visar vårt resultat av de S.B. Kida et al., (2016).  

Reichenberg och Lundberg (2011) förespråkar en god skriftspråklig miljö, där det finns tillgång till 

böcker, tidningar och goda läsvanor för att öka ordförrådet förespråkas. Högläsning påverkar barnets 

ordförråd som i sin tur påverkar barnets läsförståelse. Den enskilt största påverkan på läsförståelsen 

har alltså ordförrådet. 

 

Hörförståelse 

I tre av studierna tar man upp hur hörförståelse kan påverka elever med dyslexi positivt. Vidare bör 

läraren balansera vikten av lästräning mot de möjligheter till teknisk kompensation som finns. Om 

man exempelvis får en text uppläst av en lärare eller via en dator, krävs ingen avkodningsförmåga. 

Elever med dyslexi har då i princip möjlighet att förstå och bearbeta texten utifrån samma 

förutsättningar, och med lika bra resultat, som elever utan läs- och skrivsvårigheter. Det har alltså stor 

betydelse om elever med dyslexi lyssnar till en text eller själv förväntas läsa den. Dessa elever fick i 

Casalis et al (2012) studie ett bättre resultat gällande läsförståelse när de fick texten uppläst än när de 

själva skulle läsa text. Även när det gäller elever i engelska som andraspråk såg man i Košak-Babuder 

et al., (2019) studie ett ökat resultat av textförståelse om de fick texten uppläst när de läste svåra texter. 

Detta gav eleverna även möjligheter att visa kunskap i läsförståelse på samma nivå som elever utan 

dyslexi. Det framgick även i Robinson et al., (2019) studie att elever med dyslexi fick en förbättrad 

läsförståelse när de själva läste texten högt. Elever i de tidiga skolåren gynnas särskilt av högläsning 

när det gäller förståelse, medan likvärdig förståelse mellan högläsning och tyst läsning observerades 

för elever i de senare skolåren.   

Vidare visar resultatet att elever med dyslexi får större hjälp i deras läsförståelse genom att lyssna till 

texten samtidig som de läser. Forskarna föreslår att med särskilda arrangemang skulle detta kunna vara 

ett sätt att göra vissa typer av utvärdering och utbildning tillgänglig för elever med dyslexi när det 

gäller svårare texter. Elever med dyslexi har ofta problem med arbetsminnet och kan uppfatta och 

minnas mer detaljerad information när de får både läsa och samtidigt lyssna till texten. Resultatet 

indikerar på att när elever med dyslexi får lyssna kommer de ifrån den ansträngning det är för dem att 

avkoda ord och de kan koncentrera sig mer på innehållet i texten istället.   

Det finns även en god evidens för att elever med dyslexi gynnas av förståelsestrategier. En sådan 

strategi är att kunna lyssna till texter. Högläsning är ett alltså ett viktigt moment i både förskola och 
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skola slår även Sterner och Lundberg (2002) fast. Via högläsningen lär sig barnen nya ord och bygger 

därmed på sitt ordförråd. I samband med högläsningen kan läraren även arbeta med barnens 

läsförståelse genom att diskutera textens innehåll. Eleverna får då möjlighet att direkt fråga läraren när 

det är ett ord de inte förstår. I arbetet med elever som har dyslexi måste läraren ha förståelse för 

elevens svårigheter och vilka strategier eleven behöver få för att kunna hantera svårigheterna.  

Elever som har läs- och skrivsvårigheter behöver få hjälp med att utveckla strategier för att klara av 

skolarbetet. Därför är det extra viktigt att alla som arbetar med eleven stöttar med samma strategier 

(Wolff, 2011). 

 

Multisensorisk stimulering 

Vikten av multisensorisk stimulering framkommer i två av våra andra studier. Studierna visar att 

elever som fick stärka sambandet mellan fonem och grafem med hjälp av multisensoriska övningar 

gjorde stora framsteg. Övningarna fokuserades på fonologisk medvetenhet och kopplingen mellan ljud 

och bokstäver. Tanken med den multisensoriska träningen var att involvera så många sinnen som 

möjligt och därmed aktivera hjärnans inlärningsmekanismer och stärka minneskapaciteten för att se 

om det gav positiva effekter på avkodning och bokstavskännedom för eleverna. Resultatet i Joshi et 

al., (2002) och de Carvalho et al., (2014). visar att elever med dyslexi som fick multisensorisk 

undervisning uppvisade positiva effekter på de tre standardiserade måtten på avkodning, 

bokstavskännedom och fonologisk medvetenhet. Slutsatsen är att multisensorisk undervisning kan 

bidra till ett förbättrat resultat i avkodning, bokstavskännedom och fonologisk medvetenhet för elever 

med dyslexi. 

En metod som sedan lång tid tillbaka visat sig vara framgångsrik för elevers läs- och skrivinlärning är 

att använda sig av flera sinnen i inlärningsprocessen. Våra sinnen fungerar som olika inlärningsportar 

och framför allt elever i läs- och skrivsvårigheter har visat sig gynnas av ett arbetssätt där alla sinnen 

involveras (Høien & Lundberg, 1999). Vikten av multisensorisk stimulering framkommer även i två 

av våra studier. Eleverna som deltog i studien fick ett klart bättre resultat i både fonologisk 

medvetenhet, avkodning och förståelse. Resultatet visar att elever som fick stärka sambandet mellan 

fonem och grafem med hjälp av multisensoriska övningar gjorde stora framsteg, gällande såväl 

ordavkodning som stavning, läsförståelse och läshastighet. 

Resultaten i Wolffs (2011) forskningsstudie, vid Göteborgs universitet (2007–2010), har visat sig 

framgångsrik. Där fick 113 elever med läs- och skrivsvårigheter i årskurs tre, via s.k. multisensorisk 

träning, koppla ihop grafem och fonem för att underlätta ordavkodningen. Träningsformen gav mycket 

lovande resultat gällande såväl ordavkodning som stavning, läsförståelse och läshastighet. Detta i 

jämförelse med traditionell specialundervisning, där passen är mer utspridda över längre tid. Det 

fonemiska arbetet kombinerades med explicit träning av läsflyt (via repeterad läsning av text) och 

läsförståelse (ett pass/vecka). Eleverna fick intensivträning, 45 minuter varje skoldag, under 12 

veckors tid, och träningen innefattade bl.a. en modifierad form av FonoMix, i s.k. RAFT-träning 

(Reading and Fluency Training Based on Phonemic Awareness). 

 

Fonologisk medvetenhet 

I tre av studierna, Gilbert et al., (2013); Hutchinson et al., (2004) och Yeung et al., (2013) var syftet att 

få eleverna att utveckla sin språkförståelse genom att lära sig använda de olika morfemen för att förstå 
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orden i en text. Man undersökte därför om morfologiska färdigheter har en positiv inverkan på 

förmågan att förstå text. Resultatet visar att det är gynnsamt för elevernas språkförståelse vilket är 

avgörande för läsförståelsen. För elever med dyslexi eller svenska som andraspråk gynnas 

läsförståelsen särskilt av morfologisk och syntaktisk medvetenhet. Det är viktigt med explicit 

undervisning i dessa områden samtidigt som eleven behöver gott om tid att träna och repetera. I två av 

de tre studierna, Hutchinson et al., (2004) och Yeung et al., (2013), kunde man se positiva effekter på 

att läsförståelsen gynnas av att de grammatiska aspekterna om språkets formsida tränas. Elevernas 

medvetenhet stärktes kring språkets betydelse. Undervisningen i studierna skedde både explicit och 

implicit. Syftet med undervisningen i undersökningen var att säkerhetsställa att eleverna skulle få en 

förståelse för ords morfologiska uppbyggnad och att eleverna fick strategier för att kunna segmentera 

orddelar som rotmorfem och afflix, men också förstå okända ord i texten. På så vis underlättar det 

elevens avkodning vilket i sig leder till bättre läsförståelse. Både avkodning och språkförståelse 

övades när eleverna undervisades i morfologisk uppbyggnad. Däremot visar den tredje studien av 

Gilbert et al., (2013) att betydelsen av morfologiska färdigheter avtar när eleverna börjar använda sig 

av ortografisk läsning, vilket kan ha sin förklaring i att eleven känner igen ord som ortografiska 

enheter.  

För att vi ska lyckas i vår läs- och skrivinlärning behöver vi utveckla språklig medvetenhet. 

Fonologisk medvetenhet är en färdighet som är specifikt för talat språk och direkt påverkar processen 

med att läsa (Høien & Lundberg, 2013). För att läsprocessen ska utvecklas krävs att fem olika 

språkliga dimensioner samspelar med varandra. Dessa fem är enligt Lundberg och Herrlin (2003, 

2005); fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse samt läsintresse. Med ett 

samspel menar författarna exempelvis att en god fonologisk medvetenhet underlättar ordavkodningen. 

En god ordavkodning har i sin tur god effekt på den fonologiska medvetenheten och flytet i läsningen, 

varav läsflytet har god effekt på läsförståelsen. Det handlar helt enkelt om att klarlägga vilka 

aktiviteter som i förlängningen gynnar avkodning och vilka som gynnar den språkliga förståelsen 

(Lundberg & Herrlin, 2003, 2005).  

Resultatet i våra studier visar att undervisning i språkstruktur är gynnsamt för att utveckla elevernas 

språkförståelse vilket är avgörande för läsförståelsen. Fokus i studierna låg på två områden som hade 

stor inverkan på språkförståelsen, nämligen morfologi och syntax. För elever med dyslexi gynnades 

läsförståelsen särskilt av morfologisk och syntaktisk medvetenhetsträning. Eleverna i studierna fick 

träna morfologisk medvetenhet genom språklekar. Barnen fick identifiera ord i satser, hitta på egna 

ord, sätta samman två ord till ett ord, eller ta bort delar från ett sammansatt ord, identifiera stavelser 

eller lägga till eller ta bort stavelser i ord osv. Barnen blev medvetna om hur ord bildas och hur de kan 

förändras. Den syntaktiska förmågan tränades även här med hjälp av språklekar för att öka barnets 

syntaktiska medvetenhet. Genom språklekarna ville man få barnen att bli medveten om hur satser 

byggs upp, det vill säga att kunna kombinera ord till meningar. Denna medvetna träning kunde man se 

påverkade läshastigheten och läsförståelsen för barn med dyslexi (Gilbert et al., 2013; Hutchinson et 

al., 2004 och Yeung et al., 2013). 

Fonologisk medvetenhet är en helt nödvändig förutsättning för läs- och skrivinlärning anser Høien & 

Lundberg (2013). Barn som på ett systematiskt sätt bland annat får leka med ord, rimma, ta fram 

begynnelseljudet, dela upp meningar i ord, ord i stavelser, får en bättre start i läsundervisningen än de 

barn som inte får denna lekfulla träning (Høien & Lundberg, 2013).  
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Läsförståelsestrategier 

I en av studierna undersöktes hur högpresterande elever med dyslexi kompenserade för sina 

avkodningssvårigheter vid läsförståelse. Man ville ta reda på hur elever med dyslexi uppnådde en god 

läsförståelse genom att använda strategier för djupförståelse och betydelsen av mycket förkunskaper 

när de läser förklarande text. För att bekräfta att eleverna hade specifika svårigheter med ordavkodning 

gjordes ett test med läskedjor där elevernas ortografiska läsning av ord utvärderades (Bråten et al., 

2010).   

Ett test var en läsuppgift där man inventerade elevernas egna strategier i läsförståelse då eleverna fick 

svara på några frågor angående vilka strategier de använde när de läste texten. Resultaten av studien 

visar att elever som använder personliga resurser indikerar en hög nivå av användning av 

förståelsestrategier för att kompensera för bristande avkodningsförmåga. För att förstå använde sig 

eleverna också av de frågor och sammanfattningar som fanns att tillgå i texten. Vidare använde 

eleverna personliga, sociala och tekniska resurser som kompensation för sina lässvårigheter (Bråten et 

al., 2010). 

Wolff (2011) poängterar också vikten av en systematisk läsförståelseträning genom att hjälpa eleverna 

att hitta läsförståelsestrategier. Strategierna behövs när avkodningen begränsar läsförståelsen (Høien & 

Lundberg 2013). En sådan strategi kan vara vägledd högläsning. Eleverna får upp ögonen för att texter 

kan läsas på flera olika nivåer, menar Wolff (2011). Resultatet i en av våra studier påvisar just detta att 

elever som har lätt att ta till sig kunskap trots sina avkodningssvårigheter använder förståelsestrategier 

för att ta till sig text. Dessa elever använde sina förkunskaper och bakgrundskunskaper för att förstå. 

Strategierna hjälpte eleverna att stanna upp och ta hjälp av kontexten för att förstå, identifiera ord som 

var svåra att läsa eller förstå samt gjorde inferenser.  

I flera av studierna dras slutsatsen att elever med dyslexi bör använda strategier för att kompensera för 

sina svårigheter med ordavkodningen (Augusto Nascimento et al., 2011; Ho et al., 2017). Strategier är 

verktyg som hjälper eleven att veta HUR de ska tänka när de läser enligt Wolff (2011). Detta visar 

ytterligare vikten av att elever får stöd i att lära sig strategier för att kunna inhämta kunskap trots sina 

svårigheter. För att en elev med dyslexi verkligen ska kunna tillägna sig en strategi måste det förklaras 

explicit, steg för steg med tex bildstöd (Wolff, 2011). I arbetet med elever som har dyslexi måste 

läraren ha förståelse för elevens svårigheter och vilka strategier barnet behöver för att kunna hantera 

svårigheterna. Elever som har läs- och skrivsvårigheter behöver få hjälp med att utveckla strategier för 

att klara av skolarbetet. Därför är lässtrategier ett bra komplement till de språkliga förmågor som är 

viktiga för läsförståelsen. För att vara effektiva måste lässtrategier användas i många sammanhang - 

närhelst en elev läser en text, i alla skolans ämnen. Därför är det också viktigt att alla som arbetar med 

eleven stöttar med samma strategier (Wolff, 2011).   

I en studie påverkades läsbarheten positivt med hjälp av större avstånd mellan orden. Eleverna med 

dyslexi läste betydligt fler ord i texter med större avstånd mellan orden. Även i läsförståelsen fick 

dessa elever ett bättre resultat med större avstånd (Perea et al., 2011). Ett ökat avstånd mellan tecken 

och ord i en text ökar läsbarheten för personer med dyslexi och är en bra strategi att ta hjälp av vid 

läsning (Hallin, 2019). Høien och Lundberg (2013) menar att det finns flera pedagogiska strategier för 

att underlätta för elever med läs- och skrivsvårigheter. Ett exempel på detta är att anpassa text som 

eleverna möter genom att justera de dokument som eleverna ska arbeta med. Några sätt är att justera 

radavstånd, teckensnitt och avstånd mellan bokstäverna för att göra texten mer läsbar. Författarna 

hävdar dock att avståndet mellan bokstäverna inte får bli allt för långt för att ordstrukturen då går 

förlorad (Høien & Lundberg, 2013).  
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Avkodning 

I en av studiern var syftet att hitta vilka delkomponenter i läsningen som är framgångsrika och som 

måste utvecklas för att eleverna ska kunna uppnå läsflyt och därmed god förståelse för vad de läser. 

Många komponenter måste involveras och samverkar allt från den första avkodningsfasen till att 

eleven upplever att läsningen sker flytande. Deltagarna i studien bestod av lågstadieelever med läs-och 

skrivsvårigheter och deltagarna utvärderades individuellt. Eleverna fick intensiva dagliga sessioner i 

12 veckor som låg individuellt med lektionsplaneringen. Testtillfällena spelades in så att både elev och 

lärare kunde följa elevens läsutveckling. Man testade elevernas läshastighet (antal ord eller pseudoord 

läst per minut) och eleverna skulle försöka läsa orden och meningarna utan att tveka och utan 

stakningar eller felläsningar. Läsningen skedde tillsammans med en vuxen som fanns där och kunde 

förklara ord och sammanhang. Läsförståelsetestet bestod av en kortare text som eleverna läste på tid 

och så korrekt som möjligt (Augusto Nascimento et al., 2011). 

Resultatet av Augusto Nascimento et al., (2011) visar att elever med lässvårigheter ofta enbart hade ett 

fokus på hastigheten. Man fann att läsflytet utvecklades mer när eleverna samtidigt tränade på att 

förstå den text som de läste. Att läsningen skedde tillsammans med en vuxen som fanns där och kunde 

förklara ord och sammanhang visade sig ha en god effekt på läsförståelsen. Att spela in det eleven 

läser och sedan låta eleven analysera sin egen läsning tillsammans med läraren visade sig också 

utveckla läsflytet och ge ett positivt resultat. Inspelningar när elever läser samma text kan med fördel 

upprepas vid ett senare tillfälle för att eleven ska uppleva sitt eget framåtskridande i läsningen. 

Sammanfattningsvis finns det många delkomponenter i läsningen som måste samverka för att eleven 

ska få en god förståelse för vad hen läser. Att träna intensivläsning för att utveckla läsflyt visade sig 

vara effektiv för elever med lässvårigheter. Slutsatsen var att svårigheter med avkodningen kvarstår 

för eleverna, men eftersom både elevens ordförråd och ordförståelse ökar under interventionen får 

eleven lättare att förstå och dra slutsatser utifrån texters innehåll. Det är alltså betydelsefullt att en 

vuxen finns med vid läsningen och kan förklara ord och sammanhang för eleven (Augusto Nascimento 

et al., 2011).  

När avkodningen är långsam och ansträngande finns det inte så mycket mentala resurser kvar till 

reflektion kring innehållet i en text (Høien & Lundberg, 2013). Även Nilholm (2013) poängterar att 

det tar mycket längre tid att läsa texter och stor energi får därför ägnas åt själva avkodningen av 

bokstäver och ord vilket ger mindre utrymme för att förstå vad texten vill förmedla. Inte minst i 

skolan, som utgör en till stora delar textbaserad kultur, blir konsekvenserna avsevärda (Nilholm, 

2013). Wolff (2011) belyser också att själva läsförståelsen inte egentligen är det stora problemet för 

elever med dyslexi, men de ligger ofta efter på det området eftersom deras svårigheter med 

avkodningen gör att läsningen blir så långsam och upphackad. Då blir det svårt att uppfatta textens 

innehåll.  

The Simple View of Reading kan vara pedagogisk vägledande i läsundervisningen i skolan. Modellen 

kan hjälpa till med att hitta förklaringar till elevers läsproblem. Beror en svårighet på svag avkodning, 

eller svag språkförståelse eller kanske en kombination av båda dessa delar? En annan praktisk nytta 

man kan ha av The Simple View of Reading är det preventiva arbetet som sker i förskoleklass.  Det 

handlar helt enkelt om att klarlägga vilka aktiviteter som i förlängningen gynnar avkodning och vilka 

som gynnar den språkliga förståelsen. Fonologisk medvetenhetsträning är exempel på aktiviteter som 

främst gynnar den senare avkodningsfärdigheten medan övriga språkliga aktiviteter såsom högläsning, 

samtal med mera främst underlättar den senare språkförståelsen (Hallin, 2019). 
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Dyslexi i samband med andra ämnen  

Vukovic et al., (2010) studie skilde ut sig från de andra genom att undersöka hur elever med dyslexi 

hade automatiserat beräkningar inom aritmetik, alltså elevernas förmågor när det gällde beräkningar 

och problemlösning. Resultatet ger ett indirekt stöd för att fonologiska processer har betydelse för 

utvecklingen av automatiserade beräkningar.  Detta bekräftar tidigare forskning som tyder på att det är 

elever med dyslexi specifikt som kan få problem med matematik. Detta gäller framförallt området 

automatiserade beräkningar, vilka verkar influeras av fonologiska processer. Resultaten relaterade till 

att det handlar om att automatisera talfakta. Vidare visar resultatet att fonologisk bearbetning av ord 

till automatisk ordigenkänning och vägen från olika typer av fingerräkning till automatisk framtagning 

av aritmetiska talfakta liknar varandra. Resultatet visar att det finns en generell kognitiv process som 

är viktig när det gäller utvecklingen av både läsning och aritmetik. Från det att eleverna använder 

fingerräkning till det att hen har automatiserat framtagning av talfakta liknar den process som sker från 

fonologisk bearbetning till automatisk ordigenkänning (Vukovic et al., 2010).  

Det är enligt Shaywitz (2003) viktigt att tänka på att inte låta lässvårigheterna ställa till problem i 

andra skolämnen. Detta blir ofta fallet vid problemlösning i matematik. Många elever med dyslexi har 

även svårigheter med matematik. Matematiken innehåller ett språk med många nya termer och 

begrepp som ska läras in. För elever med läs- och skrivsvårigheter är det ofta svårt att komma ihåg 

exakt vad ett ord heter. Detta kan ställa till problem när de ska lära det olika begrepp i det matematiska 

språket. Matematiken ställer dessutom stora krav på arbetsminnet. 

Kritisk metoddiskussion 

Vårt val av sökord gjordes utifrån våra frågeställningar och syfte. Vi ägnade mycket tid åt sökningen 

och provade flera olika sökord innan vi till slut bestämde oss. Vi fick ett stort antal träffar på 

sökningen och hade många abstracts att läsa för att kunna finna de artiklar som skulle kunna ge oss 

svar på våra forskningsfrågor. Till en början ville vi arbeta endast med studier som var gjorda i länder 

där man använder det alfabetiska skriftspråket. Det var dock svårt att hitta studier som passade vårt 

syfte utifrån detta kriterium. Dessutom fann vi studier som använde andra skriftspråk än det 

alfabetiska när vi väl började att läsa abstracts. Dessa fann vi intressanta för vår litteraturstudie och 

valde därför att ta med dem i studien. I sökningen använde vi Stockholms universitetsbiblioteks 

sökmotor för att hitta artiklar att arbeta vidare med. Trots att sökmotorn angav att exakta kopior blivit 

exkluderade vid sökningen fanns det dubbletter vilket gjorde sökningen och läsningen av abstracts mer 

tidskrävande. Vi ville söka efter den senaste forskningen mellan åren 2009–2019 som innehöll våra 

sökord. Då denna sökning inte gav oss det antal artiklar av relevans för vår studie utökades sökningen 

till åren 2002–2019.   

För att kvalitetsgranska våra studier valde vi att utgå från Eriksson Barajas et al., (2013) 

granskningsmall. Svårigheter finns att generalisera resultatet då antalet studier som granskats endast 

var fjorton till antalet. Vidare var många av de granskade artiklarna inte experimentella vilket enligt 

Eriksson Barajas et al., (2013) gör dem svårare att generalisera.  

Ingen av de studier vi har granskat är gjord i Sverige. Vi fann dock att internationell forskning var av 

intresse för oss för att kunna göra jämförelser med andra skriftspråk. Artiklarna vars studier vi 

granskat har varit något spretiga och tagit upp vårt problemområde ur olika perspektiv. Vi anser dock 
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att de studier som vi valde att ta med hade forskning som kunde bidra med att belysa vårt 

forskningsområde.  

Vidare skulle man kunna lägga större vikt vid etiska aspekter vid kvalitetsgranskningen. De flesta av 

studierna nämnde inte etiska aspekter men eftersom de artiklar som vi studerat var ”peer reviewed” 

granskade valde vi att ta med dessa då vi förutsätter att etiska aspekter har tagits i beaktning vid denna 

granskning. 

Specialpedagogiska implikationer och slutsats 

 

Resultatet från denna studie kan komma till användning för speciallärare genom att öka kunskapen om 

vikten av att besitta en gedigen kunskap om läsprocessen, dels för att kunna stödja elever med dyslexi, 

samt dels för att för att på bästa sätt kunna stödja pedagoger inom läs– och skrivprocessen. Studiens 

resultat visar att läsförståelse är en komplex förmåga där undervisning behövs på flera fronter, vilket 

ställer krav på specialläraren att hitta välfungerande strategier och undervisningsmetoder. Samtliga 

studier påvisar vikten av att sätta in åtgärder tidigt och det är med fördel bra att dela in elever i mindre 

grupper och att kombinera det med en-till-en undervisning och helklassundervisning. Därför är det 

viktigt att vi som speciallärare vägleder pedagoger att hitta rätt undervisningsmetod, material och 

skapa rätt förutsättningar för den enskilde eleven. Det handlar om att vi som speciallärare ska 

klarlägga vilka aktiviteter som i förlängningen gynnar avkodning och vilka som gynnar den språkliga 

förståelsen. Fonologisk medvetenhetsträning är exempel på aktiviteter som främst gynnar 

avkodningsfärdigheter medan övriga språkliga aktiviteter såsom högläsning, samtal med mera, främst 

underlättar den senare språkförståelsen. Vi som specialläraren ska med denna kunskap bidra med 

relevanta pedagogiska kunskaper samt ge råd och stöd i organisatoriska förändringar på skolan 

gällande elever med dyslexi, vilket ska utmynna i att vi ska kunna ge bättre pedagogiskt stöd utifrån 

elevens behov (Skolverket, 2013). Specialläraren är alltså en viktig länk mellan eleven och pedagogen 

om hur anpassningar och extra stöd i läsinlärning kan sättas in. Elever med dyslexi har enligt Lgr11, 

rätt att erhålla hjälp med sina svårigheter under sin skolgång (Skolverket, 2011). 

Vår slutsats är att det förefaller viktigt för elever med dyslexi att vi gör undervisningen mer tillgänglig. 

Detta ser vi kan göras genom att göra texter mer läsbara, använda oss av multisensorisk undervisning 

samt undervisa i olika lässtrategier. Dessutom har elever stor nytta av att få färdighetsträning i 

stavning, ordsegmentering, betoningar och liknande. Detta ska dock inte ske i samband med att 

eleverna förväntas ta in kunskap. Det finns ingen anledning att eleverna blir hämmade både i sin 

kunskapsinhämtning och i sin läsförmåga. Därför är det särskilt viktigt att skilja på när eleverna 

lästränar och när de förväntas inhämta kunskap. 

 

Vidare forskning 

Forskning om dyslexi och dess påverkan på inlärning och läsförståelse utgör en forskningslucka och 

därför finns ett stort behov av vidare forskning inom detta område. Lärare och speciallärare måste vara 

välutbildade i välfungerande undervisningsmetoder för elever med dyslexi. 

Viktigt att ta i beaktning i vidare forskning är att studier genomförs med ett större antal deltagare för 

att studierna ska kunna generaliseras till övrig population. Fler studier behövs för att få inblick i det 
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breda utbud av kompensationsmekanismer som kan användas av elever med dyslexi för att lyckas i 

skolan och i samhället. Vidare behöver man studera ny kunskap som undersöker hur elever och 

specifikt elever med dyslexi kan ha nytta av att utnyttja sin auditiva förmåga i lärandet och hur detta 

kan implementeras i klassrummet.  

Dyslexi påverkar inlärningen i alla ämnen. Vidare forskning om hur större avstånd mellan bokstäver i 

läromedel och annan skriftspråklig aktivitet som kan användas i klassrummet för att göra läsning 

lättare för elever med dyslexi skulle ytterligare behöva belysas.  Även hur arbetsminnets påverkar 

inlärningen hos elever med dyslexi är ett område som är intressant för vidare forskning. Fler svenska 

studier inom dyslexi och läsförståelse är också något som vore intressant att forska vidare om. 

Framtida forskning bör också bedrivas för att undersöka hur lässtöd påverkar förståelsen i skolans alla 

ämnen och i alla texttyper. 
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Kvalitetsgranskning 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
För att få betyg 1 krävdes minst 10 ja svar, för att få betyg 2 krävdes minst 7 ja svar och för betyg 3 

krävdes minst 5 ja svar   

  

 Ja  nej 

Är syftet med studien beskrivet?   

Är frågeställningarna tydliga?   

Diskuteras studiens design?   

Beskrivs inklusionskriterierna?   

Beskrivs exklusionskriterierna?   

Är urvalet beskrivet?   

Är reliabiliteten beräknad?   

Är validiteten diskuterad?   

Kan studiens resultat generaliseras?   

Kan studiens resultat ha betydelse 

för pedagogisk verksamhet? 

  

Diskuteras etik?   

Nämns empirisk nytta?   

Diskuteras vidare forskning?   

I vilket land genomfördes studien?   

När genomfördes studien?   

   

   


