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Vilka metoder för läsinlärning fungerar bäst 

och hur vet vi det?

Fil. mag. Inger Fridolfsson 
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(Gough och Tunmer, 1986)
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The Simple View of Reading

L = A x F 

Läsförståelse

Språklig  
förståelseAvkodning



Logografisk 
läsning

Kodknäckarstadiet

Ortografisk läsning

Ordbildsmetod

Läsbacken
Läsflyt
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Kodknäckarstadiet
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Kodknäckarstadiet är mycket kort 
och är därför mycket sårbart. 

Läsförståelse utvecklas i stort 
sett under hela livet. 



Alla ska med!
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Det grundläggande måste 
vara att samtliga elever 
redan från början hänger 
med och att inget barn 
hamnar på efterkälke.



Motivationens betydelse
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Det är inte  vilken 
sorts aktivitet eller 
vilket slags materiel 
som är avgörande 
för motivationen.
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Det som är 
avgörande är istället 
att barnet märker att 
det gör FRAMSTEG.



Varför är det viktigt att snabbt uppnå en 
självständig läsning?

• Självförtroendet (Taube, 2013)

• Ordförrådsutvecklingen (Stanovich, 1986)

• Sommarlovet mellan åk 1 och 2
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Vallmomodellens principer

• Vilar på vetenskaplig grund:

• Lärarens kompetens

• SVR – balans mellan avkodning och förståelse

• RTI – Respons to intervention (formativ bedömning)

• Tidiga insatser och struktur

• Grafem-fonem-kopplingar (Phonics)

• Ämnesövergripande                                 
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Phonics – Bottom up
• Läsinlärning förutsätter läsundervisning.

• Betonar förståelse för den alfabetiska principen 
– dvs. god avkodning. 

• Utgår från de enskilda bokstäverna och ljuden –
grafem-fonemkopplingen. 

• Tydlig progression; från det enkla till det 
svårare.

• Viktigt med fonologisk medvetenhetsträning. 
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Whole Langugage – Top Down
• Minimum av handledning. Kritiska till 

strukturerad undervisning. 

• Kontexten är överordnad avkodningen

• Barn lär sig läsa lika naturligt som de lär sig att 
tala.

• Utgår från hela texter, hämtade från barnets 
erfarenhetsvärld.

• Ingen hänsyn till progression.

• Fonologisk medvetenhet är en effekt av läsning 
och skrivning.
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Vilken metod är bäst?

• De flesta barn lär sig att läsa oavsett 
metod.

• För 20-25 % är det dock helt avgörande 
att läraren väljer rätt metod.

• Systematisk öva bokstäver – ljud.
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Typiska inslag:

 Tydlig och strukturerad progression

◦ Utgår från det enkla och bygger på med en svårighet i taget

◦ Fonologisk medvetenhet

◦ Bokstavsarbetet

◦ Kopplingen grafem-fonem
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Ljudningsmetoden



Val av bokstäver 
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oFrekvens

oVokaler med långt ljud

oKonsonanter med hålljud

oVisuella skillnader

oAuditiva skillnader
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Bokstavsarbetet

• Multisensoriskt; 

• Lyssna och gör en analys

• Se och jämför med andra bokstäver

• Forma med handens rörelse

• Känn var ljudet bildas
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Progressionen i avkodningen
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1. VK          as  al   os   
2. KV          sa   la
3. KVK        sal   sol   ser   res   
4. KVK –a sola resa
5. KVK –en –et  –er –ar     

reser solar solen riset
6.   KKVK     svan   slev

osv



Färdighetsträning

• Fonologisk medvetenhet

• Bokstavsarbetet

• Avkodning – inkodning

Syftet är att så snart som möjligt uppnå en ortografisk   

läsning.
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Castle, Rastle &Nation, 2018

Ending the Reading Wars: 

Reading Acquisition from Novice to Expert

Psychological Sciense in the Public Interest
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Vad är interventionsforskning?

• Aktivt manipulera en variabel – t. ex en typ 
av träning – och sedan studera effekten av 
de andra variablerna.

• Bornholmsprojektet:

Hur påverkas den läsinlärningen av att fått

delta i språklekar i förskoleklass?

Lundberg, Frost & Petersen, 1988
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Regler för en god design

• Publicering?

• Randomisering

• Kontrollgrupper

• För- och eftertester

• Tydliga beskrivningar

• Hänsyn till lärareffekter

• Hänsyn till ev. placeboeffekter

• Finansiering?

• mm

Troia,1999 
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Phonological Processing Skills and Reading Recovery
Program Iversen & Tunmer, 1993

Kan RRP göras mer effektivt om man tillför ett inslag av

fonologisk avkodning av ord?

1. RRP

2. RRP + fonologisk avkodning av ord.

3. Kontrollgrupp

Resultat: 

Statistiskt signifikanta skillnader mellan de båda RRP-grupperna

till fördel för RRP + fonologisk avkodning.



Does Phonem Awareness Training in Kindergarten Make 
a Difference in Early Word Recognition and 
Developmental Spelling? Ball & Blachman, 1991

90 slumpvis utvalda ej läsande barn i förskolan. 

1. Träning av bokstävers namn och ljud. Sagoläsning  och kategorisering 
av ord.

2. Fonologisk medvetenhetsträning + koppling fonem-grafem.

3. Kontrollgrupp

Träningsgrupperna övade under 7 veckor 4ggr i vecka à 20 minuter. 

Grupper om fem barn i varje grupp.
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Resultat:

Gruppen med träning av både fonologisk medvetenhet 
och kopplingen grafem-fonem fick signifikant bättre 
resultat än de båda övriga grupperna då det gällde 
läs- och stavningsförmåga.

Dessa barn klarade även av att generalisera sin 
förvärvade kunskap till svårare uppgifter, vilket de 
båda övriga grupperna inte klarade.



Vad är en metastudie?

• En studie av andra studier.

• Man kan dra gemensamma slutsatser om den 
samlade vetenskapens slutsatser. 
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• De främsta forskarna utvalda

• Drygt 1000 studier 1970-2000 

• 75 uppfyllde de mest grundläggande kriterierna

• 38 ingick i metastudien

Resultat: Tydligt stöd för phonics

Ehri, Nunes, Stahl and Willows (2001) Systematic Phonics  Instruction Helps Students Learn 
to Read: Evidence from the National Reading Panel’s Meta-Analysis. Review of 
Educational Research, 71, 393–447.
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NRP - National Reading Panel



• Vetenskapsrådet 2015

• SBU 2014 

• Hattie 2011

• Rose 2006 (UK)

• NRP 2000 (USA)

• Chall 1967

Då det gäller de eleverna som strävar med sin 
avkodning finns entydigt stöd för phonics.
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Ytterligare metastudier



Effekter i England mellan 2012-2017

Test av läsning ord och nonord:

Fler elever klarar kraven efter att man introducerade 
systematisk träning av kopplingarna grafem-fonem.

U.K Department for Education, 2017   
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Kausalt samband 

Bättre läsförståelse vid 7 års ålder.

Vid 11 års ålder höll försprånget i sig för gruppen elever med 
sämre förutsättningar.

Särskilt gynnsamt för elever med låg SES och de som strävar 
med sin läsning.

Machin, McNally & Viarengo, 2016
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Pröva gärna nytt….. 

…….men gör det under kontrollerade former.
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Tänk på att: 

Eleven får ingen en ny chans.
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God läsinlärningspedagogik

Öva på en 
sak i taget

Välj ut 
aktiviteter som 
leder till 
framgång

En tydlig progression –
utgå från det enkla. 
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Repetition!



Sammanfattning

Viktigt med tidiga insatser men valet 
av insatser är ännu viktigare –
struktur och repetition.

Lärarens vetskap gällande val av 
metod kan ha en avgörande 
betydelse för enskilda barn.
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Fil. mag. Inger Fridolfsson, vallmomodellen.se



0709264032
info@vallmomodellen.se

36

Inger Fridolfsson
vallmomodellen.se

Tack för att du har lyssnat!


