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Sammandrag 
Att utveckla en god avkodning är ett viktigt mål för att erövra en god läsförmåga och för att öka 

motivationen. En god läsförmåga och en stark motivation är betydelsefulla förmågor för att en 

individ ska kunna verka i dagens samhälle. Ett effektivt sätt för att utveckla avkodnings-

förmågan är enligt forskning att arbeta med metoden Bravkod. I denna studie har Bravkods 

effekt på avkodningsförmågan, läsförståelsen och motivationen hos fyra elever i årskurs 2 med 

lässvårigheter undersökts. Eleverna fick vid två till tre tillfällen i veckan under fem veckor ut-

föra ett arbetspass med metoden Bravkod. Även en kontrollgrupp med fyra elever ingick i stu-

dien. Eleverna i kontrollgruppen valdes ut utifrån att de fått likvärdiga resultat gällande 

avkodningsförmågan som eleverna i träningsgruppen. Eleverna i kontrollgruppen fick ingen 

Bravkodundervisning. Alla elever i både träningsgruppen och kontrollgruppen genomförde för- 

och eftertester. Elevernas resultat jämfördes sedan mot varandra för att urskilja Bravkods effekt. 

Likt tidigare forskning indikerade vår studie att Bravkod är en metod som med fördel kan an-

vändas för att hjälpa elever att utveckla en god avkodningsförmåga och därmed även en god 

läsförståelse. I vår studie hade Bravkod en positiv effekt på avkodningsförmågan i tre av fyra 

fall. Tre av fyra elever som fick Bravkodundervisning förbättrade även sin läsförståelse. Dock 

var det i vår studie svårt att urskilja hur stor effekt Bravkod hade i dessa fall. Eleverna i tränings-

gruppen besvarade även en enkät. Resultatet indikerade även här att Bravkod hade en positiv 

inverkan i de fall där det gick att bedöma förändringen avseende motivationen. 

 

Nyckelord: läsning, läsinlärning, läsutveckling, lässvårigheter, Bravkod, avkodning, läsförstå-

else, motivation 

  



 

 

Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till alla som har varit med och gjort denna studie möjlig att genomföra. 

Först vill vi tacka er pedagoger som delat med sig av det material som har använts i denna studie 

samt dig rektor för att du tillät oss att genomföra undersökningen på skolan. Sedan vill vi tacka 

er elever som har deltagit i studien samt ni vårdnadshavare som har tillåtit deltagandet. Vi vill 

även tacka er pedagoger som har hand om eleverna för att ni tillät oss att lästräna med dem. 

Avslutningsvis vill vi rikta ett tack till vår handledare för att du har kommit med flera värdefulla 

tankar och idéer som har varit till hjälp i framställandet av vår uppsats. 

 

Tack! 

 

Josefin Tranberg och Matilda Åström 

Gävle, juni 2019 
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1 Inledning 
Då ”vi lever i ett kommunikationssamhälle, där kultur och kunskap till stor del överförs genom 

skriftspråket” ställs i dag ett allt högre krav på en individs läsförmåga (Krantz 2011:13). Med 

god läsförmåga bland invånarna i ett land anses välståndet och ekonomin öka (Fridolfsson 

2015:15). God läsförmåga ökar även en individs möjlighet att fullt ut kunna delta i samhället 

och inte minst i skolan. Läskunnighet krävs i många ämnen och utan denna förmåga får indivi-

den svårt att klara skolgången, vilket i sin tur påverkar individens möjlighet att tillgodogöra sig 

ett arbete i framtiden (Elbro et al. 2018; Fridolfsson 2015:225; Specialpedagogiska skol-

myndigheten 2019). På grund av skolans krav på läskunnighet kan en bristande läsförmåga göra 

att individen känner sig exkluderad från klassen (Dahlbom 2016; Fridolfsson 2015:225). Ibland 

kan svårigheterna även leda till att individen får svårt att skapa sociala kontakter med andra, 

vilket kan tillsammans med ett dåligt självförtroende leda till mobbning (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten 2019). Bristande läsförmåga kan utifrån ett samhällsperspektiv även göra det 

svårt för individen att inhämta kulturell lärdom, involvera sig i samhällsdebatten och utnyttja 

sina rättigheter såsom att förmedla sina värderingar, men även att ha kännedom om sina skyl-

digheter som medborgare (Taube, Fredriksson & Olofsson 2015:112). Att lära barn att läsa är 

därför skolans viktigaste uppgift (Fridolfsson 2015:15). 

 

Grunden för en god läsförmåga är att individen utvecklar en automatiserad avkodning. Att en 

individ har en automatiserad avkodning innebär att individen har en god medvetenhet för kopp-

lingen mellan bokstav och språkljud och kan använda denna princip vid läsning. Automatiserad 

avkodning medför att individen kan släppa fokus från att ljuda ihop ord och istället fokusera på 

innehållet i texten. En svag läsare har en sämre medvetenhet om kopplingen mellan bokstav 

och språkljud och kan därför inte släppa detta fokus. Den svaga läsaren måste lägga all kon-

centration på att sammanljuda ord, vilket gör att förståelsen går förlorad (Fridolfsson 2015:77, 

82; Ingvar 2018:23–24).  

 

Enligt forskning tenderar en elev som i tidig skolålder har svårigheter med att läsa att ha kvar 

dessa svårigheter högre upp i skolåldern (Fridolfsson 2015:228). Forskare benämner detta 

Matteuseffekten. Matteuseffekten ger uttryck för att om en elev upplever läsning som svårt har 

eleven en benägenhet att läsa mindre. Att eleven läser mindre innebär i sin tur att utvecklingen 

hämmas. Både ordförrådet och kunskapsinhämtningen missgynnas och eleven hamnar oftast 

efter sina jämnåriga kamrater. Det gör i sin tur att läsningen blir ännu svårare och eleven tar 

mer distans från läsningen. Att ha lässvårigheter kan leda till att eleven får sämre själv-

förtroende och tappar motivationen för att läsa. Det kan i värsta fall leda till att eleven får en 

negativ inställning till skolarbeten och skolan överlag (Stanovich 1986:380–382). Forskning 

visar även att de barn som sent lär sig att läsa tenderar att prestera sämre på olika intelligens- 

och kunskapstest, medan barn som tidigt lär sig att läsa med flyt har en fördel. De tidiga barnen 

anses få ett större ordförråd och bättre kognitiva förmågor såsom ett starkare logiskt tänkande 

(Svensson 2014). Att tidigt stödja de elever som har lässvårigheter är därför viktigt. Ju tidigare 

svårigheterna kan elimineras desto bättre kommer det gå för eleven i den fortsatta skolgången 

när textinnehållet blivit mer avancerat (Svensson 2014). 
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För många elever spelar det ingen roll hur läsundervisningen i skolan ser ut, de lär sig att läsa 

oavsett. För de elever som däremot visar indikationer på lässvårigheter, och då främst 

avkodningssvårigheter, har läsundervisningen stor betydelse. För att de eleverna ska knäcka 

läskoden behövs en strukturerad undervisning om kopplingen mellan bokstav och språkljud 

(Fridolfsson 2015:228; Statens beredning för medicinsk utvärdering 2014:19). Det finns olika 

metoder ute i skolorna som hjälper elever att träna upp avkodningsförmågan. En av dessa me-

toder är Bravkod och är den metod som i denna studie kommer att undersökas. Bravkod står 

för bra avkodning och är en lästräningsmetod som riktar sig främst mot elever i årskurs 1–3 

som behöver förbättra sin avkodningsförmåga, men kan även användas i högre åldrar för elever 

som har lässvårigheter. Metoden bygger på en-till-en-undervisning som genomförs två till tre 

gånger i veckan och pågår i cirka 20 minuter. Metoden Bravkod upprättades av specialläraren 

Ronny Karlsson år 2010. Han fick hjälp av författaren och pedagogen Bodil Jönsson att skapa 

det material som i dag används. Materialet omfattar ett strukturerat häfte med övningar med 

stigande svårighetsgrad. Eleverna får genom häftet systematiskt och intensivt träna läsningen 

med fokus på hastighet och korrekthet (Dahlbom 2016). Målet med metoden är att eleven ska 

utveckla läsflyt (Hedström 2013), och nå gränsvärdet för elevens ålder. Att läsa med flyt inne-

bär att sammankopplingen mellan bokstav och språkljud sker snabbt, korrekt och utan ansträng-

ning (Fridolfsson 2015:82). Genom att utveckla flyt i läsningen anses även elevernas läsförstå-

else öka med ca 40 procent (Jönsson 2010). 

 

Metoden Bravkod har på basis av tidigare forskning visat sig vara effektiv för barns utveckling 

av avkodningsförmågan. Om däremot barns läsförståelse förbättras och motivationen ökar med 

metoden har dock inte undersökts i samma utsträckning. Ett antagande kan göras, utifrån The 

Simple View of Reading (Gough & Tunmer 1986:7), att detta bör vara fallet. När avkodningen 

blir snabbare frigörs minnet, vilket gör att barnet kan släppa fokus från avkodningen och foku-

sera mer på att förstå innehållet i det lästa (Herkner & Fridolfsson 2018:73, 76). Avsikten i 

denna studie är, utöver att ta reda på om avkodningsförmågan förbättras, att undersöka om läs-

förståelsen blir bättre och om synen på läsning har förändrats efter arbete med metoden Brav-

kod. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att ta reda på vilken inverkan den intensiva lästräningsmetoden Bravkod 

har på elevers avkodningsförmåga och läsförståelse. Syftet är även att ta reda på om elevers syn 

på läsning förändras genom att arbeta med metoden. Vår hypotes i denna studie är att Bravkod 

har en positiv effekt på elevers avkodningsförmåga och läsförståelse samt att elevers motivation 

ökar till följd av att deras avkodningsförmåga och läsförståelse blir bättre. För att ta reda på 

detta har vi följande frågeställningar: 

  
 Vilken effekt har metoden Bravkod på elevers avkodningsförmåga? 

 Vilken effekt har metoden Bravkod på elevers läsförståelse? 

 Hur ser elevers syn på läsning ut efter arbete med metoden Bravkod? 

 

1.2 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är uppdelad i sju olika kapitel. I kapitel 1 introducerades ämnet för studien följt av 

studiens syfte och frågeställningar. I kapitel 2 beskrivs de fyra teoretiska ramarna som ligger 

till grund för analysen av data. De fyra ramarna är modellen The Simple View of Reading, de 

fyra läsutvecklingsstadierna, det sociokulturella perspektivet samt Matteuseffekten. I kapitel 3 

presenteras en forskningsbakgrund som tar upp forskning om läs- och skrivsvårigheter, 

hjärnans funktion vid läsning, motivation, återkopplingens betydelse, barns självbild samt 

tidigare studier om metoden Bravkod. I kapitlet beskrivs även, med utgångspunkt i 

styrdokumenten, vilket ansvar skolan har gällande barns läsinlärning. I kapitel 4 sker en 

ingående beskrivning av Bravkodmaterialet och de tester som studien grundar sig på. I kapitel 

5 motiveras metodvalen med en efterföljande beskrivning av urvalet. Därefter beskrivs studiens 

genomförande och de etiska aspekter som tagits hänsyn till i samband med studien. Kapitlet 

avslutas med en beskrivning av analysmetoden. I kapitel 6 redovisas resultaten av studien. Först 

presenteras resultaten från avkodningstesterna, följt av resultaten från läsförståelsetesterna. Sist 

presenteras resultaten från enkätundersökningen. I kapitel 7 förs inledningsvis en diskussion 

kring metodvalen, urvalet och tillvägagångssättet. Därefter diskuteras resultatet utifrån de 

teoretiska ramar och den forskningsbakgrund som har presenterats i tidigare kapitel. Sist i 

kapitel 7 presenteras studiens slutsats och vidare forskning. 
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2 Teoretiska ramar 
I detta kapitel beskrivs de teorier som kommer att användas som utgångspunkt när det insam-

lade materialet ska analyseras. I kapitlet beskrivs inledningsvis The Simple View of Reading. 

Därefter presenteras de fyra läsutvecklingsstadierna, det vill säga hur individen utvecklar sin 

läsning. Det tredje avsnittet redogör för det sociokulturella perspektivet, vilket handlar om hur 

individen lär och utvecklas. Avslutningsvis förklaras Matteuseffekten. 

 

2.1 Vad är läsning? – The Simple View of Reading 

Läsning är en komplex förmåga som tar lång tid att lära sig och som kräver mycket övning. I 

dagens samhälle har begreppet läsning en vid betydelse, men i huvudsak handlar läsning om att 

förstå innehållet i det man läser (Elbro 2004:18). 

 

För att förenklat förklara läsning lanserade forskarna Philip Gough och William Tunmer under 

80-talet den teoretiska modellen The Simple View of Reading (Gough & Tunmer 1986:7), som 

i dag används mycket av såväl forskare som pedagoger (Norén 2018:15). Enligt The Simple 

View of Reading krävs, för att kunna förstå det man läser, två huvudkomponenter. Dels krävs 

en god avkodningsförmåga, det vill säga en teknisk förmåga att kunna omvandla tryckta bok-

stäver till ord. Dels krävs en god språkförståelse, det vill säga en förståelse för språket på ord-, 

menings- och pragmatisk nivå. Om en av dessa komponenter saknas hos en elev kommer eleven 

inte att uppnå god läsförståelse (Gough & Tunmer 1986:7; Norén 2018:15–16).  

 

Om modellen studeras från andra hållet, innebär en förbättring av någon av huvud-

komponenterna även att läsförståelsen förbättras (Norén 2018:15–16). Med andra ord innebär 

en eventuell förbättring av avkodningsförmågan genom träning med Bravkod, en förbättrad 

läsförståelse. Modellen ligger till grund för vårt val av att undersöka Bravkods effekt på elevers 

läsförståelse. 

 

2.2 De fyra läsutvecklingsstadierna 

Denna studie har utgångspunkt i Torleiv Høiens och Ingvar Lundbergs teori om hur läs-

utvecklingen hos en individ ser ut. Deras teori består av fyra stadier vilka är pseudoläsning, det 

logografisk-visuella stadiet, det alfabetisk-fonologiska stadiet och det ortografisk-morfemiska 

stadiet (Høien & Lundberg 2013:44). De olika stadierna beskrivs mer detaljerat nedan. 

  

Att ha kännedom om läsutvecklingsprocessen och de olika stadierna som ingår, är en förutsätt-

ning för att veta vilken hjälp en elev behöver samt för att kunna leda eleven framåt i läs-

utvecklingen. Det finns inget givet mönster för läsutvecklingen (Fridolfsson 2015:77–78). 

Stadierna går in i och överlappar varandra och tiden som ägnas inom respektive stadium varierar 

från elev till elev då individuella faktorer och ålder påverkar. Överlappningen mellan stadierna 

innebär att när eleven lär sig en ny strategi går inte de tidigare strategierna förlorade. Eleven 

använder den strategi som är bäst i varje specifik situation. Det är denna skicklighet, att kunna 

använda de olika strategierna tillsammans, som är tecken på god läsförmåga (Høien & Lund-

berg 2013:44). 
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2.2.1 Pseudoläsning 

Pseudoläsning är det första stadiet i läsutvecklingen. Pseudo är ett annat ord för falsk och där-

med kan pseudoläsning beskrivas som låtsasläsning (Nationalencyklopedin). Barnet kan inte se 

vad som står, ljuda bokstäverna eller läsa som vuxna läsare gör, utan har istället lärt sig texter 

utantill och läser i och med detta från minnet. Det innebär att barnets läsning i detta stadium går 

ut på att härma den vuxnes läsning (Fridolfsson 2015:78). 

  

Bilder och skyltar som barnet ofta stöter på i sin omgivning är även något som barnet lägger i 

minnet, känner igen och kan läsa av. Barnet vet exempelvis att det står ICA på skylten utanför 

mataffären trots att barnet inte kan avkoda ord. Om bokstäverna i ICA-skylten skulle byta plats 

och barnet får frågan om vad det står, skulle svaret fortfarande vara ICA. Høien och Lundberg 

beskriver detta som att barnet läser omgivningen, inte skriften, och är helt beroende av kontex-

tuella hjälpmedel såsom färg, typsnitt, förförståelse och bilder till en boktext. Beroendet av 

kontextuella hjälpmedel minskar för varje nytt stadium som barnet tillägnar sig (Elbro et al. 

2018:37; Høien & Lundberg 2013:44).  

 

2.2.2 Det logografisk-visuella stadiet 

Det förstnämnda stadiet, pseudoläsning, samt det logografisk-visuella stadiet grundar sig i ”vi-

suella kännetecken” (Elbro et al. 2018:37). Skillnaden mellan stadierna är att i det första stadiet 

känner barnet endast igen logotyper, medan barnet i det logografisk-visuella stadiet börjar 

känna igen enstaka ord. Barnet påverkas inte av att en bokstav i ordet saknas eller om några 

bokstäver har bytt plats. Ordet känns ändå igen då barnet har lagt de märkbara visuella dragen 

i minnet (Høien & Lundberg 2013:46). Dock är den första bokstaven i ordet viktig. Med hjälp 

av den första bokstaven kan barnet ta hjälp av kontexten för att komma fram till det rätta ordet. 

Barnet har ännu ingen kunskap om alfabetet och skulle därför inte känna igen ordet om det 

skrevs i en annan stil än vad barnet är van vid. Har barnet endast sett ordet skrivet med versaler 

(stora bokstäver) blir ordet obekant om det istället skrivs med gemener (små bokstäver) (Fri-

dolfsson 2015:79). 

  

För att barnet i början av läsinlärningen ska lära sig vanligt förekommande ord (högfrekventa 

ord) används ofta den logografiska strategin. Genom att använda den logografiska strategin, 

tillsammans med vägledning från resten av texten samt bilderna som hör till, kan barnet relativt 

tidigt läsa enklare böcker. Det är dock ingen strategi som fungerar i längden då obekanta ord 

inte går att läsa utan kunskap om sammanljudningsprincipen (Fridolfsson 2015:80). 

 

2.2.3 Det alfabetisk-fonologiska stadiet 

Att ta steget in i det alfabetisk-fonologiska stadiet innebär en stor förändring för läsningen då 

barnet har erövrat den alfabetiska kunskapen, det vill säga knäckt läskoden. Det alfabetisk-

fonologiska stadiet ses därför som ”kärnan i läsinlärningen” (Høien & Lundberg 2013:49). 

Barnet har utvecklat en god fonologisk medvetenhet, det vill säga förstått kopplingen mellan 

fonemen (språkljuden) och de alfabetiska grafemen (bokstäverna). Barnet har kännedom om att 

varje bokstav motsvarar ett specifikt ljud i det talade språket (Fridolfsson 2015:80–81; Hägg-

ström 2018:41–42; Høien & Lundberg 2013:48). Det innebär att barnet kan ljuda fram ord 

genom att ljuda bokstav för bokstav och därefter binda samman dessa till det rätta ordet. Med 
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hjälp av den alfabetiska strategin kan barnet läsa ord som tidigare varit obekanta (Fridolfsson 

2015:80). Avkodningsfärdigheten är dock inte fullt utvecklad, vilket gör att det krävs väldigt 

mycket ansträngning och uppmärksamhet för att avkoda obekanta ord (Høien & Lundberg 

2013:49). Avkodningen sker inte tillräckligt fort för arbetsminnet, vilket i sin tur gör att läs-

förståelsen går förlorad.  

 

För att barnet ska komma till det ortografisk-morfemiska stadiet är den alfabetiska strategin en 

förutsättning. Den alfabetiska strategin är även en väsentlig del för vidare läsutveckling (Fri-

dolfsson 2015:81). 

 

2.2.4 Det ortografisk-morfemiska stadiet 

I det ortografisk-morfemiska stadiet behöver barnet inte längre ljuda ordet bokstav för bokstav. 

Barnet har använt den alfabetiska strategin så många gånger att ordet i fråga har skapats som 

en ordbild i barnets minne och kan nu läsas utan ansträngning. Till skillnad från det logografisk-

visuella stadiet bearbetas, i det ortografisk-morfemiska stadiet, varje bokstav i varje ord och 

barnet lägger märke till om bokstäverna i ordet inte står i rätt ordning trots att avkodningen nu 

sker med hög hastighet (Fridolfsson 2015:81; Høien & Lundberg 2013:49–50). Genom att an-

vända den ortografiska strategin kan barnet även ta sig igenom och förstå långa och obekanta 

ord genom att dela upp orden i enskilda morfem, det vill säga i ordens minsta betydelsebärande 

beståndsdelar (Nationalencyklopedin). En svagare läsare har inte samma kunskap om morfem 

och ords uppbyggnad och har på grund av detta svårt att få ett flyt i läsningen samt att förstå 

orden barnet läser (Herkner & Fridolfsson 2018:76). 

 

Bemästrar barnet denna nivå innebär det även att barnet kan fokusera mer på att försöka förstå 

den lästa texten (Høien & Lundberg 2013:50). Barnet uppnår normalt inte denna nivå förrän i 

årskurs 3 eller i årskurs 4. Utvecklingen är dock inte färdig bara för att stadiet har uppnåtts. 

Nästa steg i utveckling är att skapa läsflyt, vilket enligt Inger Fridolfsson (2015:82) innebär att 

läsa med bra hastighet, med rätt intonationer, med pauser på rätt ställen samt att avkoda felfritt. 

Det är när barnet har uppnått flyt i läsningen som utvecklingen ”går från att lära sig att läsa till 

att läsa för att lära” (Fridolfsson 2015:82). Läsflyt anses fungera som en brygga mellan läs-

förståelsen och avkodningen. 

 

2.3 Det sociokulturella perspektivet 

Det finns olika teorier som beskriver hur människor lär och utvecklas. Det sociokulturella 

perspektivet är en av dessa och det utvecklades av Lev Semenovich Vygotskij som en 

invändning mot det behavioristiska perspektivet vilket var den dåvarande dominerande teorin. 

Vygotskij (Säljö 2014:298) förstod inte behavioristernas tankar om hur en människa kan lära 

sig de så kallade ”högre psykologiska förmågorna” (språk, tänkande, kreativitet och avancerad 

problemlösning) genom betingning (att en organism, exempelvis en människa, lär sig att 

sammanföra två stimulus). Han ansåg att dessa förmågor istället utvecklas i och med 

människans utveckling och användning av kulturella kunskaper. 

 

Den sociokulturella traditionen bygger på att när människan ska förstå och handla i sin omvärld 

använder människan sig av redskap – språkliga och materiella redskap. Språkliga redskap är 
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exempelvis siffror, bokstäver, begrepp och räknesystem och materiella redskap är exempelvis 

spadar, pennor, tangentbord eller olika maskiner. Redskapen utvecklas kulturellt då de används 

inom specifika gemenskaper och tidsramar och kallas därför med ett samlingsnamn för kultu-

rella redskap. De språkliga och materiella redskapen används sällan enskilt utan dessa sam-

spelar med varandra och människan måste använda båda tillsammans för att åstadkomma något 

(Säljö 2014:298–300). Dock anses språket vara av största vikt och ”vår partner i det mesta vi 

gör” (a.a.:301) då ”det är genom kommunikation med andra människor som vi kan uttrycka 

oss” (a.a.:301). De språkliga begreppen i samtalet bidrar i sin tur även till vår förståelse av 

omvärlden. Språket finns med andra ord både mellan och inom människan. 

 

För att en människa ska kunna lära sig använda de kulturella redskap som behövs för att kunna 

förstå och agera i sin omvärld, anser Vygotskij att barnet är beroende av en mer kunnig person. 

Den mer kunniga personen är nödvändig vid den så kallade utvecklingszonen. Det är i denna 

zon barnet är mest mottaglig för återkoppling. Enligt Vygotskij är lärandet alltid pågående, ett 

barn som har befäst en kunskap är väldigt nära att befästa en ny kunskap och genom vägledning 

och feedback inom denna tidsram från den mer kunniga personen, kan barnet snabbare nå den 

nya kunskapen. Den mer kunniga personen kan genom frågor göra den lärande uppmärksam på 

detaljer som den lärande inte skulle lägga märke till själv och därmed leda den lärande framåt. 

Den mer kunniga personen behöver till en början ge mycket stöd, men när den lärande blir 

bättre kan stödet avta för att till sist upphöra. Den mer kunniga personen bör inte ta över arbetet, 

utan det är viktigt att den lärande måste få möta utmaningen och komma på lösningen själv. 

Den mer kunniga personen får endast finnas som ett stöd. Lärandet ses alltså som något män-

niskan deltar i, inte något som en människa överför till en annan människa (Säljö 2014:305–

307). 

 

Undervisningen med Bravkod bygger på den interaktion och kommunikation som Vygotskij 

anser viktigt för elevernas lärande och utveckling (Säljö 2014:297–307). För att eleverna ska 

lära sig att använda de kulturella redskap (bokstäver och material/papper) som behövs för att 

kunna lära sig att läsa och i och med detta kunna förstå och agera i sin omvärld sitter eleverna 

tillsammans med en mer kunnig person. Den mer kunniga personen vägleder eleverna med 

hjälp av språkliga redskap. Eleverna blir uppmärksammade på detaljerna som kan föra lärandet 

framåt genom att de ges stöd och feedback. Den mer kunniga personen använder sig även av 

materiella redskap, Bravkodmaterialet (listorna) och en så kallad läspenna för att stödja ele-

verna i sitt lärande. När läspennan används följs den så kallade trestegsutvecklingen. Till en 

början ges eleverna mycket stöd genom att pennan förs bokstav för bokstav och när elevernas 

lärande utvecklas ges de mindre stöd genom att enbart vokalerna markeras eller genom att pen-

nan förs vid sidan av ordet. Tillslut kommer eleverna kunna läsa flytande utan stöd från den 

mer kunniga personen. 

 

2.4 Matteuseffekten 

Det finns stora skillnader gällande elevernas ordläsning i skolan sett till de mest lässvaga och 

de mest lässtarka eleverna. I en undersökning i en årskurs 1 hann den minst lässtarka eleven 

endast läsa 16 ord på en vecka medan den mest lässtarka eleven hann läsa 1933 ord på en vecka. 

Det finns även stora skillnader mellan eleverna när det gäller den läsning som sker utanför 
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skolan. De lässvaga eleverna, som oftast inte är motiverade till att läsa, undviker läsning hemma 

medan de lässtarka eleverna, som oftast är mer motiverade till att läsa, väljer att läsa hemma. 

Skillnaderna i exponering av läsning innebär att eleverna får helt olika språkupplevelser, de 

lässtarka eleverna lär sig fler nya ord än de lässvaga eleverna. Denna skillnad ökar desto högre 

upp i årskurserna eleverna kommer. På mellanstadiet uppskattas exempelvis de lässvaga ele-

verna läsa omkring hundratusen ord per år medan de mest lässtarka eleverna uppskattas läsa 

omkring tio till femtio miljoner ord per år. Den stora skillnaden innebär med andra ord att de 

elever som tidigt är duktiga på att läsa och även är motiverade till att läsa kommer att utveckla 

sitt ordförråd mer än de elever som inte är lika starka, exempelvis elever med lässvårigheter. 

Att lässtarka elever utvecklas i högre takt än de lässvaga eleverna är en teori som benämns 

Matteuseffekten (Stanovich 1986:380–384). Matteuseffekten härstammar från Matteus-evan-

geliet där det sägs att ”ty den som har, han skall få, och det i överflöd, men den som inte har, 

från honom skall tas också det han har” (Svenska bibelsällskapet 2000:Matt 13:12). 

 

  



 

9 

 

3 Forskningsbakgrund 
I detta kapitel tas tidigare forskning och litteratur inom det aktuella ämnesområdet upp. Inled-

ningsvis beskrivs varför vissa individer får läs- och skrivsvårigheter och hur svårigheterna visar 

sig. Därefter berörs hjärnan och vad som sker i den vid läsinlärning. Det tredje avsnittet tar upp 

aktuella styrdokument och vad de säger om läsundervisning. Det fjärde avsnittet behandlar inre 

och yttre motivation. Det femte avsnittet lyfter fram återkopplingens betydelse för lärandet. I 

det sjätte avsnittet beskrivs självbegreppet och olika faktorer som påverkar ett barns syn på sig 

själv. Avslutningsvis tas tidigare forskning om metoden Bravkod upp. 

 

3.1 Läs- och skrivsvårigheter 

Läs- och skrivsvårigheter är ett allomfattande begrepp som innebär att en individ har en nedsatt 

läs- eller skrivförmåga. Läs- och skrivsvårigheter kan te sig olika för olika individer och kan 

vara olika omfattande, men generellt handlar det om att varken läsningen eller skrivningen sker 

automatiskt hos individen (Jacobson 2006; Specialpedagogiska skolmyndigheten 2019). I Sve-

rige har ca en fjärdedel av befolkningen någon form av läs- och skrivsvårighet (Jacobson 2006). 

 

I en skolklass i Sverige bedöms i genomsnitt ca 20–25 procent av eleverna befinna sig i risk-

zonen för att få svårigheter inom antingen läsning eller skrivning. Många av dessa elever anses 

få så stora svårigheter att de får problem med att klara skolgången och att senare i livet få ett 

arbete, då skolan och arbetsmarknaden i dag ställer stora krav på läs- och skrivkunskaper (Elbro 

u.å.; Jacobson 2018:193–194). Läs- och skrivsvårigheter kan även hindra individen från att 

fullständigt kunna delta i det skriftspråkliga kommunikationssamhället vi i dag lever i (Elbro 

u.å.; Jacobson 2018:193–194; Specialpedagogiska skolmyndigheten 2019). Det finns flera möj-

liga orsaker till varför en individ har läs- och skrivsvårigheter, Jacobson (2006) ger uttryck för 

tio olika faktorer. 

 

Läs- och skrivsvårigheter kan orsakas av språkliga faktorer (Jacobson 2006). Många individer 

med svenska som andraspråk befinner sig i riskzonen för att få läs- och skrivsvårigheter då 

språkutvecklingen hos individen oftast är försenad. Den rent tekniska förmågan att avkoda ord 

kan vara avancerad. Men ordförrådet, meningsbyggnaden och uttalet är oftast inte tillräckligt 

utvecklat, och ”eftersom skriftspråket är en vidareutveckling av talspråket” gör denna försenade 

språkutveckling att individen får svårt att ta till sig en skriven svensk text. Ytterligare en bidra-

gande faktor till att en individ med svenska som andraspråk kan ha svårt med att förstå en 

svensk text kan vara att individen inte har tillräckliga kunskaper om den svenska kulturen 

(Jacobson 2006). 

 

Fonologiska brister är en annan faktor som kan påverka en individs läs- och skrivinlärning. En 

individ med bland annat dyslexi har en försämrad fonologisk förmåga, vilket innebär att indi-

viden har svårigheter med den ljudmässiga sidan av språket. Med andra ord har individen svårt 

med att förstå förbindelsen mellan fonem och grafem samt att uppfatta och säga språkljuden i 

rätt ordningsföljd (Jacobson 2006; Specialpedagogiska skolmyndigheten 2019). En försämrad 

fonologisk förmåga gör det i sin tur svårt för individen ”att kunna utnyttja skriftens principer 
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för kodning av språket” (Specialpedagogiska skolmyndigheten 2019). Svårigheten ger sig till-

känna genom att avkodningen inte är automatiserad, vilket i sin tur gör att individen har svårt 

att förstå texter. För att kompensera den försämrade fonologiska förmågan tar individen mer 

hjälp av den högra hjärnhalvan än normalt vid läsningen. Det medför att individen betraktar de 

medföljande bilderna om sådana finns för att förstå texten (Karlsson u.å.). 

 

Andra faktorer som kan orsaka läs- och skrivsvårigheter är de sociala och de emotionella fak-

torerna. Inom dessa faktorer anses hemmiljön och den sociala miljön ha en betydande roll. Inom 

den sociala faktorn påverkas bland annat barnets läsförmåga av trivseln bland klasskamraterna 

samt av familjens socioekonomiska status. Barn som kommer från en miljö där barnet inte får 

den stimulans som krävs på grund av svåra hemförhållanden eller barn som kommer från en 

miljö där barnet inte kan få hjälp med språket riskerar att få läs- och skrivsvårigheter. De 

emotionella faktorerna handlar om barnets syn på sig själv, om barnet känner sig uppskattat 

eller älskad och innehar självförtroende. Utan dessa faktorer riskerar barnet att få läs- och skriv-

svårigheter (Jacobson 2006). 

 

Läs- och skrivsvårigheter kan även orsakas av neuropsykiatriska faktorer. Under denna faktor 

placeras de individer med bland annat diagnoser som ADHD och Aspergers syndrom. Dessa 

diagnoser medför oftast att koncentrationsförmågan försämras, något som är viktigt att ha vid 

all inlärning. Bristande koncentration anses ha en negativ inverka på läsförståelsen (Jacobson 

2006).  

 

Ytterligare faktorer som kan leda till läs- och skrivsvårigheter är låg begåvning, medicinska 

faktorer, syn- och hörselnedsättningar, för lite övning samt en sen skolmognad (Jacobson 2006). 

 

Att en individ får läs- och skrivsvårigheter utifrån någon av de tio faktorerna påverkas av arv 

och miljö. Bland annat anses bristande fonologiska kunskaper, som barn med dyslexi har, vara 

ärftligt, medan läs- och skrivsvårigheter utifrån sociala och emotionella faktorer har med miljön 

att göra (Jacobson 2006). Hur omfattande elevernas läs- och skrivsvårigheter blir eller upplevs 

vara påverkas av pedagogiska och samhälleliga faktorer. Har till exempel en pedagog bristande 

kunskaper och bedriver en dålig undervisning ökar risken för att en elev som ligger i riskzonen 

för att få läs- och skrivsvårigheter även får det. Med en välutbildad pedagog med goda kun-

skaper och en god läs- och skrivundervisning kan denna risk minimeras. En samhällelig faktor 

som kan påverka är hur samhället ser på vikten av att en individ kan läsa. Förr i tiden ställde 

samhället inte lika höga krav på läskunnighet, vilket gör att läs- och skrivsvårigheter i dag ses 

som ett större problem. Utan god läsförmåga i dag riskerar eleven att ”hamna utanför samhället” 

(Jacobson 2006). 

 

3.1.1 Avkodningssvårigheter 

För att utveckla en god läsförmåga krävs, som nämnts tidigare, en automatiserad avkodning. 

Det vill säga en avkodning som är snabb, säker och som sker utan ansträngning (Herkner & 

Fridolfsson 2018:74–76; Høien & Lundberg 2013:39). Genom en automatiserad avkodning blir 

läsaren kapabel till att ”känna igen, uttala och få tillgång till ordets mening” (Høien & Lundberg 

2013:39). Individen behöver inte längre fokusera på att sammanljuda bokstäverna, vilket gör 
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att resurser och minnesutrymme frigörs till att istället försöka förstå innehållet i det lästa. Ut-

märkande för de flesta barn med läs- och skrivsvårigheter är att de har avkodningssvårigheter 

(Herkner & Fridolfsson 2018:73–76; Høien & Lundberg 2013:39). 

 

För att en individ ska utveckla en automatiserad avkodning måste individen behärska olika 

avkodningsstrategier och kunna kombinera dessa vid läsning (se avsnitt 2.2). För att göra det 

måste individen bemästra en mängd delfärdigheter (Høien & Lundberg 2013:40–43). Individen 

måste vid läsning ha kännedom om bokstäverna i alfabetet samt ha fonologisk medvetenhet. 

Individen måste förstå kopplingen mellan bokstävernas namn, form och ljudmässiga sida samt 

ha en förmåga att kunna dela upp ett ord i olika ljudenheter och förstå att olika bokstäver eller 

bokstavskombinationer motsvarar dessa ljudenheter (Frost 2002:23–25; Høien & Lundberg 

2013:41–42). Med andra ord måste individen förstå sambandet mellan hur ett ord är skrivet och 

hur ett ord låter. Individen måste även kunna läsa i rätt riktning, från vänster till höger, samt ha 

kunskap om ordets struktur – förstavelser, ändelser, böjningar, stammar och bokstavssekvenser 

(Frost 2002:43; Høien & Lundberg 2013:41, 57). 

 

Många barn lär sig dessa grundläggande delfärdigheter under de första skolåren utan några 

större problem (Fridolfsson 2015:228). De lär sig bokstävernas form och språkljud och kan 

sammanljuda dem till hela ord (Frost 2002:146). När barnen möter samma ord flera gånger 

kommer barnen sakta att automatisera avkodningen. De kommer inte längre behöva ljuda ihop 

bokstav för bokstav. Barnen lär sig orden som ortografiska representationer och när de möter 

orden nästa gång kan de ta fram ordens ortografiska representation från minnet, vilket gör att 

avkodningen sker snabbt och utan ansträngning. Avkodningen går alltså från att vara alfabetisk 

till att bli ortografisk (se avsnitt 2.2.4). En del barn däremot lyckas inte att uppnå en automati-

serad avkodning förrän några år senare. Dessa barn har oftast svårt med den fonologiska delen 

och då främst med att urskilja fonemen i ett ord. Barnen kan de flesta bokstäverna och bokstä-

vernas ljud när de står enskilda, men när bokstäverna står ihop i ett ord har de svårt att se sam-

bandet och därmed svårt att sammanljuda bokstäverna, framförallt att göra det korrekt (Fri-

dolfsson 2018:58; Frost 2002:24–25, 63, 155). Att barnet har svårigheter med samman-

ljudningen kan visa sig genom att barnet byter plats på bokstäver, blandar ihop visuellt lika 

bokstäver (exempelvis b och d), läser i fel riktning, läser inte hela orden utan tappar ändelser 

och/eller att barnet läser utan intonation (Fridolfsson 2018:58; Høien & Lundberg 2013:56). 

Att automatisera avkodningen är inte lätt eftersom bokstäverna i det svenska språket inte 

överensstämmer helt med det talade språkets enskilda ljud. En del ljud har ingen egen bokstav 

utan kräver flera bokstäver i kombination (exempelvis stj-ljudet). Samma bokstav kan även 

motsvara olika ljud (exempelvis kan bokstaven G låta som g, j och som sch) (Høien & Lundberg 

2013:56). Svenska språket har även långa och korta vokalljud som i ett ord inte har en egen 

symbol utan bokstäverna intill ordet avgör ljudet (Høien & Lundberg 2013:41; Jönsson 

2010:32). Det är framförallt när barnen stöter på sådana ord som inte är ljudenliga, som barnet 

får problem (Høien & Lundberg 2013:56). 

 

När barnets avkodning inte är automatiserad utan barnet måste ljuda varje bokstav blir läs-

ningen långsam och mödosam, vilket gör att minnet belastas så mycket att barnet får svårt att 
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förstå innehållet. Barnet måste ägna alla resurser åt att avkoda orden att inga resurser finns kvar 

till att förstå innehållet (Høien & Lundberg 2013:41). 

 

3.2 Hjärnan – träning ger färdighet 

Enligt forskning om hjärnan kan människor tillgodogöra sig något nytt på två olika sätt, 

antingen som färdighet eller som kunskap. Det förstnämnda, färdigheten, är ett system som lärs 

in genom den egna användningen, det vill säga att färdigheten tränas många gånger. Inlärningen 

tar tid och processen är till en början arbetsam, men till slut har färdigheten upprepats så många 

gånger att den går på automatik, det vill säga att färdigheten sker utan ansträngning. Att utveckla 

en god läsförmåga kräver bland annat mycket färdighetsträning, framförallt mycket träning att 

lära sig att avkoda ord (Ingvar 2018:21). Träningen att avkoda ord handlar om att ”lära in delar 

av eller hela ord som ortografiska ordbilder så att varje bokstav inte längre behöver ljudas för 

att läsa orden” (a.a.:23). Utan denna mängdträning blir läsningen ett hinder istället för en hjälp 

i skolan (a.a.:21). 

 

Det som händer genom färdighetsträning är att det sätts ett minnesspår i hjärnan. I hjärnan finns 

det ett stort antal nervceller och stödceller. När nervcellerna används i större omfattning skapas 

förbindelser, så kallade synapser, med andra nervceller. Signalerna som sänds tar samma bana 

vid ett flertal tillfällen, vilket leder till att dessa synapser förstärks och informationen blir mer 

effektiv. Denna process kallas för Hebbs princip och påvisar vikten av mängdträning. För att 

synapserna ska stärkas är det viktigt att färdighetsträningen inleds så tidigt som möjligt samt att 

eleverna får möjlighet att upprätthålla träningen. De som tidigt lär sig att automatisera sin 

avkodning blir oftast som vuxna goda läsare. För de elever som sällan övar på att avkoda 

försvinner däremot synapserna, vilket påverkar läsningen negativt eftersom informationen blir 

långsammare (Ingvar 2018:19–20).  

 

Kunskap är ett system som lärs in genom att en händelse upplevs och att individen sedan kan 

återge den. Minnet av händelsen kan sedan åter få liv genom att individen påminns om händel-

sen på ett eller annat vis. Att med tänkandet kunna hantera kunskap är en viktig funktion gäl-

lande kognitiv förmåga. Men för att de kognitiva förmågorna ska kunna fungera krävs ett bra 

långtidsminne (Ingvar 2018:21–22). Vid läsinlärning är kunskapssystemet och långtidsminnet 

viktigt. I hjärnan finns hippocampus vars uppgift är att ”hjälpa till i formandet av minnet” samt 

att ”hålla reda på var kunskapen är lagrad” (a.a.:22) då informationen som är lagrad i hjärnan 

är kombinerade från olika tidpunkter. När läsningen inte är automatiserad och personen måste 

använda ljudning för att läsa belastas lätt hippocampus och personen blir trött och okoncentre-

rad, vilket leder till att både hippocampus och personen måste vila (Ibid.). Utifrån detta kan det 

vara bra för de elever som har avkodningssvårigheter, att få koncentrera sig en kortare stund 

för att sedan vila från läsningen. Med metoden Bravkod mängdtränar eleverna avkodningen 

under endast 20 minuter åt gången, vilket gör att de kan hålla koncentrationen uppe under hela 

träningspasset. 

 

Vi människor har även ett arbetsminne som används för att kunna hålla information i minnet 

under en kortare tid. Vid läsning behövs arbetsminnet för att komma ihåg det man redan läst 

medan läsningen går vidare. Är avkodningen alfabetisk, det vill säga inte automatiserad, går 
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dock mycket av arbetsminnets kapacitet åt att försöka ljuda ihop bokstäverna. Ibland används 

arbetsminnet så mycket till att avkoda att personen inte kommer ihåg vad som lästs. Det är 

därför viktigt att ge tid till mängdträning så att eleverna utvecklar en automatiserad avkodning 

och därmed kan komma ihåg vad de läser. En automatiserad avkodning underlättar även skol-

arbetet. Eleverna blir inte utmattade lika snabbt, vilket gör att de kan hålla koncentrationen uppe 

en längre tid (Ingvar 2018:23–24). 

 

3.3 Styrdokument 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 står det att skolans 

viktigaste uppgift är att se till att eleverna tillägnar sig de kunskaper som är väsentliga ur ett 

individ- och samhällsperspektiv (Skolverket 2018:11). Sådana kunskaper är bland annat läs-

kunskaper. Eleven måste kunna förstå och använda det talade och skrivna språket ”för att kunna 

förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts” 

(a.a.:257). Språket använder människan för att kunna kommunicera, tänka och lära (Ibid.). Att 

ha kunskaper om det talade och skrivna språket är även viktigt, då det ligger till grund för hela 

utbildningen (a.a.:11).  

 

Enligt Skolverket (2018:263) är kravet för läsning i slutet av årskurs 3 att eleverna ska kunna 

läsa ”bekanta och elevnära texter med flyt” för att nå godtagbara kunskaper. Eleven ska även i 

viss mån kunna återge innehållet och diskutera kring budskapet samt kunna göra text-till-värld 

kopplingar. Dessa kunskaper kräver i sin tur goda avkodningsfärdigheter. För att eleverna ska 

ges möjlighet att utveckla flyt i läsningen står det i det centrala innehållet att pedagogen bland 

annat ska utforma undervisningen så att eleverna får öva på alfabetet och dess ordning samt 

kopplingen mellan fonem och grafem (a.a.:258).  

 

För att en elev ska kunna nå kunskapskraven är det viktigt att skolan ger den vägledning och 

uppmuntran som eleven är i behov av för att, utifrån sin bakgrund och egna förutsättningar, 

kunna ”utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål” (Skolverket 2014:12; Skol-

verket 2018:11). Med andra ord måste pedagogen se till varje enskild elevs kunskaper och 

anpassa och strukturera undervisningen så att det gynnar eleven (Skolverket 2018:6, 11–12). 

Vägledningen och uppmuntran måste ges på både grupp- och individnivå (Skolverket 2014:12).  

 

Utöver den reguljära undervisningen behöver en del elever ytterligare stöd för att utvecklas mot 

att nå kunskapsmålen. Det kan innebära att ge särskild undervisning eller extra anpassningar 

inom klassrummets ram (Skolverket 2014:10–11; Skolverket 2018:12). Det är viktigt att dessa 

stödinsatser sätts in tidigt för att ge eleverna de möjligheter och förutsättningar som behövs för 

att nå dit (Skolverket 2014:10). Bravkod är en metod som kan sättas in för att ge detta särskilda 

stöd för de eleverna som har lässvårigheter. Eleverna får med Bravkod träna extra på kopp-

lingen mellan grafem och fonem, vilket senare kan leda till att eleven utvecklar en automatise-

rad avkodning. 
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3.4 Motivation 

Att elever har motivation, med andra ord en ”önskan att delta i lärandeprocesser” (Lozic 2019), 

är betydelsefullt för att eleverna ska lyckas i skolan. Elevernas motivation kan påverkas av såväl 

inre som yttre faktorer. Som pedagog är det vid läsning viktigt att sträva efter att stärka 

elevernas inre motivation, det vill säga den egna inneboende drivkraften (Ibid.). Den inre 

motivationen är livslång, ger upphov till självmant läsning och är nödvändig för att kunna bygga 

upp strategier som är användbara vid läsning, som till exempel självövervakning, att läsa mellan 

raderna och att sammanfatta (Sweet & Guthrie 1996:661–662). Yttre motivation skapad av en 

pedagog genom exempelvis positiv återkoppling eller belöning kan vara nödvändigt när den 

inre motivationen saknas och/eller när eleverna ska färdighetsträna. När elever ska lära sig en 

ny färdighet, till exempel avkodning inom läsning, krävs mycket övning. Färdighetsträning är 

oftast inte förknippat med inre motivation och därför är yttre motivation väldigt användbart. 

Yttre motivation är kraftfull eftersom den inducerar omedelbar ansträngning och uppmärksam-

het. Men yttre motivation bör användas med försiktighet då den kan försämra elevernas inre 

motivation, vilket är en viktig faktor för elevernas utveckling (Lozic 2019; Sweet & Guthrie 

1996:661–662). 

 

Med Bravkod är det svårt att bygga på elevernas inre motivation. Träningsmaterialet bygger på 

långa listor med ibland nonsensord. Materialet tar inte hänsyn till elevernas intressen och 

estetiska engagemang, vilka anses vara viktiga delar för att stärka elevernas inre motivation 

(Sweet & Guthrie 1996:661–662). Vi har därför valt att fokusera på elevernas yttre motivation 

genom att ge positiv återkoppling. 

 

3.5 Barns självbild 

Självbegreppet är ett omdiskuterat begrepp då begreppet har många olika benämningar i 

litteratur, bl.a. används ord som ”själ”, ”självuppfattning”, ”självbild”, ”jaguppfattning” och 

”jaget”. Författare använder ibland olika ord för samma betydelse och ibland samma ord trots 

att betydelsen skiljer sig åt (Taube 2007:20–21). Enligt Karin Taube skapar denna otydlighet 

förvirring bland läsare och indikerar att det är viktigt att tydligt förklara vad man menar med 

begreppet. I vår tolkning av begreppet utgår vi från Rogers fenomenologiska syn på jaget 

(refererad i Taube 2007:18). Rogers ser uppfattningen om jaget ”som en organiserad enhet 

bestående av olika, sinsemellan relaterade tolkningar av jaget” (Ibid.). Han förklarar vidare att 

det inbegriper ”tolkningar av de egna förmågorna och personlighetsdragen, av jaget i relation 

till andra och omgivningen samt av de värderingar som tillmäts var och en av dessa tolkningar” 

(Ibid.). De begrepp vi hädanefter kommer att använda för denna tolkning är självbild och själv-

uppfattning. 

 

Barns syn på sitt jag i skolan påverkas med andra ord av lärarnas och kamraternas uppfattningar 

om dem samt av deras egna prestationer på uppgifter (Taube 2007:79). Ett barn som upplever 

uppgifter lätta och som inte stöter på några större hinder utvecklar snabbt en positiv självbild, 

medan ett barn som upplever uppgifter svåra och som hela tiden får kämpa oftast utvecklar en 

negativ självbild (a.a.:92). Enligt Taube (2007:75) är det dock i lågstadiet inte “alltför ovanligt 
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att elever med god självbild är lågpresterande”. Barn i lågstadieålder har inte fullt ut utvecklat 

sin kognitiva förmåga, vilket gör att de inte alltid uppfattar sina förmågor korrekt (a.a.:79).  

 

Enligt John Hattie (2012:71) tar elever som har en negativ självbild ofta till social jämförelse, 

de jämför sig med andra, och då speciellt med någon som befinner sig på en lägre nivå än dem 

själva. De försöker att framställa sig som mer självsäkra än vad de egentligen är för att på så 

sätt imponera på andra och även för att imponera på sig själva. Att skryta om sina prestationer 

kan, hos personer i elevens omgivning, skapa en känsla av att eleven har goda kunskaper. 

 

3.6 Forskning om Bravkod 

Då Bravkod är ett förhållandevis nytt material finns det ingen stor mängd forskning kring 

metoden. Men grundaren till metoden, Ronny Karlsson, genomförde tillsammans med 

professor Martin Ingvar en studie där de åren 2007–2015 följde elever från årskurs 2–9 

(Dahlbom 2016). Deras undersökning påvisade att Bravkod hade en positiv effekt då samtliga 

elever som ingick i undersökningen förbättrade sin avkodning. Karlsson och Ingvar (refererad 

i Dahlbom 2016) konstaterade även att elevernas läsförståelse förbättrades efter att eleverna fått 

arbeta med Bravkod under (i genomsnitt) 8,5 veckor. Dock redovisas inte detta konstaterande i 

den artikel och det material vi har tagit del av, utan är endast något som forskarna beskriver i 

deras slutsats (Dahlbom 2016; Karlsson u.å.). 

 

Det finns även examensarbeten där studenter har valt att undersöka metoden Bravkod. Några 

av dessa studier berör exempelvis hur elever eller pedagoger upplever arbetet med Bravkod 

(exempelvis Ohlsson & Blomkvist 2017). Enligt Stefan Ohlssons och Linnea Blomkvists 

undersökning upplever såväl elever som pedagoger metoden Bravkod som positiv då de har sett 

tydliga framsteg inom läsningen. Pedagogerna är även positiva till metoden då de anser att den 

motiverar eleverna och att den är enkel att arbeta med. Andra undersökningar (exempelvis 

Lidén Ståhl & Lundmark 2017) har haft för avsikt att jämföra metoden Bravkod med någon 

annan intensiv lästräningsmetod, exempelvis Trugs. Karolina Lidén Ståhls och Karin Lund-

marks undersökning påvisar att både Bravkod och Trugs har en positiv effekt på elevers 

avkodningsförmåga. Även upplevelsen av de båda metoderna var likvärdiga hos eleverna. Båda 

metoderna värderades vara lika bra trots deras skilda arbetssätt. Utöver dessa undersökningar 

finns det endast ett fåtal examensarbeten där studenter praktiskt har genomfört Bravkod-

undervisning för att undersöka Bravkods effekt på elevers avkodningsförmåga (exempelvis 

Persson 2013 och Bergstedt & Engens 2018). Generellt indikerar alla dessa undersökningar att 

intensiv lästräning med Bravkod förbättrar elevers avkodningsförmåga. Ingen av dessa studier 

undersöker dock det som Karlsson och Ingvar (refererad i Dahlbom 2016) konstaterade i deras 

studie, att även läsförståelsen förbättras som en följd av att avkodningen blir bättre. Likaså har 

ingen undersökt om elevers motivation till att läsa stärks av att avkodningen förbättras. Vi anser 

därför att det saknas forskning kring dessa områden och har därför valt att inkludera dessa i vår 

undersökning.   
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4 Material 
Nedan följer en beskrivning av det material som har använts i studien. 

 

4.1 Bravkodmaterialet 

Bravkodmaterialet är ett strukturerat material som omfattar ett häfte med olika listor med 

stigande svårighetsgrad. Nedan presenteras varje lista. Samtliga listor grundar sig på sambandet 

mellan grafem och fonem och då listorna endast består av ord medför detta att eleverna inte kan 

ta stöd av den omgivande kontexten vid läsning (Dahlbom 2016). De kan inte gissa sig fram, 

utan måste läsa varje bokstav (Fridolfsson 2018:70). Listorna läses upprepade gånger, både 

uppifrån och ned och från vänster till höger). Syftet med detta är att ”överinlära och automati-

sera avkodning av bokstäverna, enskilda stavelser samt hela ord” (Jönsson 2010). 

 

4.1.1 Enbokstavslista 

”Enbokstavslistorna”, så kallade A1, B1, A4 och B4 i häftet, består av enskilda bokstäver som 

eleverna ska läsa uppifrån och ner, från vänsterspalt till högerspalt. Eleverna ska använda 

fonemet och inte grafemet. Pedagogen väljer vid arbetspassens inledning antingen lista A1 eller 

B1 och avslutar arbetspassen med antingen lista A4 eller B4 (Jönsson 2010:1–2, 17–18). 

 

4.1.2 Tvåbokstavslista 

”Tvåbokstavslistorna”, så kallade A2, B2, A3 och B3 i häftet, innehåller ord/nonsensord som 

består av en stavelse med två bokstäver. Exempel på nonsensord är yg, åv, äb och ri. När 

eleverna läser nonsensord hamnar fokus på avkodningen och att lära sig kopplingen mellan 

grafem och fonem (Staffans 2014). Eleverna läser uppifrån och ner, från vänsterspalt till 

högerspalt. Pedagogen väljer mellan lista A2 och B2 och mellan lista A3 och B3 (Jönsson 

2010:3–4, 15–16).  

 

4.1.3 Basövningar 

Basövningarna består av tio sidor med stavelser och högfrekventa ord, det vill säga ord som är 

vanligt förekommande i vardagen. Eleverna läser på de flesta sidor uppifrån och ner, med 

undantag från några sidor där eleverna läser från vänster till höger. På några sidor läser eleverna 

både uppifrån och ner samt från vänster till höger (Jönsson 2010:5–14). 

 

Eleverna kommer till en början inte hinna alla listor, vilket heller inte är tanken. Tanken är att 

eleverna ska träna dessa listor under en längre tid, tills avkodningen är mer eller mindre auto-

matiserad (Jönsson 2010:lösblad 1). Om eleverna utvecklar en automatiserad avkodning, det 

vill säga utför basövningarna med lätthet, får de övergå till extramaterialet (se avsnitt 4.1.4). 

Det är dock viktigt att eleverna inte övergår till extramaterialet för tidigt. Enligt Jönsson 

(2010:lösblad 1) ska träningen alltid vara på en nivå precis under vad eleven klarar då det är 

betydelsefullt att eleven får känna att eleven hela tiden lyckas. Taube (2007:85) ger uttryck för 

att om en lässvag elev inte får lyckas med en uppgift tappar eleven tron på sin egen förmåga. 
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4.1.4 Extramaterial 

Extramaterialet består av 24 sidor med sammansatta ord, ”mönstergivning av olika vokaler” 

och ord som genom förflyttning bildar ett mönster (Jönsson 2010:19–42). Exempelvis läser 

eleverna i ordningsföljden ”lä, läs, läsa” (Hedström 2013). Eleverna får i extramaterialet öva 

upp sin morfologiska kunskap, vilket underlättar förståelsen av en text. De får exempelvis läsa 

ihop morfem; sy-nål, el-bil, tåg-lok osv. Bindestrecket finns med då det anses hjälpa eleverna 

att upptäcka morfemgränsen (Herkner & Fridolfsson 2018:80). De får även böja orden i olika 

former: sopa, sopar, sopat och vila, vilar, vilat. 

 

4.2 Testmaterialet 

I detta avsnitt följer en beskrivning av de tester eleverna har genomför. Testerna genomfördes 

i både träningsgruppen och kontrollgruppen. 

 

4.2.1 Avkodningstestet 

Avkodningstestet är ett test som mäter hur väl elevens ortografiska och automatiserade avkod-

ning är. Eleven behöver inte förstå vad eleven läser utan syftet är att få en inblick i hur snabbt 

och korrekt avkodningen sker. Testet består av 120 ord och eleven ska läsa så många ord som 

eleven hinner på en minut. Inledningsvis är orden tvåstaviga men ju längre eleven kommer 

desto längre och svårare blir orden. Testet genomför eleven enskilt med en pedagog som sitter 

med. Eleven och pedagogen har ett varsitt testblad och pedagogen markerar i sitt testblad de fel 

eleven gör. Därefter beräknas antalet rätt (Jönsson 2010).  

 

Till Bravkods avkodningstest följer ett läsdiagram med. Diagrammet visar, utifrån antalet rätt 

lästa ord, på vilken nivå eleven befinner sig på i förhållande till gränsvärdet för årskursen. 

Diagrammet är uppdelat i fyra områden: grönt, gult, orange och rött. Det gröna området innebär 

att eleven har uppnått gränsvärdet. Det gula området innebär att eleven befinner sig 1–5 

ord/minut från gränsvärdet. Det orangea området innebär att eleven befinner sig 6–10 ord/minut 

från gränsvärdet och det röda området innebär att eleven befinner sig mer än 10 ord/minut från 

gränsvärdet. Gränsvärdet för höstterminen i årskurs 2 är 55 ord/minut (Jönsson 2010).  

 

4.2.2 Läsförståelsetestet 

Läsförståelsetestet Vilken bild är rätt? – en enkel klassdiagnos av läsförståelse, skapad av pro-

fessor Ingvar Lundberg, används för att mäta elevernas läsförståelse (Annell, Lundberg & 

Leven 2001). Testet består av 38 uppgifter, fördelat på tio sidor, där eleverna ska läsa en eller 

två meningar och sedan utifrån fyra bilder bestämma vilken av dessa som stämmer överens med 

meningen/meningarna. Eleverna får tio minuter på sig att svara på så många uppgifter som 

möjligt. Utifrån antalet rätta svar beräknas sedan stanine-värdet ut (se tabell 1). Stanine-värdena 

är graderade utifrån normalfördelningskurvan och är ett mått på hur eleven förhåller sig i läs-

förståelse procentuellt jämfört med en bestämd population (Egidius 2005:661). Målet för års-

kurs 2 är att eleverna minst ska uppnå stanine-värdet 4, det vill säga få 13–18 rätt på tio minuter 

(Annell, Lundberg & Leven 2001:6).  

 

 



 

18 

 

Tabell 1: konvertering från antal rätt till stanine-värde. 
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5 Metod 
I detta kapitel presenteras vårt tillvägagångssätt. Först redovisas metodvalen och därefter be-

skrivs urvalet, vilka deltagare som har ingått i studien och hur de har valts. I det tredje avsnittet 

följer en beskrivning av genomförandet. Det fjärde avsnittet handlar om etiska överväganden. 

Avslutningsvis presenterar vi hur materialet har analyserats. 

 

5.1 Metodval 

Nedan redogör vi för vilka metoder vi har använt för att besvara studiens frågeställningar.  

 

5.1.1 Experiment 

I studien har vi valt att använda experiment som en av våra forskningsmetoder. Syftet med 

experimentella studier är oftast att utifrån en hypotes (exempelvis frågor om hur någonting har 

förändrats) och genom att arbeta med ett material, undersöka dess giltighet (Lagerholm 

2005:58). Vår hypotes i denna studie var att Bravkod förbättrar elevers avkodningsförmåga och 

läsförståelse samt ökar motivationen och det var detta som vi ville undersöka. 

 

Ett experiment ska, enligt Clark och Clark (refererad i Lagerholm 2005:58), innefatta fem delar. 

Först och främst måste det finnas en teori som ska undersökas. Därefter måste det finnas en 

förutsägelse, det vill säga ett antagande om resultatet (om A inträffar, då bör B inträffa). I vår 

studie vill vi undersöka Bravkods effekt på elevers avkodningsförmåga, läsförståelse och 

motivation. Vi trodde att avkodningsförmågan och läsförståelsen förbättras samt att moti-

vationen ökar om eleverna får Bravkodundervisning. Den tredje delen handlar om mani-

pulation. För att antagandet om resultatet ska inträffa bör forskaren skapa förutsättningar som 

tillåter detta. Vi skapade förutsättningar genom att lästräna med de deltagande eleverna tre 

dagar i veckan i fem veckor med hjälp av Bravkodmaterialet. Därpå bör antagandet kontrolleras 

genom en observation (har B inträffat genom att A inträffade). Vi kontrollerade om elevernas 

avkodningsförmåga och läsförståelse hade förbättrats genom att använda oss av för- och efter-

tester samt kontrollerade om elevernas motivation hade ökat genom att använda enkäter (se 

avsnitt 5.1.2). Sist ska en slutsats dras utifrån observationen – stödjer teorin antagandet eller 

motsägs den (Lagerholm 2005:58)? Vi jämförde för- och eftertesterna samt enkäterna för att 

urskilja Bravkods effekt. 

 

Vid ett experiment är intentionen att visa om den införande faktorn är den som påverkar resul-

tatet. Vår intention var alltså att visa om det är Bravkod som förbättrar elevernas avkodnings-

förmåga och läsförståelse. För att bevisa detta måste experimentatorn införa kontroll för att 

utesluta att det inte är någon annan faktor som påverkar resultatet (Denscombe 2009:77). Det 

vanligaste sättet att tillämpa kontroll är att använda en kontrollgrupp som jämförs mot den 

grupp där faktorn införts, i vårt fall i träningsgruppen. Båda grupperna måste stämma överens 

med varandra och i vårt fall innebär det att deltagarna i de båda grupperna måste befinna sig på 

samma avkodningsnivå (a.a.:79). Det bästa sättet att bevisa en enskild faktors inverkan ”är att 

införa denna variabel medan alla andra relevanta faktorer hålls oförändrade” (a.a.:77). Eleverna 

i båda grupperna i vår studie ingick i den reguljära undervisningen samt fick sina eventuella 
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stödinsatser. Det som skiljde grupperna åt var att en ny faktor, Bravkodundervisning, infördes 

i träningsgruppen medan kontrollgruppen hölls oförändrad. 

 

5.1.2 Enkäter 

Den andra metoden vi använde i vår studie var enkäter (se bilaga 3). Enkäterna användes som 

komplement till det experiment vi genomförde. Syftet med enkäterna var att ge svar på vår 

tredje frågeställning: hur ser elevernas syn på läsning ut efter arbete med metoden Bravkod? 

Enkäterna genomfördes enbart med eleverna i träningsgruppen. 

 

Enligt Magnus Hagevi och Dino Viscovi (2016:58–59) är både frågeformuleringen och svars-

formuleringen i en enkät viktiga delar för att skapa en välformulerad och tillförlitlig enkät. När 

vi formulerade frågorna till enkäten försökte vi att hålla oss korta samt med ett så enkelt och 

begripligt språk som möjligt eftersom de elever vi genomförde enkäterna med har läs- och 

skrivsvårigheter, men även då barn generellt inte har ett lika utvecklat ordförråd som vuxna. Vi 

ville helt enkelt undvika svåra ord som kan leda till att eleverna inte förstår frågan och att re-

sultatet blir missvisande.  

 

Vi valde att inte formulera frågor där eleverna ska ta ställning till åsiktsfulla påståenden, det 

vill säga att eleven ska kryssa i om eleven instämmer eller inte instämmer angående påståendet, 

då sådana påståenden kan vara partiska. Istället har vi försökt formulera frågor som är neutrala 

(Hagevi & Viscovi 2016:70–72). Vi har valt att använda oss av fyra slutna frågor (Bryman 

2011:242). En fråga där eleven utifrån fyra fasta svarsalternativ ska välja ett av dem samt tre 

frågor där eleven utifrån en bipolär skattningsskala med numeriska värden (värden mellan 1–

10 där 1 är lägst/minst positivt och 10 högst/mest positivt) ska ringa in det svarsalternativ som 

eleven anser stämmer överens med den egna uppfattningen. Att skalan är bipolär innebär att 

skalan har två motsatta poler, exempelvis dåligt–bra, tråkigt–roligt. Enligt Hagevi och Viscovi 

(2016:82) kan fasta svarsmöjligheter, som alla fyra frågor bygger på, underlätta bearbetningen 

av informationen. Informationen kan lättare sammanställas och analyseras, detta då svaren mel-

lan flera svarspersoner blir jämförbara. De proportionellt rangordnade skalorna gjorde det även 

möjligt att diskutera data som mer än eller mindre än samt hur mycket mer eller mindre det var 

(Denscombe 2009:329–330). 

 

Enkäten är utformad med få men välgenomtänkta frågor. Långa enkäter kan enligt Hagevi och 

Viscovi (2016:159) ha en tendens att göra så att svarspersonerna tröttnar och att kvaliteten blir 

försämrad eller göra att svarspersonens vilja att besvara enkäten helt går förlorad. Eftersom 

svarspersonerna i vår studie har läs- och skrivsvårigheter såg vi det extra betydelsefullt att ut-

forma en enkät med få frågor. 

 

5.2 Urval av deltagare 

Urvalsprocessen inleddes med ett bekvämlighetsurval (Denscombe 2009:39). Skolan som del-

tagarna i experimentet går i är belägen i ett närliggande område och vi har sedan tidigare haft 

kontakt med den och kunde därför lättare få tillåtelse av både rektorn och pedagogerna att 

genomföra vår studie där. 
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Studien genomfördes på elever i årskurs 2. De hade veckan innan vårt experiment skulle 

genomföras redan genomfört avkodningstestet och det innebar att vi inte behövde genomföra 

ett nytt test på eleverna för att kunna välja deltagare, vilket medförde att vi sparade mycket tid. 

 

Då fokus var att genomföra experimentet med lässvaga elever sorterade vi först bort de elever 

som uppnått gränsvärdet på avkodningstestet före experimentet. Därefter genomfördes ett urval 

av de lässvaga eleverna på grundval av deras testvärden. Till experimentet behövdes flera par. 

Eleverna i respektive par var tvungna att motsvara varandra sett till deras avkodningsförmåga. 

För att välja deltagare som motsvarar varandra genomfördes ett subjektivt urval (Denscombe 

2009:37). Eleverna handplockades utifrån en jämförelse av resultaten på avkodningstesterna 

och de som hade liknande resultat bildade par. Den ena eleven i paret placerades i en tränings-

grupp och den andra i en kontrollgrupp. Paren användes för att vi skulle kunna urskilja effekten 

av metoden. Utifrån att eleverna i respektive par motsvarar varandra kan de i studien betraktas 

som samma person, vilket medför att det resultat som eleven i kontrollgruppen åstadkommer 

med den reguljära undervisningen kan räknas bort från eleven i träningsgruppens resultat för 

att få fram effekten av metoden Bravkod. 

 

5.2.1 Deltagare  

I studien deltog totalt åtta elever från årskurs 2, fem pojkar och tre flickor, varav alla hade 

avkodningssvårigheter. Tre av pojkarna och en av flickorna ingick i träningsgruppen. Dessa 

elever fick utöver den reguljära undervisningen och eventuella stödinsatser träna avkodning 

med metoden Bravkod. De återstående eleverna, två pojkar och två flickor, ingick i kontroll-

gruppen och fick ingen Bravkodundervisning utan endast reguljär undervisning och eventuella 

stödinsatser. I vardera gruppen fanns en elev som misstänks ha dyslexi, men utan att ha någon 

officiell diagnos samt en elev med svenska som andraspråk. Eleverna i träningsgruppen och 

kontrollgruppen parades ihop med varandra genom en matchning av deras färdigheter i avkod-

ning.  

 

5.3 Genomförande 

I detta avsnitt beskriver vi hur vi har gått tillväga för att undersöka om Bravkod är en effektiv 

metod för att förbättra elevers avkodningsförmåga och läsförståelse samt för att öka moti-

vationen. Först redogör vi för hur vi före och efter träningen med Bravkod tog reda på vilken 

nivå eleverna befann sig på, gällande avkodning och läsförståelse. Därefter beskriver vi hur 

träningen med Bravkod har genomförts. 

 

5.3.1 Före och efter träningen med Bravkod 

Till de elever som handplockades skickades ett informationsbrev och en samtyckesblankett ut 

till vårdnadshavarna. Samtyckte vårdnadshavarna till elevens medverkan i studien användes 

elevens avkodningstest, som genomförts veckan före, som utgångspunkt i studien. Samma 

avkodningstest genomfördes sedan efter experimentet för att urskilja den eventuella förändring 

i avkodningshastighet som skett hos eleverna. Eleverna genomförde förtestet tillsammans med 

en pedagog från skolan som har en utbildning inom Bravkod och eftertestet genomfördes till-

sammans med en av oss. Under testet satt eleven enskilt tillsammans med den vuxna personen 
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som utförde testet med eleven. Eleven läste så många ord eleven hann under en minut och den 

vuxna personen markerade i sin motsvarande text de ord eleven läste fel (se avsnitt 4.2.1). 

 

Eleverna i både träningsgruppen och kontrollgruppen genomförde även ett läsförståelsetest före 

och efter träningen med Bravkod. Syftet med att båda grupperna genomförde läsförståelse-

testerna var att urskilja Bravkods effekt. Enligt Barbro Westlund (refererad i Jönsson 2010), 

lärarutbildare och doktorand vid Stockholms universitet, ökar läsförståelsen med cirka 40 pro-

cent om en elev uppnår flyt i läsningen. Även The Simple View of Reading stödjer sig i denna 

teori (se avsnitt 2.1). Läsförståelsetestet genomfördes tillsammans med oss. Testet inleddes med 

att vi förklarade testet för eleverna genom att genomföra en av uppgifterna med dem. Vi läste 

första uppgiften och frågade vilken av bilderna som stämde överens med mening-

en/meningarna. Eleverna angav ett svar varpå vi visade att eleverna skulle göra ett diagonalt 

streck över bilden. Vi visade även att eleverna skulle göra ytterligare ett diagonalt streck över 

bilden, ett diagonalt streck från andra hållet så att det bildas ett kryss, om eleven ansåg att eleven 

markerat fel bild. Därefter fick eleverna tio minuter på sig att självständigt utföra så många 

uppgifter som möjligt (se avsnitt 4.2.2). Om eleverna inte förstod ett ord eller en mening på 

grund av att avkodningen skedde för långsamt valde vi att inte hjälpa dem, då avkodning är en 

av de två huvudkomponenterna för att eleverna ska ha läsförståelse (se avsnitt 2.1). Vi upp-

muntrade istället eleverna till att läsa ordet/meningen igen och om de fortfarande inte förstod 

bad vi dem att markera den bild de trodde var rätt.  

 

Eleverna i träningsgruppen fick även besvara en enkät före och efter träningen med Bravkod 

(se avsnitt 5.1.2). Syftet med enkäten var att undersöka om elevernas syn på läsning hade för-

ändrats från första till sista tillfället. Under genomförandet av enkäterna valde vi, utifrån att 

eleverna har läs- och skrivsvårigheter, att läsa upp enkätfrågorna en i taget. 

 

5.3.2 Arbetspassen med Bravkod 

Eleverna i träningsgruppen genomförde vid två till tre tillfällen i veckan under fem veckor ett 

arbetspass med metoden Bravkod. Arbetspassen pågick i cirka 20 minuter och genomfördes en-

till-en, det vill säga att varje elev satt enskilt tillsammans med en av oss och tränade med 

Bravkodmaterialet. Genom en-till-en-undervisningen fick eleverna omgående korrigering samt 

mycket uppmärksamhet och bekräftelse, vilket enligt Ingvar Lundberg (2010:171–172) ger en 

effektiv inlärning. 

 

Enligt Jan Trost (2010:67) kan en intervjuad person vid en intervju komma att känna sig i 

underläge om de som intervjuar är två personer. Vi anser att detta scenario skulle ha kunnat 

uppstå för oss, att en elev vid träningen känt underlägsen oss om vi båda hade närvarat. Vi valde 

därför att dela upp oss för att undvika att eleverna skulle uppleva att vi hade ett maktövertag. 

För varje vecka bytte vi elever för att undvika att vi påverkade elevernas resultat. Det var dock 

bara tre av fyra elever som roterade mellan oss. Den fjärde eleven stannade hos samma person 

under hela träningsperioden (se vidare avsnitt 7.1 för en förklaring till detta). 

 

Varje arbetspass började med att vi inledde en allmän konversation med eleverna för att skapa 

en god stämning inför träningen. Eleverna fick därefter genomföra hjärngympa då den hjälper 
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eleverna med kontakten och samarbetsförmågan mellan höger- och vänster hjärnhalva, vilket 

är viktigt för en optimal inlärning. Enligt Karlsson (refererad i Dahlbom 2016) förbättrar hjärn-

gympa elevernas koncentrationsförmåga inför lästräningen. Även Torbjörn Lundquist (2002) 

ger uttryck för betydelsen av hjärngympa för elever med inlärningssvårigheter. Han påstår likt 

Karlsson att hjärngympa ökar elevernas koncentrationsförmåga, men även att den dämpar 

hyperaktivitet och förbättrar minneshanteringen. Som hjärngympa fick eleverna rabbla bokstä-

verna i alfabetisk ordning samtidigt som de genom rörelse korsade ”mittlinjen i kroppen” 

(Lundquist 2002). 

 

Efter att eleverna genomfört hjärngympan arbetade de med en enbokstavslista (A1 eller B1) 

följt av arbete med en tvåbokstavslista (A2 eller B2) (se avsnitt 4.1.1 och 4.1.2). Eleverna 

arbetade varannan vecka med A-listorna och varannan vecka med B-listorna. A-listorna 

användes under den första veckan. Därefter arbetade eleverna med basövningarna. Två av 

eleverna fick även testa på extramaterialet som består av svårare övningar då vi ansåg att de 

utförde basövningarna med lätthet. Arbetspassen avslutades med att eleverna återigen arbetade 

med en enbokstavslista (A3 eller B3) och en tvåbokstavslista (A4 eller B4), denna gång omvänt. 

Det vill säga att eleverna först arbetade med tvåbokstavslistan och sedan enbokstavslistan. Att 

eleverna får avsluta varje arbetspass med en- och tvåbokstavslistorna är enligt Bodil Jönsson 

(2010:lösblad 1) viktigt då listor som eleverna bemästrar kan göra att de för med sig en positiv 

känsla till nästa träningstillfälle. 

 

För att stödja eleverna i deras läsning använde vi under arbetspassen en så kallad läspenna. 

Läspennan utgör en del av Bravkodmaterialet och används för att hjälpa eleverna med tempot 

och utvecklingen av flyt i läsningen (Jönsson 2010:lösblad 1). När vi använde läspennan utgick 

vi från Jönssons (2010:lösblad 3) trestegsutveckling, vilket bygger på tre stadier. När eleven 

befinner sig inom det första stadiet, det vill säga när eleven behöver ljuda varje bokstav, förs 

läspennan bokstav för bokstav. När eleven befinner sig inom det andra stadiet markeras voka-

lerna/stavelserna i ordet och när eleven befinner sig inom det sista stadiet, det vill säga när 

eleven har utvecklat ett relativt flyt i läsningen, förs läspennan vid sidan av ordet. Läste eleven 

fel på ett ord och fortsatte läsa nästa ord stannade vi upp eleven och bad eleven att läsa om 

ordet. Läste eleven fel ytterligare en gång ljudade vi ordet tillsammans med eleven. 

 

5.4 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer har beaktats för att genomföra studien på ett regel-

rätt sätt. Enligt Vetenskapsrådet (2002:5) är det som forskare viktigt att vid en undersökning ta 

hänsyn till att de individer som ingår i studien har ”ett berättigat krav på skydd”. Individskydds-

kravet, som detta kallas, består av fyra väsentliga krav gällande forskning: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (a.a.:6). 

 

För att uppfylla informationskravet formulerade vi ett informationsbrev som vi gav ut till alla 

deltagarna och deras vårdnadshavare innan undersökningen inleddes (se bilaga 1). I 

informationsbrevet beskrev vi studiens syfte, vad deltagandet i träningsgruppen respektive 

kontrollgruppen innebar samt att det insamlade materialet endast skulle användas av oss för att 

besvara studiens syfte och frågeställningar. Det framkom även tydligt i informationsbrevet att 
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deltagandet i studien var frivilligt och att de när som helst, utan förklaring, fick avbryta sin 

medverkan. Informationsbrevet avslutades med våra kontaktuppgifter som gjorde det möjligt 

för deltagarna och deras vårdnadshavare att ställa eventuella frågor. Eftersom deltagarna i vår 

studie skulle ingå i ett experiment formulerades även en samtyckesblankett som skickades ut 

tillsammans med informationsbrevet (se bilaga 2). Samtyckesblanketten skulle undertecknas av 

vårdnadshavarna då deltagarna i vår studie var under 15 år. I Vetenskapsrådet (2002:9) beskrivs 

det att försiktighet bör iakttas när det gäller personer som själva inte kan ta del av informationen. 

Därför beskrevs det, i samtyckesblanketten, att en underskrift av vårdnadshavarna även inne-

fattade att barnet hade fått tagit del av informationen gällande studien. 

 

För att uppfylla konfidentialitetskravet beskrev vi i informationsbrevet att allt material som 

samlas in kommer att förvaras inlåst under arbetsprocessen och att endast vi kommer att ha 

tillgång till materialet. I informationsbrevet beskrev vi även att materialet kommer att sparas 

enligt högskolans riktlinjer och sedan makuleras. Vi förklarade även att deltagarna kommer att 

vara anonyma och gå under så kallade pseudonymer när resultaten ska redovisas. 

 

Slutligen har vi tagit hänsyn till nyttjandekravet genom att endast använda det insamlade 

materialet för att besvara studiens syfte och frågeställningar, vilket även har förklarats i 

informationsbrevet. Vi förklarade att det färdiga arbetet kommer att publiceras i DiVA samt att 

ingen utomstående person kommer att få ta del av det resterande materialet. 

 

5.5 Analysmetodik 

Studien bygger på kvantitativa data då skillnaden mellan grupperna på både avkodningstestet 

och läsförståelsetestet mäts i antal rätt, och då enkäterna är utformade med fasta svarsalternativ 

(Denscombe 2009:320, 328).  

 

När vi analyserade den insamlade data gällande avkodningsförmågan och läsförståelsen 

använde vi en statistisk analysmetod, en så kallad variansanalys, för att undersöka de eventuella 

skillnaderna som fanns mellan kontrollgruppen och träningsgruppen (Berntson et al. 2016:22). 

Vi utgick från de eventuella skillnader som fanns mellan grupperna vid tidpunkt 2 (efter-

testerna). Skillnaden beräknades genom att vi först beräknade träningsgruppens och kontroll-

gruppens enskilda förändringar mellan eftertestet och förtestet för att sedan beräkna differensen 

mellan grupperna, vilket motsvarar Bravkods effekt (Denscombe 2009:79). Enligt Martyn 

Denscombe (Ibid.) inträffar förändringar alltid över tid, vilket innebär att Bravkods effekt skulle 

blivit missvisande om vi enbart skulle ha beräknat träningsgruppens skillnader från tidpunkt 1 

till tidpunkt 2. Elevernas eventuella förändringar skulle då ha kunnat bero på den reguljära 

undervisningen och inte Bravkodundervisningen. Har vi däremot två grupper, en grupp som 

enbart får reguljär undervisning samt eventuella stödinsatser och en grupp som får reguljär 

undervisning, eventuella stödinsatser och Bravkodundervisning, blir effekten mer trovärdig. 

 

När vi analyserade resultatet av elevernas motivation genomförde vi en sambandsanalys, det 

vill säga att vi undersökte sambandet mellan Bravkodundervisningen och motivationen för 

varje enskild elev i träningsgruppen (Berntson et al. 2016:22; Denscombe 2009:329–330). Vi 
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undersökte sambandet genom att jämföra resultatet från enkäten som eleven besvarade före 

träningen med Bravkod med enkäten som eleven besvarade efter träningen med Bravkod.   
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6 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultaten för studien. Först presenteras elevernas resultat på 

avkodningstesterna, följt av elevernas resultat på läsförståelsetesterna. Sist presenteras resulta-

ten från enkätundersökningen. Alla elever är anonymiserade och går under pseudonym. 

 

6.1 Avkodning 

I detta avsnitt presenteras resultaten från avkodningstesterna. Först presenteras enbart resultaten 

från förtesterna och därefter resultaten från eftertesterna. Avslutningsvis presenteras Bravkods 

effekt på elevernas avkodningsförmåga genom en jämförelse mellan kontrollgruppens resultat 

och träningsgruppens resultat.  

 

6.1.1 Förtest 

Alla elever i kontrollgruppen befinner sig utifrån läsdiagrammet för avkodningstestet inom det 

röda området (se avsnitt 4.2.1). Det innebär att eleverna ligger mer än 10 ord/minut från gräns-

värdet som ligger på 55 ord/minut. Kajsa läste 29 ord/minut på avkodningstestet före träningen 

med Bravkod och befinner sig 26 ord/minut från gränsvärdet (se figur 1). Klas var den elev från 

kontrollgruppen som läste flest ord/minut på avkodningstestet, han läste 42 ord/minut och be-

finner sig 13 ord/minut från gränsvärdet. Kalle läste 19 ord/minut på avkodningstestet, vilket 

innebär att han läste färst ord/minut av eleverna i kontrollgruppen och att Kalle befinner sig 36 

ord/minut från gränsvärdet. Klara läste 40 ord/minut på avkodningstestet före träningen med 

Bravkod och befinner sig 15 ord/minut från gränsvärdet. 

 

 

 

Tim läste 29 ord/minut på förtestet, Teo läste 42 ord/minut på förtestet och Tuva läste 40 

ord/minut på förtestet (se figur 2). Det innebär att de läste lika många ord/minut och befinner 

sig på samma avstånd från gränsvärdet som deras motsvarande partner Kajsa, Klas och Klara i 

kontrollgruppen. Tom läste 22 ord/minut på förtestet, vilket innebär att han läste 2 ord/minut 

fler än hans motsvarande partner Kalle i kontrollgruppen och befinner sig 33 ord/minut från 

gränsvärdet. Alla elever i träningsgruppen befinner sig även de inom det röda området i läs-

diagrammet (se avsnitt 4.2.1). 
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Figur 1: Kontrollgruppens resultat på förtestet. 
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Alla elever i både kontrollgruppen och träningsgruppen befinner sig mer eller mindre i det 

alfabetisk-fonologiska stadiet (se avsnitt 2.2.3). Eleverna kan ljuda fram vissa ord genom att 

ljuda bokstav för bokstav och därefter binda samman dem till hela ord. När eleverna ska läsa 

obekanta och långa ord som är längre än fyra bokstäver fungerar inte denna strategi. 

Avkodningen sker då inte tillräckligt fort för arbetsminnet, vilket medför att förståelsen för 

orden går förlorad (se avsnitt 3.2). 

 

6.1.2 Eftertest 

 

 

 

Kajsas resultat på eftertestet påvisade en förbättring med 1 ord/minut, 3,4 procent (se figur 3). 

Hon gick från att läsa 29 ord/minut på förtestet till att läsa 30 ord/minut på eftertestet. Utifrån 

läsdiagrammet befinner sig Kajsa fortfarande inom det röda området, men är nu 25 ord/minut 

från gränsvärdet (se avsnitt 4.2.1). 

 

Klas resultat på eftertestet påvisade en förbättring med 3 ord/minut, 7,1 procent. Han gick från 

att läsa 42 ord/minut på förtestet till att läsa 45 ord/minut på eftertestet. Utifrån läsdiagrammet 
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Figur 2: Träningsgruppens resultat på förtestet. 
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Figur 3: Kontrollgruppens resultat på eftertestet i jämförelse med förtestet. 
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befinner sig Klas efter träningen med Bravkod inom det orangea området. Han är nu 10 

ord/minut från gränsvärdet.   

 

Kalles resultat på eftertestet påvisade en förbättring med 2 ord/minut, 10,5 procent. Han gick 

från att läsa 19 ord/minut på förtestet till att läsa 21 ord/minut på eftertestet. Utifrån läs-

diagrammet befinner sig Kalle fortfarande inom det röda området, men är nu 34 ord/minut från 

gränsvärdet.  

 

Klara försämrade sitt resultat med 2 ord/minut. Hon gick från att läsa 40 ord/minut på förtestet 

till att läsa 38 ord/minut på eftertestet, vilket motsvarar en försämring med 5,0 procent. Utifrån 

läsdiagrammet befinner sig Klara fortfarande inom det röda området, men är nu 17 ord/minut 

från gränsvärdet.  

 

 

 

Tims resultat på eftertestet påvisade en förbättring med 9 ord/minut, 31,0 procent (se figur 4). 

Han gick från att läsa 29 ord/minut på förtestet till att läsa 38 ord/minut på eftertestet. Utifrån 

läsdiagrammet befinner sig Tim fortfarande inom det röda området, men är nu 17 ord/minut 

från gränsvärdet (se avsnitt 4.2.1).  

 

Teos resultat på eftertestet påvisade en förbättring med 7 ord/minut, 16,7 procent. Han gick från 

att läsa 42 ord/minut på förtestet till att läsa 49 ord/minut på eftertestet. Utifrån läsdiagrammet 

befinner sig Teo nu inom det orangea området. Han har 1 ord/minut kvar till det gula området 

och är 6 ord/minut från gränsvärdet. 

 

Toms resultat på eftertestet påvisade en förbättring med 15 ord/minut, 68,2 procent. Han gick 

från att läsa 22 ord/minut på förtestet till att läsa 37 ord/minut på eftertestet. Utifrån läs-

diagrammet befinner sig Tom fortfarande inom det röda området men, är nu 18 ord/minut från 

gränsvärdet.  

 

Tuvas resultat på eftertestet påvisade en försämring med 8 ord/minut, 20,0 procent. Hon gick 

från att läsa 40 ord/minut på förtestet till att läsa 32 ord/minut på eftertestet. Utifrån läs-
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Figur 4: Träningsgruppens resultat på eftertestet i jämförelse med förtestet. 
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diagrammet befinner sig Tuva fortfarande inom det röda området, men är nu 23 ord/minut från 

gränsvärdet. 

 

Kajsa, Kalle och Klara i kontrollgruppen befinner sig efter fem veckor med den reguljära under-

visningen och eventuella stödinsatser fortfarande i det alfabetisk-fonologiska stadiet (se avsnitt 

2.2.3). Eleverna ljudar fram orden bokstav för bokstav, men när de möter obekanta ord längre 

än fyra bokstäver sker avkodningen fortfarande för långsamt för att de ska kunna bilda sig en 

förståelse för orden. Alla elever i träningsgruppen samt Klas börjar att komma in i det 

ortografisk-morfemiska stadiet (se avsnitt 2.2.4). De har befäst många ord som innehåller två 

till fyra bokstäver i minnet vilket gör att de kan läsa orden som ordbilder utan ansträngning. De 

behöver inte längre ljuda dessa ord bokstav för bokstav. När det kommer till obekanta ord med 

fem eller flera bokstäver kan Teo, Tom, Tuva och Klas ljuda igenom några, medan andra blir 

för svåra. Tim däremot har fortfarande svårigheter med ord som är längre än fyra bokstäver. 

 

 
 

 

För att tydliggöra den procentuella skillnaden mellan grupperna presenteras resultateten i ett 

stapeldiagram (se figur 5). I diagrammet ställs de par som vi inledningsvis parade ihop utifrån 

deras avkodningsförmåga mot varandra. Som diagrammet illustrerar förbättrade tre av fyra ele-

ver i träningsgruppen sitt resultat från förtestet till eftertestet med högre procent i jämförelse 

med eleverna i kontrollgruppen. Den fjärde eleven i träningsgruppen försämrade sitt resultat 

med mer procent än motsvarande elev i kontrollgruppen. 

 

I par 1 förbättrade eleven i kontrollgruppen sitt resultat med 3,4 procent och eleven i tränings-

gruppen sitt resultat med 31,0 procent. Det ger en skillnad på 27,6 procentenheter.  

 

I par 2 förbättrade eleven i kontrollgruppen sitt resultat med 7,1 procent och eleven i tränings-

gruppen sitt resultat med 16,7 procent. Det ger en skillnad på 9,6 procentenheter.  

 

I par 3 förbättrade eleven i kontrollgruppen sitt resultat med 10,5 procent och eleven i tränings-

gruppen sitt resultat med 68,2 procent. Det ger en skillnad på 57,7 procentenheter.  
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Figur 5: Gruppernas procentuella förändring ställt mot varandra. 
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I par 4 försämrade eleven i kontrollgruppen sitt resultat med 5,0 procent och eleven i tränings-

gruppen sitt resultat med 20,0 procent. Det innebär att eleven i träningsgruppen försämrade sitt 

resultat med 15,0 procentenheter mer än eleven i kontrollgruppen. 

 

I nästa avsnitt presenteras Bravkods effekt på elevernas avkodningsförmåga. 

 

6.1.3 Effekten av Bravkod 

I diagrammen nedan presenteras elevernas resultat på avkodningstesterna. Vartdera diagram 

visar resultaten för respektive par. Utifrån parens resultat beräknas Bravkods effekt. 

 

 
Figur 6: Jämförelse av resultaten på avkodningstesterna för par 1. 

 

Kajsa som tillhörde kontrollgruppen och Tim som tillhörde träningsgruppen läste 29 ord/minut 

vardera på förtestet, det vill säga lika många ord/minut (se figur 6). På eftertestet däremot, som 

genomfördes efter fem veckor, läste Kajsa 30 ord/minut medan Tim läste 38 ord/minut. Utifrån 

Kajsas resultat kan vi påvisa att den reguljära undervisningen samt eventuella stödinsatser för-

bättrade hennes avkodningsförmåga med 1 ord/minut. Tim ökade sin avkodningsförmåga med 

9 ord/minut. Då vi utgår från att eleverna i träningsgruppen förbättrar sina resultat med lika 

mycket som deras motsvarande elev i kontrollgruppen genom den reguljära undervisningen och 

eventuella stödinsatser, förbättrade Tim sin avkodningsförmåga med 1 ord/minut genom den 

reguljära undervisningen och eventuella stödinsatser. De återstående orden/minut, i detta fall 8 

ord/minut, hänför vi till Bravkods påverkan. Med andra ord har metoden Bravkod i detta fall 

en positiv effekt på elevens avkodningsförmåga med 26,7 procent. 
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Figur 7: Jämförelse av resultaten på avkodningstesterna för par 2. 

 

Klas som tillhörde kontrollgruppen och Teo som tillhörde träningsgruppen läste 42 ord/minut 

vardera på förtestet, det vill säga lika många ord/minut. På eftertestet däremot läste Klas 45 

ord/minut medan Tim läste 49 ord/minut (se figur 7). Utifrån Klas resultat kan vi påvisa att den 

reguljära undervisningen samt eventuella stödinsatser förbättrade hans avkodningsförmåga 

med 3 ord/minut. Teo ökade sin avkodningsförmåga med 7 ord/minut, 3 ord/minut med hjälp 

av den reguljära undervisningen och eventuella stödinsatser samt 4 ord/minut med hjälp av 

Bravkod. Med andra ord har metoden Bravkod en positiv effekt på elevens avkodningsförmåga 

med 4 ord/minut, det vill säga 8,9 procent. 

 

 
Figur 8: Jämförelse av resultaten på avkodningstesterna för par 3. 

 

Kalle som tillhörde kontrollgruppen gick från att läsa 19 ord/minut på förtestet till att läsa 21 

ord/minut på eftertestet (se figur 8). Den reguljära undervisningen och eventuella stödinsatser 

förbättrade i detta fall Kalles avkodningsförmåga med 2 ord/minut. Tom som tillhörde tränings-

gruppen gick från att läsa 22 ord/minut på förtestet till att läsa 37 ord/minut på eftertestet, det 

vill säga en ökning på 15 ord/minut. Den reguljära undervisningen och eventuella stödinsatser 

förbättrade Toms avkodningsförmåga med 2 ord/minut och träningen med Bravkod förbättrade 

Toms avkodningsförmåga med 13 ord/minut. Det påvisar i detta fall att metoden Bravkod har 

en positiv effekt på elevens avkodningsförmåga med 59,1 procent.  
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Figur 9: Jämförelse av resultaten på avkodningstesterna för par 4. 

 

Klara som tillhörde kontrollgruppen och Tuva som tillhörde träningsgruppen läste 40 ord/minut 

vardera på förtestet, det vill säga lika många ord/minut (se figur 9). På eftertestet däremot läste 

Klara 38 ord/minut medan Tuva läste 32 ord/minut. Det visar en försämring med 2 ord/minut 

respektive 8 ord/minut. Utifrån Klaras resultat kan vi påvisa att den reguljära undervisningen 

samt eventuella stödinsatser inte förbättrat hennes avkodningsförmåga något. Inte heller Tuvas 

resultat förbättrades trots den intensiva träningen med metoden Bravkod. Med andra ord hade 

Bravkod i detta fall ingen effekt. 

 

6.2 Läsförståelse 

I detta avsnitt presenteras resultaten från läsförståelsetesterna. Först presenteras en samman-

ställning av elevernas resultat från förtesterna och eftertesterna för respektive grupp. Därefter 

presenteras en jämförelse mellan gruppernas resultat parvis för att urskilja Bravkods effekt på 

elevernas läsförståelse.  

 

6.2.1 Förtest och eftertest 
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Figur 10: Kontrollgruppens resultat på läsförståelsetesterna. 
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Kajsa fick 6 rätt på förtestet samt 5 rätt på eftertestet (se figur 10). Det innebär att hon för-

sämrade sitt resultat från förtestet med 1 rätt, 16,7 procent. 

 

Klas fick 10 rätt på förtestet samt 15 rätt på eftertestet. Det innebär en förbättring med 5 rätt, 

50,0 procent. 

 

Kalle fick 8 rätt på förtestet samt 10 rätt på eftertestet. Det innebär en förbättring med 2 rätt, 

25,0 procent. 

 

Klara fick 8 rätt på förtestet samt 5 rätt på eftertestet. Det innebär att hon försämrade sitt resultat 

från förtestet med 3 rätt, 37,5 procent. 

 

Kajsa och Klara uppnådde stanine-värde 2 på förtestet och uppnådde samma stanine-värde på 

eftertestet. Kalle uppnådde stanine-värde 2 på förtestet och stanine-värde 3 på eftertestet. 

Varken Kajsa, Klara eller Kalle uppnådde målet för årskurs 2 utifrån eftertesterna (se tabell 1 

och avsnitt 4.2.2). Klas uppnådde stanine-värde 2 på förtestet och stanine-värde 4 på eftertestet, 

vilket innebär att han uppnådde målet för årskurs 2 utifrån eftertestet. 

 

 
Figur 11: Träningsgruppens resultat på läsförståelsetesterna. 

 

Tim fick 7 rätt på läsförståelsetestet före träningen med Bravkod samt 7 rätt på läsförståelse-

testet efter träningen med Bravkod (se figur 11). Det innebär att det inte skedde någon för-

ändring i läsförståelsen för honom. 

 

Teo fick 8 rätt på läsförståelsetestet före träningen med Bravkod samt 11 rätt på läsförståelse-

testet efter träningen med Bravkod. Det innebär en förbättring med 3 rätt, det vill säga 37,5 

procent. 

 

Tom fick 7 rätt på läsförståelsetestet före träningen med Bravkod samt 10 rätt på läsförståelse-

testet efter träningen med Bravkod. Det innebär en förbättring med 3 rätt, det vill säga 42,9 

procent. 
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Tuva fick 10 rätt på läsförståelsetestet före träningen med Bravkod samt 14 rätt på läsförståelse-

testet efter träningen med Bravkod. Det innebär en förbättring med 4 rätt, det vill säga 40,0 

procent. 

 

Tim uppnådde stanine-värde 2 på både för- och eftertestet då hans resultat på eftertestet var 

oförändrat. Teo och Tom gick från att uppnå stanine-värde 2 på förtestet till att uppnå stanine-

värde 3 på eftertestet. Varken Tim, Teo eller Tom uppnådde målet för årskurs 2 utifrån efter-

testerna (se tabell 1 och avsnitt 4.2.2). Tuva gick från att uppnå stanine-värde 3 på förtestet till 

att uppnå stanine-värde 4 på eftertestet, vilket innebär att hon uppnådde målet för årskurs 2 

utifrån eftertestet. 

 

 
Figur 12: Gruppernas procentuella förändring ställt mot varandra. 

 

För att tydliggöra den procentuella skillnaden mellan grupperna presenteras resultatet i ett 

stapeldiagram (se figur 12). I diagrammet ställs de par som vi inledningsvis parade ihop utifrån 

deras avkodningsförmåga mot varandra.  

 

I par 1 försämrade eleven i kontrollgruppen sitt resultat med 16,7 procent medan det för eleven 

i träningsgruppen inte skedde någon procentuell förändring då eleven fick samma resultat på 

både för- och eftertestet. Skillnaden mellan eleverna i par 1 är 16,7 procentenheter. I par 2 

förbättrade eleven i kontrollgruppen sitt resultat med 50,0 procent och eleven i träningsgruppen 

förbättrade sitt resultat med 37,5 procent. Skillnaden mellan eleverna i par 2 är att eleven i 

kontrollgruppen förbättrade sitt resultat med 12,5 procentenheter mer än eleven i tränings-

gruppen. I par 3 förbättrade eleven i kontrollgruppen sitt resultat med 25,0 procent och eleven 

i träningsgruppen förbättrade sitt resultat med 42,9 procent. Eleven i träningsgruppen för-

bättrade sitt resultat med 17,9 procentenheter mer än eleven i kontrollgruppen. I par 4 

försämrade eleven i kontrollgruppen sitt resultat med 37,5 procent medan eleven i 

träningsgruppen förbättrade sitt resultat med 40,0 procent. Skillnaden mellan eleverna i par 4 

är 77,5 procentenheter. 

 

I nästa avsnitt presenteras Bravkods effekt på elevernas läsförståelse. 
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6.2.2 Effekten av Bravkod 

I diagrammen nedan presenteras elevernas resultat på läsförståelsetesterna. Vartdera diagram 

visar resultaten för de elever som parades ihop inledningsvis utifrån deras avkodningsförmåga. 

Utifrån parens resultat beräknas Bravkods effekt. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa försämrade sitt resultat på läsförståelsetestet med 1 rätt (se figur 13). Hon gick från att få 

6 rätt på förtestet till att få 5 rätt på eftertestet. Den reguljära undervisningen och eventuella 

stödinsatser gav i detta fall inte någon positiv förändring. Tims resultat var oförändrat, han fick 

7 rätt på både för- och eftertestet. Varken den reguljära undervisningen och eventuella stöd-

insatser eller Bravkod gav någon effekt i detta fall. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14: Jämförelse av resultaten på läsförståelsetesterna för par 2. 

 

Klas gick från att få 10 rätt på förtestet till att få 15 rätt på eftertestet (se figur 14). Den reguljära 

undervisningen och eventuella stödinsatser förbättrade i detta fall Klas läsförståelse med 5 rätt. 

Teo gick från att få 8 rätt på förtestet till att få 11 rätt på eftertestet. Med andra ord förbättrade 

han sitt resultat på läsförståelsetestet med 3 rätt. Skillnaden mellan Klas och Teo är att Klas fick 

2 rätt mer än Teo trots att det var Teo som fick Bravkodundervisning utöver den reguljära 

Figur 13: Jämförelse av resultaten på läsförståelsetesterna för par 1. 
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undervisningen och eventuella stödinsatser. Hur många rätt som i Teos fall beror på den regul-

jära undervisningen och eventuella stödinsatser samt hur många rätt som beror på Bravkod kan 

dock inte urskiljas (se vidare avsnitt 7.2 för en diskussion kring detta).  

 

 
Figur 15: Jämförelse av resultaten på läsförståelsetesterna för par 3. 

 

Kalle gick från att få 8 rätt på förtestet till att få 10 rätt på eftertestet (se figur 15). Den reguljära 

undervisningen och eventuella stödinsatser förbättrade i detta fall Kalles läsförståelse med 2 

rätt. Tom gick från att få 7 rätt på förtestet till att få 10 rätt på eftertestet, det vill säga att han 

förbättrade sitt resultat med 3 rätt. Den reguljära undervisningen och eventuella stödinsatser 

förbättrade Toms läsförståelse med 2 rätt och träningen med Bravkod förbättrade Toms läs-

förståelse med 1 rätt. Det påvisar i detta fall att metoden Bravkod har en positiv effekt på läs-

förståelsen med 14,3 procent.  

 

 
Figur 16: Jämförelse av resultaten på läsförståelsetesterna för par 4. 

 

Klara gick från att få 8 rätt på förtestet till att få 5 rätt på eftertestet (se figur 16). Den reguljära 

undervisningen och eventuella stödinsatser gav i detta fall en negativ förändring med 3 rätt. 

Tuva gick från att få 10 rätt på förtestet till att få 14 rätt på eftertestet. Hon förbättrade sitt 

resultat med 4 rätt, vilket motsvarar 40,0 procent. Hur många procent som beror på den reguljära 

8
7

10 10

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

Kalle Tom

A
n

ta
l r

ät
t

Elever

Läsförståelse - Par 3

Förtest Eftertest

8
10

5

14

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

Klara Tuva

A
n

ta
l r

ät
t

Elever

Läsförståelse - Par 4

Förtest Eftertest



 

37 

 

undervisningen och eventuella stödinsatser och hur många procent som utgörs av Bravkod går 

dock inte att urskilja (se vidare avsnitt 7.2 för en förklaring till detta). 

 

6.3 Enkäter 

I diagrammen nedan presenteras resultaten på enkätundersökningen som eleverna i tränings-

gruppen genomförde före och efter träningen med Bravkod. Syftet med enkäterna var att ta reda 

på hur elevernas syn på läsning ser ut efter arbete med metoden Bravkod. Varje fråga i enkät-

undersökningen presenteras i separata diagram. För att kunna redovisa fråga 4 i ett diagram 

valde vi att omvandla svarsalternativen till siffror. Värde 1 motsvarar svarsalternativet aldrig, 

värde 2 motsvarar svarsalternativet 1–3 dagar i veckan, värde 3 motsvarar svarsalternativet 4–

6 dagar i veckan och värde 4 motsvarar svarsalternativet varje dag. 

 

 
Figur 17: Resultat från för- och eftertesterna på fråga 1 i enkäten. 

 

På förtestet svarade Tim, Teo och Tom 10 på en skala mellan 1–10 på frågan: vad tycker du om 

läsning (tråkigt/roligt)? Dessa tre elever gav samma svar på eftertestet, vilket innebär att deras 

syn på läsning inte förändrades från första till sista tillfället (se figur 17). Dock ansåg de redan 

från början att läsning var väldigt roligt. Tuva svarade 6 av 10 på förtestet och 7 av 10 på 

eftertestet, vilket motsvarar en ökning med 1 steg. Det innebär att Tuva tycker att det har blivit 

roligare att läsa efter träningen med Bravkod. 
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Figur 18: Resultat från för- och eftertesterna på fråga 2 i enkäten. 

 

På förtestet svarade Tim 1 av 10 och på eftertestet svarade han 2 av 10 på frågan: vad tycker du 

om läsning (svårt/lätt)? Det innebär en ökning med 1 steg (se figur 18). Tim ansåg före träningen 

med Bravkod att läsning var väldigt svårt men att det efter träningen med Bravkod hade blivit 

lite lättare, men fortfarande ansåg han det vara mycket svårt. 

 

På både för- och eftertestet svarade Teo 10 av 10. Det innebär att hans syn på läsning inte har 

förändrats från första till sista tillfället. Han ansåg läsning var väldigt lätt både före och efter 

träningen med Bravkod. 

 

På förtestet svarade Tom 8 av 10 och på eftertestet svarade han 10 av 10. Det innebär en ökning 

med 2 steg. Med andra ord ansåg Tom före träningen med Bravkod att läsning var lätt men att 

det efter träningen med Bravkod har blivit ännu lättare. 

 

På förtestet svarade Tuva 4 av 10 och på eftertestet svarade hon 6 av 10. Det innebär att även 

Tuva har ökat med 2 steg. Dock ansåg Tuva, både före och efter träningen med Bravkod, att 

läsning var svårare än vad Tom ansåg. 

 

 
Figur 19: Resultat från för- och eftertesterna på fråga 3 i enkäten. 
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På för- och eftertestet svarade Tim, Tom och Teo 10 av 10 (se figur 19). Det innebär att de 

själva inte ansåg sig kunna bli bättre på att läsa (se vidare avsnitt 7.2 för en diskussion kring 

denna fråga). Tuva svarade 3 av 10 på förtestet och 6 av 10 på eftertestet, vilket motsvarar en 

ökning med 3 steg. Före träningen med Bravkod ansåg Tuva att hon själv var mindre bra på att 

läsa men att hon efter träningen med Bravkod har blivit bättre på att läsa. 

 

 
Figur 20: Resultat från för- och eftertesterna på fråga 4 i enkäten. 

 

Alla elever svarade 4 av 4 på förtestet, vilket innebär att de läser varje dag hemma. Eleverna 

gav samma svar på eftertestet, vilket betyder att antalet dagar som de läser är oförändrat (se 

figur 20). 
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7 Diskussion 
Kapitlet inleds med en diskussion kring metodvalen, urvalet och tillvägagångssättet. Därefter 

diskuteras resultatet av undersökningen med utgångspunkt i de teoretiska ramar och den 

forskningsbakgrund som har presenterats tidigare. Avslutningsvis presenterar vi vår slutsats 

och ger förslag på vidare forskning. 

 

7.1 Metoddiskussion 

För att besvara studiens frågeställningar valde vi att använda oss av experiment och enkäter. 

Enkäter användes för att besvara den tredje frågeställningen: hur ser elevernas syn på läsning 

ut efter arbete med metoden Bravkod? Fördelen med att använda enkäter med fasta svars-

möjligheter som Hagevi och Viscovi (2016:82) benämner det, var att svaren på enkäterna blev 

jämförbara samt att bearbetningen i form av sammanställning och analys underlättades. Genom 

att använda en bipolär skattningsskala med numeriska värden kunde vi inte bara upptäcka om 

elevernas syn på läsning hade förändrats utan även hur stor denna förändring var. Något vi dock 

inte förutspådde före enkätundersökningen var att elevernas svar skulle vara av det högsta 

värdet. Vi antog före undersökningen att eleverna skulle ange ett lågt värde på grund av de 

lässvårigheter de har samt utifrån Matteuseffekten (Stanovich 1986:381), att lässvaga elever 

inte är lika motiverade till att läsa, och efter träningen med Bravkod förhoppningsvis ange ett 

högre värde som ett resultat av att de blivit bättre på att läsa. Så var inte fallet, och på grund av 

de höga värdena på enkäterna som genomfördes före träningen med Bravkod hade de ingen 

möjlighet att ange ett högre värde på enkäten som genomfördes efter träningen med Bravkod 

även om de skulle ha velat det. Vi frågade en av eleverna som svarat det högsta värdet på 

enkäten som eleven genomförde före träningen med Bravkod om han ansåg sig befinna sig på 

samma värde, lägre eller högre efter träningen med Bravkod och eleven svarade högre. Dock 

kunde eleven inte ange det i enkäten. Utifrån detta anser vi att det hade varit bättre om vi istället 

hade genomfört en mindre intervju före och efter träningen med Bravkod. Dock skulle svaren 

från intervjuerna då blivit svårare att jämföra med varandra. Det skulle även bli svårt att mäta 

hur stor denna skillnad var. 

 

I studien har vi lästränat med fyra elever som har lässvårigheter samt haft fyra elever placerade 

i en kontrollgrupp. Vi försökte matcha paren så gott det gick utifrån avkodningsförmågan men 

bortsåg från en del andra faktorer som skulle kunna påverka resultatet. Exempelvis kan faktorer 

som hemmiljö, dyslexi, svenska som andraspråk och motivation påverka resultatet, vilket det i 

vårt fall gjorde (se vidare avsnitt 7.2 för en diskussion kring detta). För att öka validiteten i 

studien hade fler elever behövts. Ju högre antal deltagare, desto mindre betydelse har olika 

påverkande faktorer. 

 

Gällande genomförandet i studien var det planerat att vi skulle ha delat upp eleverna mellan 

oss. Ena veckan skulle en av oss ha undervisat Tim och Teo och andra veckan ha undervisat 

Tom och Tuva. Under förtesterna och första träningspasset uppmärksammade vi dock att en av 

eleverna var väldigt nervös och kände sig obekväm i vår närvaro. För att underlätta för eleven 

och minimera påverkan på resultatet valde vi därför att den eleven skulle få vara kvar hos 

samma person under hela undersökningen medan de övriga eleverna skulle rotera mellan oss. 
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Något vi hade velat göra annorlunda nu i efterhand är att befinna oss på skolan någon dag innan 

undersökningen inleddes och enbart samtala och lära känna eleven för att skapa en god relation 

inför träningen. De övriga eleverna var bekanta med oss sedan tidigare då vi, innan träningen 

med Bravkod inleddes, har undervisat dem. 

 

Placeringen under genomförandet, både vid läsförståelsetesterna och vid träningen, var inte 

alltid optimal. Bristen på grupprum medförde att vi ibland var tvungna att sätta oss utanför 

klassrummen eller i matsalen. Både pedagoger och elever kunde gå förbi, vilket resulterade i 

att eleven som vi satt och lästränade med eller som genomförde testet blev okoncentrerad. Det 

mest gynnsamma hade varit om vi hade haft tillgång till ett rum där vi suttit avskilt. Dock kom 

det inte att påverka studiens resultat då vi stoppade tiden när eleven blev okoncentrerad och 

startade den igen när ro infunnit sig.  

 

I Karlssons och Ingvars studie (Dahlbom 2016) behövdes i genomsnitt 8,5 veckors träning med 

metoden Bravkod för att alla elever skulle öka sin avkodningsförmåga. I vår studie fick eleverna 

dock enbart träna avkodning under fem veckor. Barn med bristande fonologisk medvetenhet, 

som exempelvis barn med dyslexi, kan påverkas av den korta träningsperioden (Jacobson 2006; 

Specialpedagogiska skolmyndigheten 2019). De kan komma att behöva extra lång tid för att 

automatisera sin avkodning (Fridolfsson 2018:58; Frost 2002:24–25, 63, 155). I vår studie 

utvecklade inte Tuva sin avkodningsförmåga utan hon skulle troligtvis behöva ännu mer tid till 

att träna för att utvecklas. Teo som inte förbättrade sin avkodningsförmåga i stor utsträckning 

tror vi skulle behövt övergå till extramaterialet tidigare för att utvecklas. Vi var dock varsamma 

med att öka nivån då en för hög nivå enligt Jönsson (2010:lösblad 1) och Taube (2007:85) kan 

leda till att eleven tappar intresset. Vi prövade extramaterialet ett par tillfällen men då Teo bad 

om att få träna på en lägre nivå tillät vi honom att göra det för att främja hans motivation. Tom 

i vår studie kunde endast genomföra träningen med Bravkod under fyra veckor. Hade Tom varit 

med alla fem veckor hade han möjligtvis hunnit utveckla sin avkodningsförmåga och läs-

förståelse samt ökat motivationen ännu mer. Trots att Tom inte kunde delta alla veckor blir 

Bravkods effekt på avkodningsförmågan och läsförståelsen inte missvisande då Tom och hans 

matchande partner, Kalle, i kontrollgruppen genomförde eftertesterna samtidigt. 

 

En pedagog utbildad inom Bravkod genomförde förtesterna med eleverna i både kontroll-

gruppen och träningsgruppen. Pedagogen skulle även ha genomfört eftertesterna med eleverna, 

men då tid inte fanns fick en av oss istället genomföra eftertesterna med eleverna. Dock anser 

vi att resultatet har god reliabilitet då vi innan eftertesterna genomfördes diskuterade med 

pedagogen hur den som skulle genomföra eftertesterna med eleverna skulle bedöma dem, vad 

som räknades som rätt och vad som räknades som fel. Då den som genomförde testerna med 

eleverna genomförde dem med båda grupperna bedömdes grupperna dessutom lika. 
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7.2 Resultatdiskussion 

Genom träning med metoden Bravkod förbättrade tre av fyra elever i träningsgruppen sin 

avkodningsförmåga. De två eleverna Tim och Tom som läste minst antal ord/minut på förtestet 

var de elever som förbättrade sin avkodningsförmåga mest. Tim läste 29 ord/minut på förtestet 

och ökade till 38 ord/minut på eftertestet och Tom läste 22 ord/minut på förtestet och ökade till 

37 ord/minut på eftertestet. Utifrån detta resultat kan vi påvisa att Bravkod förbättrar 

avkodningsförmågan mest hos de elever som befinner sig i början av det alfabetisk-fonologiska 

stadiet (Høien & Lundberg 2013:48–49). Det behövs dock en bredare studie där fler elever 

ingår för att kunna fastställa detta påstående. Den tredje eleven som förbättrade sin avkodnings-

förmåga, men inte i samma utsträckning som Tim och Tom, var Teo. Teo läste 42 ord/minut på 

förtestet och ökade till 49 ord/minut på eftertestet. Hans låga förbättring kan dock ha berott på 

att träningen med Bravkod legat på en för låg nivå. 

 

Jämför vi Tim som förbättrade sin avkodningsförmåga med 9 ord/minut med hans motsvarande 

partner Kajsa i kontrollgruppen som förbättrade sin avkodningsförmåga med 1 ord/minut, kan 

vi urskilja att Bravkods effekt på avkodningsförmågan i par 1 är 26,7 procent. I par 2 förbättrade 

Teo sin avkodningsförmåga med 7 ord/minut och hans motsvarande partner Klas sin 

avkodningsförmåga med 3 ord/minut, Bravkod har i detta fall en effekt på 8,9 procent. Tom 

och Kalle förbättrade avkodningsförmågan med 15 respektive 2 ord/minut, det påvisar att Brav-

kod har en effekt på 59,1 procent i par 3. 

 

Utifrån teorin The Simple View of Reading bör en individ som förbättrar sin avkodnings-

förmåga även förbättra sin läsförståelse om individen har språkförståelse och det med ca 40 

procent (Gough & Tunmer 1986:7; Jönsson 2010; Norén 2018:15). Då läsförståelsetestet vi 

använde oss av inte testar eleverna på förståelsen mellan raderna utan endast testar elevernas 

läsförståelse på ord- och meningsnivå bör elevernas läsförståelse förbättras omedelbart om 

avkodningen förbättras och om eleven har förståelse för ordet. Exempelvis kunde ord som gatu-

korsning och krockade vara mycket viktiga ord för att förstå hela meningen och för att kunna 

ange rätt bild i testet. Om avkodningen sker långsamt måste individen fokusera på att ljuda 

samman bokstäverna, vilket medför att förståelsen för orden i fråga och hela meningen går 

förlorad, även fast eleven har vetskap om ordets betydelse om ordet läses flytande (Herkner & 

Fridolfsson 2018:73–76; Høien & Lundberg 2013:41; Ingvar 2018:23–24). Om avkodnings-

hastigheten däremot blir så snabb att individen kan sammanljuda orden utan ansträngning kan 

eleven förstå orden och meningen och därmed ange rätt bild, vilket betyder att läsförståelsen 

har förbättrats. Gällande Tims, Teos och Toms läsförståelse bör den, utifrån teorin The Simple 

View of Reading (Gough & Tunmer 1986:7; Norén 2018:15), ha förbättrats i och med att 

avkodningen har förbättrats. I både Teos och Toms personliga fall stämmer teorin, dock för-

bättrade inte Teo sitt resultat med 40,0 procent vilket Tom gjorde. Tom förbättrade sin 

läsförståelse med 42,9 procent. 

 

Jämför vi Tom som förbättrade sin läsförståelse med 3 rätt med hans motsvarande partner Kalle 

som förbättrade sin läsförståelse med 2 rätt är Bravkods effekt på läsförståelsen i detta fall 14,3 

procent. Teo förbättrade sin läsförståelse med 37,5 procent. Dock förbättrade Klas, som är Teos 

matchande elev från kontrollgruppen, sin läsförståelse mer än Teo. Klas förbättrade sin läs-
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förståelse med 50 procent. Att Klas förbättrade sin läsförståelse mer än Teo även fast Teo 

avkodade bättre än Klas, kan ha att göra med att Teo har svenska som andraspråk och att Klas 

har svenska som förstaspråk. Elever med svenska som andraspråk har oftast en försenad språk-

utveckling (Jacobson 2006). Den rent tekniska förmågan att avkoda ord kan vara avancerad. 

Men ordförrådet, meningsbyggnaden och uttalet är oftast inte tillräckligt utvecklade, vilket gör 

att individen får svårt att ta till sig en skriven svensk text och förstå vad individen läser. 

Framförallt kan individen ha svårt att ta till sig texter som handlar om den svenska kulturen. 

Bravkods effekt kan i Klas och Teos fall inte urskiljas då Klas förbättrade sin läsförståelse mer 

än Teo trots att Klas endast fick reguljär undervisning och eventuella stödinsatser. Jämförs 

däremot Teos och Klaras resultat, som båda har svenska som andraspråk och som båda läste 

ungefär lika många ord/minut och fick lika många rätt på förtestet på läsförståelsen, förbättrade 

Teo sin läsförståelse medan Klara inte förbättrade sitt resultat. Det har troligtvis att göra med 

att Teos avkodning förbättrades medan Klara inte förbättrade sin avkodning. 

 

Tim förbättrade inte sin läsförståelse, något som han borde ha gjort enligt teorin The Simple 

View of Reading då Tim förbättrade sin avkodningsförmåga (Gough & Tunmer 1986:7; Norén 

2018:15). Tim fick 7 rätt på både för- och eftertestet på läsförståelsen. Vi anser att detta resultat 

kan vara missvisande. Tim hade, två veckor innan förtestet genomfördes, genomfört samma 

test tillsammans med en pedagog som då läste meningarna högt för honom. I och med detta kan 

Tim ha kommit ihåg vilken bild som hörde till meningarna vid förtestet. Vi uppmärksammade 

att han vid förtestet inte läste alla meningar utan enbart studerade bilderna. Vi bad honom efter 

halva tiden att läsa meningarna högt för oss och märkte då att avkodningen skedde långsamt. 

Han skulle inte ha hunnit besvara alla tidigare uppgifter under den tid som gått om han hade 

läst meningarna istället för att endast studera bilderna. När han avkodade vissa ord kunde han 

heller inte föra samman bokstäverna till det rätta ordet och borde därför, utifrån den förståelse 

han fick av ordet, inte ha kunnat ange rätt bild på så många uppgifter som han gjorde om upp-

gifterna varit nya för honom. På eftertestet satt en av oss med Tim och bad honom läsa 

meningarna högt från början. Trots att han fick läsa alla meningar från början på eftertestet, 

vilket han inte gjorde på förtestet, fick han lika många rätt. Om Tim även hade behövt läsa alla 

meningar från början på förtestet hade han troligtvis inte fått 7 rätt, varpå vi hade kunnat urskilja 

den skillnad som borde uppstått utifrån The Simple View of Reading (Ibid.). Det vill säga att 

om avkodningen förbättras, förbättras även läsförståelsen. Dock kan vi utifrån resultatet i 

studien inte se att Bravkod har någon effekt på läsförståelsen i detta fall, vilket kan ha att göra 

med vårt antagande om att resultatet är missvisande. 

 

Tuva var den elev som inte förbättrade sin avkodningsförmåga utan istället försämrade sitt 

resultat från förtestet till eftertestet. Hon läste 40 ord/minut på förtestet och 32 ord/minut på 

eftertestet. Tuva har fonologiska svårigheter och svårigheter med den ljudmässiga sidan av 

språket. Hon kan de flesta bokstäverna och bokstävernas ljud när de står enskilda, men när 

bokstäverna står ihop i ett ord har hon svårt att sammankoppla grafem och fonem rätt. 

Svårigheterna visade sig under träningen genom att Tuva bytte plats på bokstäver, läste orden i 

fel riktning och blandade ihop visuellt lika bokstäver. Dessa svårigheter är något som enligt 

forskning är vanligt hos dyslektiker (Jacobson 2006; Specialpedagogiska skolmyndigheten 

2019), men dyslexi är inte något som är utrett hos Tuva. Svårigheterna kan vara en bidragande 
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faktor till att hon inte förbättrade sin avkodningsförmåga under de fem veckor som hon fick 

Bravkodundervisning. Enligt Karlsson (refererad i Dahlbom 2016) behöver elever i genomsnitt 

8,5 veckors träning för att förbättra sin avkodning. Utifrån Tuvas svårigheter med att förstå 

kopplingen mellan grafem och fonem kan Tuva behövt ännu mer träning för att förbättra sin 

avkodningsförmåga. Tuvas resultat kan även ha påverkats av att hon var nervös vid 

genomförandet av eftertestet. Då varken Tuva eller hennes motsvarande partner Klara i 

kontrollgruppen förbättrade sin avkodningsförmåga hade Bravkod i detta fall ingen effekt.  

 

Gällande läsförståelsen förbättrade å andra sidan Tuva sitt resultat från förtestet till eftertestet 

med 40 procent, något som hon inte borde ha gjort enligt teorin The Simple View of Reading 

då hennes avkodning inte förbättrats (Gough & Tunmer 1986:7; Norén 2018:15). Att Tuva ändå 

förbättrade sin läsförståelse kan ha att göra med att hon fick möjlighet att aktivera den högra 

hjärnhalvan och ta hjälp av medföljande bilder och kontexten vid läsförståelsetestet. Enligt 

Karlsson (u.å.) kan en del individer med lässvårigheter ha svårigheter med att läsa ett ord 

samtidigt som individen analyserar ordet, men om det finns bilder i anslutning till texten kan 

individen ta hjälp av dem för att bilda en förståelse. Avkodningstestet bestod enbart av ord 

skilda från varandra utan kontext, vilket kan ha gjort att hennes svårigheter framträdde mer vid 

detta test. Tuva läste exempelvis orden rätt när hon läste hela meningar men när det handlade 

om ord skilda från varandra hände det ett flertal gånger att hon läste fel. Hur många procent 

som Bravkod utgör går dock inte att urskilja då Tuvas motsvarande partner Klara i 

kontrollgruppen försämrade sitt resultat på läsförståelsetestet. 

 

Enligt Matteuseffekten (Stanovich 1986:380–381) och forskning kring barns självbild (Taube 

2007:92) har lågpresterande elever till största del en låg motivation och en negativ syn på sina 

egna kunskaper. Resultaten från vår studie stämmer inte helt överens med detta. Tre av fyra 

elever angav före träningen med Bravkod att läsning är mycket roligt och att de läser varje dag 

hemma, även fast de är lässvaga. Dock vet vi inte om eleverna läser för nöjes skull. De tre 

eleverna ansåg sig själva även vara mycket duktiga på att läsa. Elevernas höga självuppfattning 

kan ha att göra med att de utifrån sina svaga kunskaper ville visa sig själva vara bättre än vad 

de är för att imponera på oss (Hattie 2012:71). Elevernas höga självuppfattning kan även ha att 

göra med att många yngre barn inte har utvecklat sina kognitiva förmågor fullt ut och därmed 

inte uppfattar sig själva vara svaga (Taube 2007:79). Att eleverna svarade att de läser varje dag 

hemma kan bero på att de medräknade hur många dagar de läser läsläxan, något som vi kan ha 

varit otydliga med att de inte skulle göra. 

 

Då en av studiens frågeställningar var att undersöka om elevernas syn på läsning förändras efter 

arbete med metoden Bravkod kan de höga värdena som eleverna angav på enkäterna före 

träningen med Bravkod givit ett missvisande resultat. Eleverna hade ingen möjlighet att ange 

ett högre värde på enkäterna efter träningen med Bravkod även om de hade önskat det (se avsnitt 

7.1 för en diskussion kring detta). Tuva var den enda elev som hade en självuppfattning som vi 

anser stämmer överens med hennes läsförmåga. Hon angav ett lågt värde på frågan: hur duktig 

tycker du att du är på att läsa? 
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I de fall där eleverna inte angav det högsta värdet på enkäterna före träningen med Bravkod kan 

vi fastställa att träning med Bravkod förändrat elevernas syn på läsning i en positiv riktning. 

Tim, Tom och Tuva ansåg alla att läsningen blivit lättare efter träningen med Bravkod. Dock 

var förändringen inte stor, Tim svarade 1 av 10 före träningen med Bravkod och 2 av 10 efter 

träningen med Bravkod, Tom svarade 8 av 10 före träningen med Bravkod och 10 av 10 efter 

träningen med Bravkod och Tuva svarade 4 av 10 före träningen med Bravkod och 6 av 10 efter 

träningen med Bravkod. I våra ögon förbättrade däremot eleverna sig mycket, en elev gick 

exempelvis från att hinna läsa 3 listor första träningen med Bravkod till att hinna läsa 14 listor 

i slutet av träningsperioden. Att eleverna ansåg att deras förbättring var liten kan bero på att de 

inte hunnit uppfatta den förändring de gjort då denna uppfattning kan ta tid.  

 

På frågan om hur tråkigt eller roligt läsning är var Tuva den enda elev som inte angav det högsta 

värdet på enkäten före träningen med Bravkod. På enkäten efter träningen med Bravkod angav 

Tuva att läsningen blivit roligare, vilket även stämmer överens med Matteuseffekten (Stanovich 

1986:380–381). Blir individen bättre på att läsa, vilket Tuva blev om vi ser till läsförståelsen, 

tycker individen även att läsningen är roligare. Vi vet dock inte om det beror på att läsningen 

blivit lättare (att den inre motivation ökat) eller om det möjligtvis kan ha berott på att Tuva 

genom Bravkod fick undervisning en-till-en (Lundberg 2010:171–172). Under en-till-en-

undervisningen, där Tuva satt enskilt tillsammans med en av oss, fick hon mycket 

uppmärksamhet, omgående korrigering och bekräftelse (yttre motivation), vilket hon kanske 

inte får i lika stor utsträckning under den reguljära undervisningen. Stödet och återkopplingen 

från den vuxna kan ha gjort att hon känt sig mer motiverad. 

 

7.3 Slutsatser och vidare forskning 

Syftet med vår studie var att undersöka vilken effekt metoden Bravkod har på elevers 

avkodningsförmåga och läsförståelse. Gällande avkodningsförmågan har Bravkod, likt tidigare 

undersökningar (Bergstedt & Engens 2018; Dahlbom 2016; Persson 2013), en positiv effekt. 

Vår hypotes stämde i tre av fyra fall. Tim, Teo och Tom i träningsgruppen förbättrade sin 

avkodningsförmåga i större utsträckning än sina matchande partner Kajsa, Klas och Kalle i 

kontrollgruppen. Bravkods effekt i respektive fall var 26,7 procent, 8,9 procent och 59,1 pro-

cent. I det sista fallet, Tuvas och Klaras fall, hade Bravkod ingen effekt på avkodningsförmågan. 

 

Bravkods effekt på läsförståelsen var svår att tyda. Enligt vårt resultat förbättrade Teo, Tom 

och Tuva sin läsförståelse, men när det kommer till Bravkods effekt genom en jämförelse med 

deras motsvarande partner i kontrollgruppen kunde den endast beräknas i Toms fall. Effekten i 

detta fall var 14,3 procent. Att effekten av Bravkod var svår att tyda i de andra fallen har att 

göra med att en elev i kontrollgruppen försämrade sitt resultat och att en annan fick bättre 

resultat än sin motsvarande partner i träningsgruppen. Bravkods effekt kan vara missvisande i 

dessa fall. Individer är inte identiska, även fast eleverna i vår studie läste lika många ord/minut 

på förtestet lär sig individer olika snabbt, har olika hemförhållande och så vidare. Även fast 

Bravkod inte gav någon effekt i dessa fall om vi jämför träningsgruppens resultat med kontroll-

gruppens resultat, kan Bravkod haft en effekt när det kommer till den enskilda eleven i tränings-

gruppen. I Tims fall hade Bravkod inte någon effekt. Jämför vi vår studies resultat med 

Karlssons och Ingvars resultat (Dahlbom 2016) kan vi urskilja att eleverna i respektive studie 
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förbättrade sin läsförståelse genom träning med metoden Bravkod parallellt med den reguljära 

undervisningen. 

 

Syftet med vår studie var även att undersöka hur elevernas syn på läsning ser ut efter arbete 

med metoden Bravkod. Då eleverna svarade det högsta värdet på de flesta frågorna i enkäten 

var det svårt att besvara vår frågeställning. Men i de fall där eleverna inte angav det högsta 

värdet kunde vi fastställa att Bravkod hade en positiv inverkan på elevernas syn på läsning. 

 

Vår slutsats i denna studie är att Bravkod är en metod som med fördel kan användas av 

pedagoger för att vägleda elever mot att nå kunskapskravet för läsning (Skolverket 2014:12; 

Skolverket 2018:11, 258, 263). Metoden hjälper elever att utveckla en god avkodningsförmåga 

och läsförståelse samt öka motivationen, vilka är viktiga komponenter för att uppnå en god 

läsförmåga och för att fullt ut kunna delta i samhället och i skolan (Elbro et al. 2018; Fridolfsson 

2015:225; Specialpedagogiska skolmyndigheten 2019). För att kunna fastställa Bravkods 

generella effekt på elevers avkodningsförmåga, läsförståelse och motivation behövs dock en 

större undersökning med fler elever genomföras. Vid större undersökningar har olika 

påverkande faktorer inte lika stor betydelse som de hade i vår studie. Något som skulle vara 

intressant att forska vidare om gällande Bravkod är att undersöka metodens effekt på elever 

med olika svårigheter. Exempel på frågor skulle kunna vara: vilken effekt har Bravkod på elever 

med dyslexi? samt vilken effekt har Bravkod på elever med svenska som andraspråk? Det skulle 

även vara intressant att undersöka hur stor effekt Bravkod har på elever som befinner sig på 

olika nivåer gällande avkodningen. Är Bravkod mest effektiv för elever som inte knäckt läs-

koden eller för de som kommit en bit på vägen och endast behöver utveckla mer flyt i läsningen? 
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Bilagor 

Bilaga 1: Brev till vårdnadshavare 
 

Till dig som är vårdnadshavare –  

Information och förfrågan om ditt barns deltagande i en undersökning. 

  

Hej! 

Våra namn är Josefin Tranberg och Matilda Åström och vi studerar vid Högskolan i Gävle på 

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1–3. Vi håller just 

nu på med vårt examensarbete där syftet är att undersöka vilken effekt metoden Bravkod har 

på elevers förmåga att avkoda ord. Syftet är även att undersöka Bravkods inverkan på elevernas 

läsförståelse. 

  

”Bravkod, en förkortning av bra avkodning, är ett träningsmaterial för elever som behöver 

träna upp sin förmåga att avkoda sin läsning”. Definition av metoden Bravkod enligt 

https://skolvarlden.se/artiklar/studie-snabbare-inlarning-med-bravkod. 

  

Till denna undersökning behöver vi en träningsgrupp och en kontrollgrupp. Deltagande i 

träningsgruppen innebär att ditt barn kommer att få enskild undervisning två till tre tillfällen i 

veckan, under fem veckor. Varje tillfälle varar cirka 20 minuter och kommer att bedrivas av 

någon av oss. Deltagarna kommer före och efter undervisningen att genomföra tester som mäter 

deras avkodningsförmåga och läsförståelse. Deltagarna i kontrollgruppen genomför enbart för- 

och eftertesterna. Testerna jämförs sedan med varandra för att urskilja metodens effekt. Del-

tagarna kommer även att få genomföra en mindre intervju före och efter arbetet med Bravkod. 

Syftet med intervjuerna är att få fram om deltagarnas syn på läsning har förändrats. Intervjun 

tar ca 2 minuter och kommer inte att spelas in. 

  

Materialet som samlas in kommer endast användas i avsikt att besvara undersökningens syfte 

och frågeställning. För att inga obehöriga ska få tillgång till materialet kommer materialet att 

vara inlåst under arbetsprocessen. Materialet kommer att sparas enligt högskolans riktlinjer och 

därefter makuleras. Resultatet kommer att presenteras så att varken deltagarnas identitet eller 

information om skolan kan identifieras av utomstående personer. Detta innebär att fiktiva namn 

kommer att användas. 

  

Deltagandet i undersökningen är frivilligt, vilket innebär att du eller ditt barn när som helst har 

möjlighet att avbryta deltagandet utan särskild förklaring. 

  

Har du några frågor eller funderingar gällande undersökningen är du välkommen att kontakta 

oss via mail. 

 

Med vänliga hälsningar,  

 

Josefin Tranberg: ofk15jtr@student.hig.se        

Matilda Åström: hfk14mam@student.hig.se   



 

 

 

Bilaga 2: Samtycke till medverkan 
 

Samtycke till medverkan 

  

 

Jag och mitt barn godkänner medverkan i undersökningen, för att bidra med kunskap och in-

formation kring metoden Bravkod. 

 

Medgivande 

 

 Jag och mitt barn har tagit del av information kring undersökningen, tiden som krävs 

och hur den ska genomföras. 

 Jag och mitt barn är medveten om att en mindre intervju kommer att genomföras. 

 Jag och mitt barn har fått information om hur materialet kommer att bevaras. 

 Jag och mitt barn har fått information om att deltagandet kommer att vara anonymt. 

 Jag och mitt barn är medvetna om att deltagandet är frivilligt och att deltagandet när 

som helst kan avbrytas utan särskild förklaring. 

 Jag och mitt barn har fått möjlighet att få våra frågor angående undersökningen be-

svarade. 

 

 

  

  

______________________________                       _____________________________ 

Namnteckning/Vårdnadshavare                             Namnförtydligande 

  

  

______________________________                     ____________________________ 

Namnteckning/Vårdnadshavare                                  Namnförtydligande 

  

  

 

__________________________________ 

Ort och datum 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 3: Enkät om motivation 
 

Enkät om motivation 
 

 

 

Namn: ______________________________________ 

 

 

1. Vad tycker du om läsning? Ringa in 
 

😟    1     2      3     4      5     6     7      8     9    10    😃 

Tråkigt                                                                                                                               Roligt 
  

 

2. Vad tycker du om läsning? Ringa in 
 

😟   1     2      3     4      5     6     7      8     9    10     😃 

  Svårt                                                                                                                                   Lätt  
 

 

3. Hur duktig tycker du att du är på att läsa? Ringa in 

 

😟     1     2      3     4      5     6     7      8     9    10     😃 

Inte duktig                                                                                                               Duktig 
  

 

4. Hur ofta läser du hemma? Ringa in 

 

 

Aldrig           1–3 dagar i veckan           4–6 dagar i veckan            Varje dag 

 

          
Tack för dina svar! 


