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Titel 
Med eller utan brus? En studie om ordavkodning, läsförståelse och arbetsminne. 

English title 
With or without white Noise? A study about word decoding, reading comprehension 

and working memory. 

 

 

Abstrakt 
När vi som lärare och blivande speciallärare ser att den beprövade erfarenheten inte 

räcker för att alla elever ska nå en snabb och säker ordavkodning behöver vi kunskap 

baserat på vetenskaplig grund för att kunna ge elever i läs- och skrivsvårigheter rätt stöd 

och hjälp vilket är en utmaning för lärare och forskare. Då tidigare forskning har visat 

att ett auditivt vitt brus har en påverkan på koncentrationen för elever med ADHD, 

skulle det också, med tanke på komorbiditeten mellan läs- och skrivsvårigheter och 

uppmärksamhets- och koncentrationssvårigheter kunna ha en liknande effekt på läsning 

för elever med läs- och skrivsvårigheter och/eller dyslexi.  

 

Syftet med studien är att undersöka om ett vitt auditivt brus och ett visuellt pixel-brus 

har någon påverkan på elevers ordavkodning, läsförståelse och arbetsminne och om det 

kan användas som ett pedagogiskt redskap/assisterande verktyg i undervisningen för 

elever med läs- och skrivsvårigheter i årskurs 4 – 6. 

 

I denna studie används tester i ordavkodning och läsförståelse med och utan auditivt vitt 

brus i hörlurar, samt för arbetsminnet med och utan visuellt pixel-brus på skärm för att 

få ett mätbart resultat. För att få förståelse av deltagarnas egna upplevelser av brusen 

och dess eventuella användbarhet har även intervjuer om brusen använts. 

 

Resultatet visar att både det auditiva vita bruset och det visuella pixel-bruset har en 

positiv påverkan på elever i fonologiska svårigheter, både vid ordavkodning och när den 

fonologiska förmågan prövas. Då studiens resultat bland annat visar att bruset påverkar 

avkodningen mest skulle det kunna betyda att elever i lässvårigheter kan öka sin 

läsförmåga genom att tillföra auditivt vitt brus eller visuellt pixel-brus. Den grupp av 

elever som enligt resultatet verkar bli allra mest hjälpta av de båda brusen är den som 

uppvisar svårigheter med både ordavkodning, uppmärksamhet och koncentration. Dock 

får elever med enbart svårigheter med ordavkodningen också positiv effekt vilket tyder 

på att brusen kan ha en användbarhet, främst inom det specialpedagogiska området.  

 

 

 

Nyckelord 
Arbetsminne, auditivt vitt brus, dyslexi, fonologiska svårigheter, komorbiditet, 

koncentrationssvårigheter, läsförståelse, läs- och skrivsvårigheter, ordavkodning, 

visuellt pixel-brus, uppmärksamhetssvårigheter 
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1. Inledning 
Att kunna tillägna sig och förmedla text hävdar vi är en av våra viktigaste demokratiska 

rättigheter för att kunna ta del av det samhälle vi lever och verkar i. En av skolans 

viktigaste uppgifter är därför att ge var och en av våra elever bästa tänkbara 

förutsättning till denna rättighet. Att lära sig läsa och skriva förväntas ske automatiskt i 

skolan men för en del krävs det specifik läs- och skrivundervisning vilken bör anpassas 

efter varje individs behov för att förståelse och utveckling ska ske. Uteblir denna 

undervisning riskerar vi att elever hamnar i läs- och skrivsvårigheter och att elever med 

dyslexi blir utan stöd, vilket försvårar tillägnandet av resterande undervisning och på 

sikt även den demokratiska rättighet vi menar att läsning och skrivning är.  

 

I 1 kap. 5§ av Skollagen (SFS 2010:800) står det att utbildning ska vila både på 

vetenskaplig grund och på beprövad erfarenhet. De flesta arbetsmetoder inom skolan 

bestäms av tradition utifrån beprövad erfarenhet eller någon enstaka vetenskaplig studie 

menar forskare som Barajas, Forsberg och Wengström (2013). Den mest kända teorin 

om läsning, ‘The Simple View of Reading’ (Gough & Tunmer, 1986) baseras på att 

man måste kunna både avkoda ett ord med relativt hög hastighet och förstå vad de ord 

och meningar man avkodar betyder. För oss som både lärare och blivande speciallärare 

ser vi att den beprövade erfarenheten inte räcker för att alla elever ska nå en snabb och 

säker ordavkodning. Detta visar med tydlighet att det som speciallärare behövs kunskap 

även på vetenskaplig grund för att kunna ge elever i läs- och skrivsvårigheter rätt stöd 

och hjälp.  Det är därför en utmaning för lärare och forskare att hitta nya metoder och 

hjälpmedel som ger alla elever möjlighet att uppnå en säker ordavkodning och därmed 

öka läshastigheten och få en bättre förståelse som leder till ökad läskunnighet. 

 

Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi är främst en fråga om svårigheter med 

ordavkodningen (Høien & Lundberg, 2013) och det finns studier som visar att elever, 

fortfarande i åk 4, 5 och 6 har svårigheter med avkodningen (De Groot, Van den Bos, 

Van der Meulen & Minnaert, 2017). Det har också visat sig att elever från 9 - 10-

årsåldern inte förstår vad de läser, trots att de läser flytande (Westlund, 2009). Detta 

bekymrar oss och är anledningen till att vi genomför studien i denna åldersgrupp. För att 

uppnå god läsning behövs utöver ordavkodning och läsförståelse, dessutom tillgång till 

arbetsminnet och ett sådant flyt i läsningen att arbetsminnet inte överbelastas (Høien & 

Lundberg, 2013). Under vår utbildning har vi haft förmånen att komma i kontakt med 

Göran Söderlund, professor i specialpedagogik, som på en föreläsning redogjorde för 

den forskning kring ’attention’ som han gjort på elever med ADHD. Söderlund, Björk 

och Gustafsson (2016) har alltså uppmärksammat att för elever med ADHD har 

förmågan att koncentrera sig vid en viss aktivitet ökat genom att tillföra ett 

bakgrundsljud i form av ett så kallat vitt auditivt brus. Detta auditiva brus, på 80 dB, 

liknar det brus som går att höra mellan två radiokanaler, i styrka likt en dammsugare. 

Annan forskning visar även att det finns ett nära samband mellan lässvårigheter och 

uppmärksamhets- och koncentrationssvårigheter, ADHD (Samuelsson, 2009). Detta ger 

anledning att studera om det auditiva vita bruset även kan underlätta vid läsning för 

elever i läs- och skrivsvårigheter och i sådana fall kunna användas som ett pedagogiskt 

redskap eller assisterande verktyg i läsundervisningen för elever med lässvårigheter.  

 

Andra faktorer som visat sig ha samband med läsförståelse är hur väl arbetsminnet 

fungerar då många skriftspråkliga meningar ställer stora krav på korttidsminnet. För 

personer i läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi finner man ofta problem med den 

fonologiska läsförmågan vilket kan vara ett resultat av ett sämre korttidsminne där 

svårigheter finns att hålla olika grafem, de tecken som symboliserar språkljud i minnet 
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(Westlund, 2009). I samråd med professor Göran Söderlund anser vi att det med denna 

vetskap även är intressant att studera om elevers arbetsminne, vid ordavkodning, 

påverkas av att tillsätta ett visuellt pixel-brus (Itzcovich, 2017) på skärm. Detta liknar 

det som kallas “myrornas krig” och som kan ses på en tv då ingen kanal visas.  

 

Då tidigare forskning har visat att auditivt vitt brus har en påverkan på koncentrationen 

för elever med ADHD (Söderlund et al. 2016), skulle det också, med tanke på 

komorbiditeten mellan läs- och skrivsvårigheter samt uppmärksamhets- och 

koncentrationssvårigheter, kunna ha en liknande effekt på läsning för elever i läs- och 

skrivsvårigheter eller dyslexi. Detta beroende på att det vita auditiva bruset eventuellt 

kan verka centralstimulerande och därmed påverka hjärnan vid viss typ av aktivitet.  

Om ordavkodningen eller läsförståelsen, som är faktorerna i teorin ‘The Simple View of 

Reading’ (Gough & Tunmer, 1986) förbättras med hjälp av det vita auditiva bruset, blir 

produkten, det vill säga läsförmågan, högre. Då även arbetsminne är en viktig del i 

förmågan att kunna läsa och förstå det lästa är arbetsminne relaterat till ordavkodning 

med visuellt pixel-brus, intressant att studera. Studiens design och procedur är 

framtagen i samarbete med Göran Söderlund (Högskolan Vestlandet, Norge) och Linda 

Fälth (Linnéuniversitetet, Växjö) för att få så hög validitet och reliabilitet som möjligt.  

 

Om det auditiva- och/eller det visuella bruset kan påverka ordavkodningen, 

läsförståelsen och/eller arbetsminnet för elever i läs- och skrivsvårigheter skulle det 

kunna underlätta för dessa elever vid läsning och därmed få betydelse i det pedagogiska 

arbetet. 

 

1.2.Uppsatsens disposition 
Uppsatsen inleds med en vetenskaplig del där teoretiska perspektiv på läsning 

presenteras. Läsaren får en teoretisk bakgrund till ordavkodning, läsförståelse, läs- och 

skrivsvårigheter samt dyslexi, arbetsminne och samtidig förekomst, så kallad, 

komorbiditet mellan läs- och skrivsvårigheter och koncentrationssvårigheter. Även 

tidigare forskning med relevans inom studiens område som har hämtats via 

biblioteksdatabaser med sökning på uppsatsens nyckelord presenteras i den 

vetenskapliga delen. I uppsatsens metoddel redogörs för urval, deltagare, vilka 

mätinstrument som använts vid testsituationerna, studiens design och procedur samt 

pilotstudie av denna. I metoddelen redovisas också de etiska överväganden som gjorts. 

Resultatet för studien redovisas i diagram med tillhörande figurtext, tabell och 

förklaring samt presenteras med underrubriker efter studiedesignens ordningsföljd. 

Kapitlet avslutas med en resultatsammanfattning. Avslutningsvis analyseras och 

diskuteras studien utifrån sin teoretiska bakgrund, sitt resultat och metod med förslag på 

fortsatt forskning, pedagogiska implikationer och specialpedagogisk relevans. 
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2.Teoretisk bakgrund 
2.1. Läsning 
Afflerbach (2007) definierar läsning som: 

 

en dynamisk och komplex process, som inbegriper färdigheter, strategier och 

tidigare kunskap. Den är utvecklingsbar av naturen och den består av 

identifierbara komponenter (ordavkodning och förståelse, tex) som 

interagerar för att göra läsningen framgångsrik. Läsutveckling och framgång 

påverkas av motivation, självkänsla och tidigare läserfarenheter. 

(Afflerbach, 2007:12) 

 

Även Høien och Lundberg (2013) beskriver att läsning, något förenklat, består av två 

huvudkomponenter: avkodning och förståelse, där avkodning är läsningens tekniska 

sida och man måste förstå skriftspråkets princip eller kod för att komma fram till vilket 

ord som står skrivet. Förståelse kräver mer kognitiva resurser för att knyta det man läser 

till egna erfarenheter och referensramar, dra slutsatser, göra tolkningar och så vidare. 

Gough och Tunmer (1986) har uttryckt detta genom formeln: ‘The Simple View of 

Reading’, där läsning (L) = avkodning (A) x förståelse (F). Detta är en av de mest 

använda teorierna om läsinlärning som innebär att de två faktorerna avkodning och 

förståelse måste samspela för att produkten ska bli läsning. Enbart avkodning räcker 

inte för att förstå texter och enbart förståelse är inte heller tillräckligt för att förstå vad 

man läser (a.a. 1986). Några forskare som Dalby, Elbro, Jansen och Krogh (1992) vill 

även utveckla teorin och lägga till motivation (M) som en tredje faktor så att Läsning 

(L) = Avkodning (A) x Förståelse (F) x Motivation (M). De menar att motivation blir en 

viktig faktor som kan bidra till att läsaren ändå försöker avkoda fast att 

avkodningsförmågan inte är god enligt Dalby et al.   

 

Forskare som Catts, Hogan och Fey (2003), Kirby och Savage (2008) har samtliga 

förespråkat tilltro för lästeorin ‘The Simple View of Reading’ både för dess höga 

validitet och reliabilitet, men påtalar samtidigt en enkelhet i teorin. Catts et al. (2003) 

menar att språkförståelsen också behöver ses som en viktig faktor i barns läsförmåga 

Även Oakhill, Cain och Elbro (2018) benämner ‘The Simple View of Reading’ som den 

enkla läsmodellen och menar att det inte bara är forskning utan även det sunda förnuftet 

som pekar på vikten av de båda färdigheterna, ordavkodning och språkförståelse som 

nödvändiga vid läsning. Det “enkla” består inte i att läsning eller läsinlärning är enkelt, 

utan att modellen är ett enkelt sätt att få en överblick över läsfärdigheter (Oakhill et al. 

2018). Likaså hävdar de även betydelsen och användbarheten av den enkla läsmodellen 

i undervisningen, inte bara i forskningssyfte. Modellen visar med all tydlighet att 

ordavkodning och språkförståelse inte utvecklas parallellt och att det därför behövs 

många olika slag av aktiviteter i undervisningen för att de båda förmågorna ska 

utvecklas var för sig. Forskarna lyfter även fram hur viktigt det är att de pedagoger som 

undervisar barn i den första läsinlärningen undervisar i både avkodning och 

språkförståelse och att dessa pedagoger måste besitta goda kunskaper i vilka färdigheter 

som ordavkodning och språkförståelse bygger på (a.a. 2018).  

 

Exempel på en annan läsmodell som visar hur komplicerad läsprocessen är visas i 

Scarboroughs (2001) läsmodell (se figur 1 nedan). I den beskrivs hur många delar som 

måste “vävas samman” för att god läsning ska uppstå och Scarborough (a.a.) menar att: 
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to read fluidly coordinate many component skills, each of which has been 

sharpened through instruction and experience over many years. The figure 

illustrates the major ‘strands’ that are woven together during the course of 

becoming a skilled reader. Most children who have trouble learning to read 

in the early school years stumble in the mastering the ‘word recognition’ 

strands.  

(Scarborough, 2001:24) 

 
Figur 1. Illustration of the many strands that are woven together in skilled reading (Scarborough, 2001). 

Skilled reading is fluent execution and coordination of word recognition and text comprehension vilket 

översätts med; Läsning (läsförståelse) bygger på färdigheter i både ordavkodning (ordläsning) och 

språkförståelse. 

 

Eftersom läsning är ett kulturellt betingat fenomen och inte en naturlig färdighet kan 

inte ett allmängiltigt utvecklingsförlopp fastslås (Høien & Lundberg, 2013). Forskare 

har funnit att samtidigt som avkodning och språkförståelse samspelar har de även olika 

utvecklingsförlopp under individens läsutveckling (Westlund, 2009). Läsutvecklingen 

är delvis beroende av undervisning och de speciella erfarenheter ett visst barn har vilket 

gör att man måste räkna med individuella variationer i läsutvecklingens olika stadier. 

Dessa stadier är (I) pseudoläsning, (II) det logografisk-visuella stadiet, (III) det 

alfabetisk-fonologiska stadiet och (IV) det ortografisk-morfemiska stadiet (Høien & 

Lundberg, 2013). 

 

2.1.1.Ordavkodning 

Ordavkodning som fackterm innebär att kunna identifiera enskilda skrivna ord, antingen 

via bokstavs och bokstavsljudens samband, bokstavsföljder, betydelseelement (morfem) 

eller via helordsläsning, då hela ordet känns igen som en unik bokstavsföljd (Oakhill et 

al. 2018). När ett ord ska avkodas kan olika strategier användas, beroende på om ordet 

uppträder ensamt eller i en kontext. För ord som avkodas utan kontext används den 

logografiska, den fonologiska och den ortografiska strategin och det är förmågan till den 

fonologiska och den ortografiska strategin som har störst betydelse för resultatet (Høien 

& Lundberg, 2013).   

 

Den logografiska strategin används ofta för att känna igen ett avgränsat antal ord i 

läsinlärningens första fas och innebär att man känner igen ordets visuella särdrag där 

varje ord behandlas som en unik stimulus. Inom denna strategi görs enkla associationer 

mellan ordets grafiska mönster och hur det uttalas och ofta räcker det med igenkänning 
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av några få bokstäver för att läsa ordet logografiskt (Høien & Lundberg, 2013). Med 

hjälp av den logografiska strategin kan läsaren känna igen många ord, men denna 

strategi räcker inte till när det efter hand ställs större krav på läsaren att känna igen fler 

och fler ord. Läsaren har i den logografiska strategin ännu inte förstått den alfabetiska 

principen som innebär att kunna associera rätt språkljud med rätt bokstav, det vill säga 

koppla fonem med grafem, vilket istället kännetecknar den fonologiska strategin (Høien 

& Lundberg, 2013). Denna strategi ger läsaren stöd att kunna avkoda ett nytt eller okänt 

ord då avkodningen sker med utgångspunkt i enskilda bokstäver eller 

bokstavskombinationers fonologiska, ljudmässiga representation. Dessa språkljud dras 

sedan samman och ger ett korrekt uttal av ordet (Share & Stanovich 1995; Snowling 

2000). Dock räcker inte denna strategi till om ordet som skall avkodas innehåller många 

bokstäver eller har komplicerade konsonanthopningar. Då försvåras användandet av den 

fonologiska strategin och avkodningen sker då långsamt och belastar arbetsminnet, 

vilket i sin tur hindrar läsförståelsen (Høien & Lundberg, 2013). Detta innebär att 

läsaren behöver börja upptäcka ortografiska strukturer, såsom ändelser, böjningar och 

vanliga bokstavssekvenser, för att få en ny och mer avancerad form av ordavkodning, 

den ortografiska strategin (Ehri & McCormick 2004; Lundberg & Høien 2001). Denna 

strategi gör det möjligt för läsaren att känna igen ord snabbt, korrekt och direkt, via sitt 

mentala lexikon för att ta fram ordets uttal och mening (Ehri 2005; Lupker 2005).  

 

När ett ord avkodas i en kontext stöds det av de semantiska, syntaktiska och 

pragmatiska hållpunkterna som kontexten ger. Detta stöd kan ge värdefull information 

för personer med lässvårigheter och till viss del kompensera för bristande färdighet i 

ortografisk och/eller fonologisk läsning (Høien & Lundberg, 2013). Forskare som till 

exempel Høien och Lundberg (2013) samt Ehri (2005) lyfter fram ett gott ordförråd som 

en viktig komponent inför barns kommande läsinlärning. Ehris (2005) teori bygger på 

en läsutveckling som sker i fyra stadier där vikten av den alfabetiska kopplingen, 

grafem – fonem betonas. För att bli en skicklig läsare krävs det, enligt Ehri (2005), att 

man kan avläsa orden snabbt och förstå vad de betyder. En snabb avkodare kan därmed 

lägga mer energi på förståelsen, istället för att behöva stoppa och avkoda vilket innebär 

att läsflytet avstannar och man riskerar att tappa tråden i det som nyss lästes (Ehri, 

2005). Dessutom avlastar en automatiserad ordavkodning arbetsminnet och är därmed 

nödvändig för att uppnå flyt i läsningen (Høien & Lundberg, 2013). 

 

2.1.2. Läsförståelse 

Idag råder alltså enighet bland de flesta läsforskare om att goda avkodningsstrategier 

och flyt i läsningen är avgörande för läsförståelsen, men det räcker inte att kunna läsa 

flytande för att förstå vad man läser. När läsaren väl lärt sig sambandet mellan språkljud 

och bokstäver och hur ord sammanfogas till meningsbärande enheter, är det andra 

faktorer, som till exempel arbetsminne, motivation, kunskap om världen mm. som 

påverkar den fortsatta läsförståelsen (Westlund, 2009). Det räcker dock inte att bara 

förstå vilka faktorer som påverkar läsförståelse eller att kunna summera de olika 

faktorerna. Det handlar snarare om att förstå hur de olika faktorerna samverkar med 

varandra (Kintch & Rawson, 2005). 

 

Nation (2005) fann i en brittisk läsförståelsestudie på 1990-talet att ett stort antal elever 

vid 7 - 10 års ålder hade lika goda avkodningsstrategier och läste lika flytande men 

förstod texter olika. Resultatet visade att hela 10% av de engelska eleverna hade svåra 

förståelseproblem, trots att de läste flytande (Nation, 2005). Samtidigt belyser den 

amerikanske professorn Ralph Reynolds (2002) att lärares kunskaper om 

läsförståelseforskning är betydligt mindre än exempelvis avkodningsforskning, vilket 
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har lett till att de flesta klasslärare i grundskolan vet en hel del om hur man undervisar i 

avkodning, men mindre om hur man, på forskningens grund, undervisar i läsförståelse 

och strategier för läsförståelse. Dessutom vet man ännu mindre om de processer som 

ligger i botten på och som förbinder dessa båda komponenter i läsning (Reynolds, 

2002). Dock ger den engelska forskningen hopp om att barn som är i riskzonen för att 

utveckla förståelseproblem kan identifieras allt tidigare och det är därför av största vikt 

att alla lärare vet vilka processer som påverkar en god läsförståelseutveckling och hur 

man genom sin undervisning kan påverka läsförståelsen (Westlund, 2009).  

 

2.2. Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi 
Undervisning i läsning och skrivning hör till skolans viktigaste uppgifter och 

skillnaderna mellan elevernas förutsättningar att lära sig läsa och skriva kan variera 

väldigt. Elever som misslyckas med detta får det inte lätt då nästan all inlärning i skolan 

bygger på att man kan läsa och skriva (Høien & Lundberg, 2013). De senaste tio årens 

forskning ger mer och mer stöd till hypotesen om att läs- och skrivsvårigheter och 

dyslexi först och främst är en fråga om problem med ordavkodningen, det vill säga att 

snabbt och säkert kunna identifiera skrivna ord. Denna svårighet har i sin tur, grunden i 

brister i det så kallade fonologiska systemet som innebär förmågan att hantera språkets 

ljudmässiga formsida (Høien & Lundberg, 2013). Wolff (2017) menar att de allra flesta 

elever inte har problem med ordavkodning och de har vanligtvis inte heller problem 

med att läsa åldersanpassade texter. De elever som har problem med sin läsning kan ha 

det på grund av inverkan från en rad olika faktorer, exempelvis socioekonomisk 

bakgrund, sociala förhållanden, kognitiv förmåga, fonologisk eller allmän språklig 

förmåga. Även Jacobsson (2006) visar med en modell ett antal faktorer som beskriver 

läs- och skrivsvårigheter och dyslexi (se figur 2) och visar att barns läsutveckling 

påverkas av många faktorer. 

 
Figur 2. Faktorer som påverkar läs- och skrivsvårigheter, enligt Jacobsson (2006). 

 

Figurens cirkel i mitten utgör läs- och skrivsvårigheter (se figur 2). De faktorer som 

Jacobsson menar leder till läs- och skrivsvårigheter är begåvningsfaktorer, sociala och 

emotionella faktorer, mognad, brister i syn/hörsel, medicinska faktorer, 

neuropsykiatriska faktorer, för lite övning i läsning, fonologiska faktorer och språkliga 
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faktorer. Arv och miljö är i modellen två övergripande faktorer som påverkar alla andra 

faktorer (Jacobsson, 2006). 

 

Att ha läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi, innebär i dagens moderna samhälle att 

man kan få betydande problem i skolan. Därmed kan man ställas utanför på grund av 

sina dolda svårigheter eftersom stora krav ställs på språkliga färdigheter. Det är därför 

viktigt att känna till och beakta denna otillräcklighet. Dessa barn bör uppmärksammas 

helst före, men i varje fall tidigt i skolan. Tyvärr noteras emellertid många barns läs- 

och skrivproblem sent, i vissa fall konstateras problemet allt för sent, ofta med allvarliga 

psykosociala konsekvenser (Frisk, 2010). Till skillnad från läs- och skrivsvårigheter är 

dyslexi en centralnervös, CNS, språklig funktionsstörning, som kan påverka barnets 

förmåga att lyssna till och att uppfatta språket rätt. Därför kan det vara viktigt att 

definiera vad som avses med begreppet dyslexi och vad som skiljer det från läs- och 

skrivsvårigheter (Frisk, 2010).  

 

En vedertagen definition på dyslexi från 2002 lyder: 

Dyslexia is a specific learning disability that is neurobiological in origin. It 

is characterized by difficulties with accurate and/or fluent word recognition 

and poor spelling and decoding abilities. These difficulties typically result 

from a deficitin the phonological component that is often unexpected in 

relation to other cognitive abilities and provision of effective classroom 

instruction.  

(Lyon et al. 2003:2) 

Denna definition framhäver att huvudsymtomen vid dyslexi är en bristande 

automatisering av ordavkodningen, fonologiska svårigheter och problem med 

rättskrivning. De fonologiska svårigheterna ger i sin tur utslag på tre områden: (I) dålig 

fonologisk medvetenhet, (II) dåligt verbalt korttidsminne och (III) behov av lång tid för 

att hämta fram fonologiska representationer (Høien & Lundberg, 2013). Det är alltså 

brister i avkodningen av språket som är det viktigaste kriteriet, vilket innebär att dyslexi 

kan förekomma på alla begåvningsnivåer. Flera elever med dyslexi har faktiska 

svårigheter med att förstå vad de läser vilket i de flesta fall är en sekundär konsekvens 

av att ha problem med ordavkodningen. Den långsamma, energikrävande och bristande 

avkodningen lägger beslag på den dyslektiska läsarens mentala resurser i så hög grad att 

tolkningsarbete inte får tillräcklig plats (Høien & Lundberg, 2013). Dock kan dålig 

läsförståelse ha andra orsaker än avkodningssvårigheter för elever med dyslexi, till 

exempel att förståelseprocessen påverkas direkt genom de fonologiska svårigheter som 

karaktäriserar problematiken med dyslexi (Høien & Lundberg, 2013). Ehri et al. (2001) 

fann att tidig träning i fonologisk medvetenhet ger effekter både i den fonologiska 

medvetenheten och i den efterföljande läs- och skrivutvecklingen och att den 

fonologiska träningen gav störst effekt för elever med sämst prognos. 

 

2.3.Arbetsminne 
Faktorer som visat sig ha samband med läsförståelse är vilken förmåga läsaren har att 

komma ihåg och integrera textinformation som finns på olika ställen i texten, dvs. hur 

väl arbetsminnet fungerar (Westlund, 2009). Det har också påvisats ett starkt samband 

mellan förmågan att aktivera relevant bakgrundskunskap som ligger lagrat i 

långtidsminnet, ett så kallat förståelseschema, och läsförståelse (Westlund, 2009). 

Många skriftspråkliga meningar ställer också stora krav på korttidsminnet, även kallat 

arbetsminnet. De fonologiska problem som man finner hos personer med dyslexi, kan 

ibland ge utslag i dåligt korttidsminne. Ett effektivt tillvägagångssätt för att hålla 

information i arbetsminnet är att koda den i fonologisk form (Baddeley, 1986). Långa 
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och syntaktisk komplicerade meningar kan alltså bli svåra att hantera för en elev med 

dyslexi som har dåligt korttidsminne. Uppmärksamhetsproblem och 

koncentrationssvårigheter kan också komma in i bilden och bidra till att många elever 

med dyslexi får ännu större svårigheter redan på meningsnivå (Høien & Lundberg, 

2013). Forskning visar alltså att avkodning tar mycket energi om den inte är 

automatiserad och belastar då arbetsminnet (Ehri, 2005). Arbetsminnesfunktionen 

består av olika delar av vilka en utgörs av den fonologiska loopen, den verbala delen av 

arbetsminnet (Baddeley, 2000). Det är här som bland annat flera läsrelaterade förmågor 

utvecklas som att koppla ljud-bokstav och ljuda samman ljud till ord (a.a). En 

automatiserad ordavkodning avlastar ett dåligt arbetsminne och är nödvändig för att 

uppnå flyt i läsningen (Høien & Lundberg, 2013). 

 

2.4.Komorbiditet  
Det är viktigt att vara medveten om att dyslexi hos barn är ett heterogent och ofta 

komplext problem. En omfattande komorbiditet, det vill säga samtidig förekomst av 

andra centralnervösa, språkliga funktionsstörningar, även avseende motorik, kognitiv 

snabbhet, koncentration och uthållighet, etc., föreligger ofta (Frisk, 2010). Forskning 

har visat att elever med dyslexi inte bara har dessa specifika problem (avkodning och 

förståelse) med läsning utan också har en tendens att uppvisa olika former av 

komorbiditet där det vanligaste är uppmärksamhets- och koncentrationssvårigheter, 

ADHD (Samuelsson, 2009). Enligt Samuelsson (2009) är det mellan 25 och 40 % av 

individer med en diagnostiserad ADHD som samtidigt uppvisar läs- och 

skrivsvårigheter. På motsvarande sätt finns det undersökningar som har visat att 15 - 40 

% av individer med läs- och skrivsvårigheter har problem med uppmärksamhet och 

koncentration. Därmed har forskningen visat att andelen barn och ungdomar som 

samtidigt uppvisar läs- och skrivsvårigheter och 

uppmärksamhet/koncentrationsstörningar som ingår i ADHD-syndromet är betydligt 

större än vad vi kan förvänta oss av en ren slump (Samuelsson, 2009). 

 

2.5.Tidigare forskning 
Gustafson, Samuelsson, Johansson och Wallmann (2013) har i en forskningsstudie 

ytterligare försökt undersöka den allmänna teoretiska modellen av ‘The Simple View of 

Reading’ genom att studera vad avkodning och förståelse har för betydelse för 

läsförmågan. För att undersöka hur väl ‘The Simple View of Reading’ stämmer för 

olika grupper av läsare gjordes separata analyser för barn som hade läsproblem och för 

kontrollgruppen, med barn som var typiska läsare. Avkodning och förståelsens 

betydelse för läsförmågan undersöktes i båda grupperna. Gustafson et al. (2013) delade 

dessutom in avkodning och förståelse vidare i delkomponenter och studerade samtidigt 

icke-verbal förmåga och allmän bearbetningshastighet samt dessa komponenters 

betydelse i ‘The Simple View of Reading’. Resultaten visade att avkodning betydde 

mest för läsförmågan hos barn med lässvårigheter, medan förståelse betydde mest för 

läsförmågan hos barn med typiskt utvecklad läsning. Barn med lässvårigheter utförde 

signifikant sämre resultat än barn med typisk läsutveckling på alla test av läsförmåga 

och avkodning. Barn med lässvårigheter fick också signifikant lägre resultat än barn 

med typisk läsutveckling vid tester av språkförståelse och icke-språkliga färdigheter 

(Gustafsson et al. 2013). Det visade sig alltså i studien att avkodning utgjorde det största 

bidraget till läsförmåga för barn med lässvårigheter, medan förståelse var den viktigaste 

faktorn till läsförmåga för barn med typisk läsutveckling. Detta resultatmönster stämmer 

väl överens med förutsägelserna för ‘The Simple View of Reading’.  
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Morris, Meyer, Trathen, McGee, Vines, Stewart, Gill och Schlagal (2017) har i en 

annan studie undersökt om det enligt ‘The Simple View of Reading’ finns olika profiler 

bland elever med läs- och skrivsvårigheter och hur en nivåanpassad undervisning kan 

gynna dessa. Nivåanpassning i läsning anses vara en nivå där läsaren utmanas men inte 

överväldigas, alltså den optimala nivån för lärande. Traditionellt sett har detta koncept 

definierats som svårighetsgrad där en elev kan läsa med 95% noggrannhet och 75% 

förståelse, men under de senaste åren har flera forskare även hävdat att läshastigheten 

eller läsflytet också bör tas i beaktning vid bestämmelsen av en elevs läsnivå (Morris et 

al. 2017). Studiens inriktning är texthantering hos elever med läs- och skrivsvårigheter 

och därför undersöktes eventuella förändringar både i läsningens noggrannhet och 

hastighet när eleverna läste åldersanpassade textstycken.  

 

I studien deltog 65 elever i åk 5 och 6 från tre grundskolor i västra North Carolina. 

Urvalet för studien var resultatet av ett screeningtest där elever med resultat under den 

50:e percentilen valdes ut och resultatet från den här studien visade att 62% av de 

utvalda eleverna med lässvårigheter inte kunde läsa den åldersanpassade texten med 

tillräcklig noggrannhet och hastighet för att nå läsförståelse. Forskarna menar därför att 

det är svårt att se en avsevärd förbättring av läsning eller adekvat lärande från läsning 

om 11 - 12-åriga barn dagligen måste läsa texter som är för svåra. Detta indikerar på att 

nivåanpassad undervisning bättre gynnar elever med läs- och skrivsvårigheter. Trots att 

studien var liten och av undersökande karaktär mäter resultatet det som avsetts att mäta. 

Ett viktigt resultat som studien visar är att 62 % av studenterna inte kunde läsa adekvata 

texter med noggrannhet och läshastighet för sin ålder. De elever med störst svårigheter 

kändes inte säkra i sin läsning förrän de fick texter som åldersmässigt låg cirka två år 

lägre än deras ålder. Eleverna delades med hjälp av olika tester in i fyra olika 

kategorier/kombinationer av svårigheter och där nästan hälften av eleverna, 48% 

hamnade i kategorin av elever som visade låga resultat på både avkodningen och hade 

ett litet ordförråd. Studien visar även specifikt de undersökta elevernas 

avkodningsförmåga; ordförståelse och högläsning, både i felläsning och snabbhet. 

Slutsatsen med studien är att om en elev inte uppnått god läsförmåga i slutet av årskurs 

tre kommer eleven ha svårt att hinna ifatt förväntad läsförmåga och i studien ifrågasätts 

hur det kommer sig att dessa elever ända upp på högstadiet fortfarande visar samma 

låga resultat. Reliabiliteten i den förhållandevis enkla studien är hög eftersom det är en 

enkel design som skulle kunna genomföras i skolan som kartläggning. Morris et al. 

(2017) tror inte att deras upptäckt är ovanlig eller att konsekvenserna för de svaga 

läsarna är överdrivet beskrivna. Tvärtom tror de att problemet dessutom är större i mer 

missgynnade skolpopulationer och menar att om man ifrågasätter detta uttalande skulle 

denna studie vara mycket lätt att replikera. 

 

Eftersom det visat sig att läs- och skrivsvårigheter ofta förekommer i komorbiditet med 

koncentrations- och uppmärksamhetssvårigheter är det även angeläget att studera viss 

forskning som föreligger inom detta område. En holländsk studie av De Groot, Van den 

Bos, Van der Meulen och Minnaert (2017) som omfattar totalt 1 262 elever i åldrarna 8 

till 13 år fokuserar just på förhållandet mellan lässvårigheter och ADHD. Studien bestod 

av fyra olika grupper som innehöll barn med enbart lässvårigheter, barn med enbart 

ADHD, barn med komorbiditet (lässvårigheter och ADHD) samt en stor kontrollgrupp 

av barn utan lässvårigheter och/eller ADHD. Det som undersöktes i de olika grupperna 

var läsflyt, RAN (rapid automized naming) och fonologisk medvetenhet. Råpoängen för 

de olika deltesten omvandlades till samma normvärden för att bli jämförbara. Resultatet 

i studien av De Groot et al. (2017) visar att kontrollgruppens resultat är representativt 

för typiskt läsutvecklade barn för detta åldersintervall och det visas noterbara skillnader 
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mellan kontrollgruppen och de experimentella grupperna. Inom dessa, experimentella 

grupper, finns dessutom tydliga skillnader i resultaten mellan gruppen med enbart 

ADHD och båda grupperna innehållande lässvårigheter (enbart lässvårigheter och 

komorbida gruppen med lässvårigheter och ADHD). Båda grupperna med 

lässvårigheter får markant sämre resultat än den grupp med enbart ADHD, vilket 

genomsyrar alla mätningar. Den komorbida gruppen presterar i studien allra svagast (De 

Groot et al. 2017). 

 

För elever med enbart ADHD har det, i en annan studie, visat sig att ett bakgrundsbrus, 

ett vitt auditivt brus (80 dB) i öronen kan ge högre koncentrationsförmåga. Studien är 

genomförd av Söderlund, Björk och Gustafsson (2016) och avsåg att jämföra effekterna 

av hur ett bakgrundsbrus i öronen med/eller utan centralstimulerande medicinsk 

behandling kan hjälpa barn med ADHD att koncentrera sig bättre i exempelvis 

skolarbete. Jämförelsen genomfördes med hjälp av olika kognitiva tester där 20 barn 

med ADHD och 20 barn utan ADHD (kontrollgrupp) genomförde tre olika tester där de 

vid ena tillfället hade 80 dB auditivt vitt brus i öronen och vid andra tillfället 

genomfördes testerna utan brus i öronen. Gruppen av barn med ADHD testades även 

med och utan centralstimulerande medicin. Resultatet av Söderlunds et al. (2016) studie 

visar att när barnen med ADHD utsattes för det vita auditiva bruset gav det större effekt 

för koncentrationen i testerna än vad centralstimulerande medicin gjorde. I två av de tre 

testerna gav effekten av det vita auditiva bruset ett bättre resultat än utan för gruppen 

med barn med ADHD, både med och utan centralstimulerande medicin. Denna studie 

har dock sina begränsningar eftersom den inte är en randomiserad kontroll trial studie 

(RCT) och eftersom den är utförd på en så pass liten grupp. Validiteten är dock hög 

trots mätning av en liten grupp eftersom syftet med studien och det som avsågs att 

mätas blev mätt, det vill säga hur barn med ADHD reagerar på ett bakgrundsbrus när 

olika kognitiva tester utförs. Studiens reliabilitet är osäker eftersom båda testerna var 

små. Dock gav den så pass tydliga resultat med bakgrundsbrus, vilket gör att det bör bli 

ett liknande resultat vid upprepad studie.  

 

Vi kan så enligt tidigare forskning förstå att en fungerande avkodning är den viktigaste 

förutsättningen för läsförståelse hos elever i lässvårigheter. Vi kan också förstå att 

elever som kämpar med läsförståelsen gynnas av att läsa nivåanpassade texter för att 

kunna ta till sig det lästa. I vissa fall kan det betyda att eleven behöver texter som 

åldersmässigt ligger lägre än deras egen ålder, vilket lärare behöver vara medvetna om. 

Tidigare forskning visar på ett nära samband mellan läs- och skrivsvårigheter och 

uppmärksamhets- och koncentrationssvårigheter. I studien som gjorts angående läsflyt, 

RAN (rapid automized naming) och fonologisk medvetenhet är det denna komorbida 

grupp som presterar allra svagast i jämförelse med grupper med enbart läs- och 

skrivsvårigheter eller enbart ADHD. Därför är det av intresse att studera om det auditiva 

vita bruset, som visat sig öka koncentrationen för elever med ADHD, även kan påverka 

läsförmågan. 

 

2.6.Brus  
2.6.1.Auditivt vitt brus 

För denna studie har ett auditivt vitt brus (Söderlund et al. 2016) används då deltagarna 

testats på ordavkodning, fonologisk förmåga och läsförståelseförmåga i syfte att besvara 

frågeställningarna. Det auditiva bruset har lagts till i hörlurar med ljudnivån 80 dB, 

vilket är i nivå med en dammsugare, då den nivån på brus visat sig kunna förbättra 

prestationen hos barn med uppmärksamhetssvårigheter. Bruset i sig är meningslöst och 

liknar det brus som går att höra mellan två radiokanaler som ska ställas in. Bruset har 
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också en slumpartad eventuell påverkan då det är utbalanserat mellan studiens olika 

deltest.  

 

2.6.2.Visuellt pixel-brus  

För studien har även ett visuellt pixel-brus, "Randomly flickering gray-level noise" 

(Itzcovich, 2017), använts för att besvara frågeställningarna. Det visuella pixel-bruset 

har lagts till i fyra olika nivåer vid testet av episodminne (se ovan) och varje deltagare 

fick se totalt 4 filmer, en för varje brusnivå. Ordningen på brus-betingelserna 

utbalanserades för att undvika träningseffekt. Figur 3 nedan visar de 5 olika brusnivåer 

som har producerats, men för att minska belastningen på deltagarna och korta ner 

testtiden lite uteslöts den lägsta brusnivån för denna studie. Därmed har endast pixel - 

brusvärdena δ = 0, 50, 75 och 100 använts vid testen.  

 

 
Figur 3. Visar ett exempel på de visuella stimuli som användes i studien. Noll brus längst till vänster, 

sedan fyra pixelbrusnivåer. Endast nivåerna: δ = 0, 50, 75, 100 användes i experimentet. Notera att 

bilderna är inzoomade på det ord som försökspersonerna skall läsa och komma ihåg, bilden visar alltså 

inte datorskärmens proportioner.  
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3.Syfte och frågeställningar 
3.1. Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka om ett vitt auditivt brus och ett visuellt pixel-

brus har någon inverkan på elevers ordavkodning, läsförståelse och arbetsminne och om 

det kan användas som ett pedagogiskt redskap/assisterande verktyg i undervisningen för 

elever med läs- och skrivsvårigheter i årskurs 4 - 6. 

 

3.2.Frågeställningar 
 

● Har auditivt vitt brus någon inverkan på ordavkodning och läsförståelse hos 

elever i läs- och skrivsvårigheter i åk 4 - 6? 

- Hur upplever eleverna det auditiva bruset vid läsning? 

 

● Har visuellt pixel-brus någon inverkan på arbetsminnet vid ordavkodning hos 

elever i läs- och skrivsvårigheter? 

- Hur upplever eleverna det visuella pixel-bruset vid läsning? 
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4.Metod 
Studien är av kvantitativ karaktär med en kvalitativ del. I studien används tester och 

intervjuer för att få ett mätbart resultat samt förståelse för deltagarnas egna upplevelser 

av det auditiva vita bruset och det visuella pixel – bruset. Vid testen för ordavkodning, 

läsförståelse och arbetsminne har ett auditivt vitt brus i hörlurar och ett visuellt pixel-

brus på skärm använts för att göra en jämförelse av elevers prestation1 och upplevelse2 

med och utan de olika brusen.  Detta görs eftersom det visat sig vara många elever som 

fortfarande i dessa årskurser har svårigheter med läsning, trots flera år av tidigare 

skolgång.  

 

4.1.Urval och deltagare 
Urvalet för datainsamling i denna studie har gjorts med hjälp av en screeningmetod 

eftersom den med fördel görs i en större grupp för att identifiera de elever som är av 

intresse för studien (Dahmström, 2011). Då studien handlar om ordavkodning var 

testinstrumentet för screeningen Ordkedjor, ett ordavkodningstest som är ett deltest ur 

Jacobssons (2016) Läskedjor. Screeningen har genomförts på totalt 445 elever i 

årskurserna 4 - 6 på tre skolor.  

 

Utifrån screeningresultaten har två grupper identifierats. En försöksgrupp med 59 elever 

med resultat stanine3 1 - 3 på Ordkedjor, deltest av Läskedjor (Jacobsson, 2016), utifrån 

testets normering för april och en kontrollgrupp om 11 elever med resultat stanine 6 - 9 

på Ordkedjor, deltest av Läskedjor (Jacobsson, 2016) utifrån testets normering för april. 

Försöksgruppen representerar elever med ordavkodning långsammare än 

genomsnittsvärdet för åldern och kontrollgruppen representerar elever med 

ordavkodning snabbare än genomsnittsvärdet för åldern. Identifieringen av- och 

genomförandet i två grupper i urvalet görs för att kunna jämföra eventuell effekt av 

sensoriskt brus i de två grupperna. De elever som enligt screeningtestet fick resultat 

stanine 4 - 5 i urvalsproceduren, vilket enligt normeringen representerar 

genomsnittsvärdet på ordavkodning för åldern är bortvalda då detta resultat är allt för 

nära de båda urvalsgrupperna åt vardera håll. Dessutom kan resultatet vara för osäkert 

vid detta enda mättillfälle. Elevgruppen nyanlända4 är också bortvald för studien då 

förutsättningen för att genomföra deltesten inte är rättvis om vi utgår från möjligheten 

till likvärdig tidigare skolgång och ordkunskap i svenska språket.  

 

Urvalet baseras på ordavkodningsförmåga och då fonologisk förmåga utgör en väsentlig 

grund för ordavkodning (Høien & Lundberg, 2013) studeras försöksgruppen från 

urvalet ytterligare, med hänsyn tagen till elevens fonologiska förmåga. Utifrån 

normeringen av deltestet LäSt nonord (Elwér, 2016), som mäter fonologisk läsförmåga, 

identifierades därför två “undergrupper” där de med stanine 1 - 3 enligt normeringen 

utgör Grupp 1 och förväntas ha svårare med fonologisk avkodning än de övriga som har 

resultat motsvarande stanine 4 - 9 och utgör Grupp 2 i denna studie. Således har vi 

identifierat tre grupper i denna studie: 

 

                                                 
1 Via mätinstrumenten - se bilaga C, Design för studien 
2 Via intervjufrågor – se bilaga C, Design för studien 
3 Stanine är råpoäng som överförs till en niogradig skala, den så kallade stanineskalan. Stanine 1 - 3 är under genomsnittsvärdet för 

åldern, stanine 4-6 inom genomsnittsvärdet och 7-9 över genomsnittsvärdet. 
4 Med nyanländ elev avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i landet eller ska anses bosatt här och 

som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det kalanderår då hon eller han fyller sju år. En elev ska inte längre 

anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet (3 kap. 12 a § skollagen). 
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Tabell 1. Identifiering av deltagare 

 

 Grupp 1 

(försöksgrupp) 

Grupp 2 

(försöksgrupp) 

Grupp 3 

(kontrollgrupp) 

Resultat Ordkedjor  

(urval) 

stanine 1 - 3 stanine 1 - 3 stanine 6 - 9 

Resultat LäSt nonord 

(fonologisk läsförmåga) 

stanine 1 - 3 stanine 4 - 9  

Antal 34 25 11 

 

Tabell 1 visar att eleverna i grupp 1, en av försöksgrupperna har resultat stanine 1 - 3 på 

screeningtestet Ordkedjor, en del i Läskedjor 2 (Jacobsson, 2016). De har också resultat 

stanine 1 - 3 på deltestet LäSt nonord (Elwér et al. 2016). Sammanlagt är det 34 elever 

som enligt testerna visar svårigheter med ordavkodning och specifika svårigheter med 

fonologisk läsförmåga identifierade i denna grupp. Tabellen visar också att eleverna i 

grupp 2, en av försöksgrupperna, har resultat stanine 1-3 på screeningtestet Ordkedjor, 

en del i Läskedjor 2 (Jacobsson, 2016), men till skillnad mot grupp 1 har dessa elever 

resultat motsvarande stanine 4-9 på deltestet LäSt nonord (Elwér et al. 2016). 

Sammanlagt är det 25 elever som enligt testerna visar svårigheter med ordavkodning 

men inte specifika svårigheter med fonologisk läsförmåga identifierade i grupp 2. I 

tabellen redovisas också att eleverna i grupp 3, kontrollgruppen, har resultat stanine 6-9 

på screeningtestet Ordkedjor, en del i Läskedjor 2 (Jacobsson, 2016). Det innebär att det 

är 11 stycken elever som har hög hastighet vid ordavkodning och som får resultat högre 

än genomsnittsvärdet för åldern i grupp 3. Vidare i arbetet benämner vi deltagarna i 

försöksgruppen och i kontrollgruppen med grupp 1, grupp 2 och grupp 3.  

 

4.2.Mätinstrument 
Följande mätinstrument ingår i studien:  

 

➢ Ordavkodning. Deltagarnas ordavkodningsförmåga är mätt med två olika tester. 

Det ena är LäSt - ord (Elwér et al. 2016), läsning av ord från en läslista vilket 

mäter ordavkodning. Det andra är Ordkedjor, en del av Läskedjor 2 (Jacobson, 

2016), ett screeningsinstrument som snabbt ger reliabel information om elevers 

avkodningsförmåga. Läskedjor 2 (Jacobsson, 2016) består av tre deltest för 

årskurs 4 - 6, Bokstavskedjor, Ordkedjor och Meningskedjor. De tre deltesterna 

ger en översikt över elevens ortografi, avkodningsförmåga, semantiska och 

syntaktiska förmåga (Jacobson, 2016). 

 

➢ Fonologisk förmåga. Deltagarnas fonologiska förmåga är mätt med testet LäSt - 

nonord (Elwér et al. 2016), läsning av nonsensord (Nonord) från en läslista 

vilket mäter den fonologiska läsförmågan.  

 

➢ Läsförståelse. Deltagarnas läsförståelseförmåga är mätt med testet LäSt - 

läsförståelse (Elwér et al. 2016), läsning av text med tillhörande frågor om 
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textens innehåll som mäter läsförståelseförmåga. Frågorna som ställs har svar 

som hittas på raderna, det vill säga att svaret står i texten, mellan raderna, det 

vill säga att läsaren behöver förstå mer än det som står på raderna, samt bortom 

raderna, vilket innebär att läsaren behöver kunna dra egna slutsatser av det lästa. 

Detta ställer krav både på avkodning och förståelse för det som avkodas. 

 

➢ Arbetsminne (minne för ord). Deltagarnas arbetsminne är testat med 4 

videofilmer med 12 ord i varje film. Varje ord visas i 3 sekunder på en 15’ 

datorskärm, en fixeringspunkt (+) visas mitt i skärmen under 2 sekunder mellan 

varje ord. Varje film med 12 ord tog 60 sekunder att visa. Därefter återger 

deltagaren hur många avkodade ord den minns efter varje nivå (Itzcovich et al. 

2017). Kriterierna för antal avkodade ord har utgått från fonologiskt korrekt 

uttalat ord, inte nödvändigtvis med korrekt betoning. Kriterier för korrekt 

‘recall’ har varit samma fonologiskt uttalade ord. Exempel snaps (sprit) och 

snaps (kort bildsekvens) har båda givit korrekt svar.  

 

➢ Elevernas upplevelse. Intervjufrågor5 om deltagarnas upplevelse av testen har 

gjorts för att kunna identifiera en deltagares resultat med densammes upplevelse 

av att läsa med eller utan brus.  

 

➢ Lärarskattning. För att också kunna identifiera elevens uppmärksamhets- och 

koncentrationsförmåga med densammes testresultat och upplevelse har 

deltagarnas lärare skattat6 denna förmåga samt deltagarnas allmänna läs- och 

skrivförmåga.  

 

 

4.3.Studiens design och procedur 
Varje deltagare träffade testledaren vid ett tillfälle om ca 30 - 40 minuter och 

genomförde deltesten enligt studiedesignen7 där samma instruktioner för varje deltest 

angavs och där deltagaren hade möjlighet att ställa frågor om de olika testen. 

Ordningsföljden för designen var test av ordavkodning, fonologisk förmåga, 

läsförståelse och arbetsminne. För att få en slumpvis eventuell effekt av det auditiva och 

visuella bruset utbalanserades och randomiserades betingelserna från gång till gång för 

att inte strategiskapande beteende och träningseffekt skulle inverka på resultatet.  

 

Efter att screeningen var gjord (se stycke 4.1) och medgivande insamlade gjordes en 

pilotstudie. Därefter genomfördes studien på de tre skolorna under sex veckor. På grund 

av avbrott i den ordinarie undervisningen som skolresor, studiedagar och utflykter blev 

vi tvungna att förlänga vår testperiod ända in till läsårslut i juni. Platsen för testningen 

har varit olika typer av mindre rum på skolorna eller det rum som förfogas av 

speciallärare, ofta i nära anslutning till deltagarnas ordinarie klassrum men där vi som 

testledare kunnat sitta ostörda med deltagarna. I studien användes hörlurar vid de 

deltester där det auditiva vita bruset kopplades på och laptops med 15 tums skärm, med 

ca 50 cm avstånd mellan skärm och deltagare, där det visuella pixel-bruset lades till. 

Samtliga instruktioner av testen gavs muntligt.  

 

                                                 
5 Se bilaga C, Design för studien 
6 Se bilaga D, Lärarskattning 
7 Se bilaga C, Design för studien 
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4.4.Pilotstudie 
En pilot-/förstudie gjordes på 5 elever för att säkerställa att studien mäter det vi vill 

mäta. Eleverna, vilka pilotstudien genomfördes på hade samtliga genomgått 

screeningtesten. Dessa resultat ingår inte i studien. Studiedesignen testades dels för att 

bli förtrogen med tekniken och dels för att se om något av testmomenten behövde 

ändras. Viktigt var även att se om schemat fungerar tidsmässigt där tiden är beräknad 

till cirka 30 - 40 minuter vilket var så lång tid vi antog att en testperson orkar. De 

avslutande frågorna efter själva testerna var dessutom viktiga eftersom de gav en 

indikation över hur eleverna upplevde situationen och om frågorna gav tillräckligt med 

svar inför analysen. Pilotstudien visade att körschemat fungerade tidsmässigt. Eftersom 

alla deltest i studien behövde upprepas två gånger för att kunna jämföra ett resultat med 

och utan brus behövde vi ha två så snarlika mätinstument som möjligt utan allt för hög 

igenkänningsfaktor. Följden av pilotstudien blev att ändringar gjordes i den del av 

studien som innehåller textläsning där vi testade två kortare texter med enklare innehåll 

och två lite längre texter. Alla texter hade tillhörande frågor som ställdes på, mellan och 

bortom raderna, vilket betyder att eleverna skulle behöva använda även inferensläsning 

och inte enbart kunna hitta svaren direkt i texterna. Samtliga texter med tillhörande 

frågor plockades från LäSt - läsförståelse (Elwér et al. 2016). Då vi inte såg någon 

skillnad på resultatet med de längre texterna beslöt vi oss för att behålla de något kortare 

texter, som vi först föreslagit, eftersom testet i sig är relativt långt. Resonemang fördes 

även huruvida det var viktigt att mäta eller inte mäta tiden det tog för eleven att läsa 

texterna. I pilotstudien mätte vi tiden men beslöt oss för att i studien sedan plocka bort 

mätning av tid eftersom det inte var relevant för vårt syfte, som för detta mätinstrument 

var läsförståelse och inte läshastighet.  

 

För deltestet Ordkedjor från Läskedjor 2 (2016) resonerade vi även med Christer 

Jacobsson, upphovsman till testet, om igenkänningsfaktor vid upprepande av test så 

nära inpå i tiden. Jacobsson rekommenderade då att korta tiden till 1 minut per 

testomgång och vid det andra tillfället börja med andra halvan av ordkedjorna. Detta var 

den ursprungliga tanken men efter pilotstudien och resonemang med handledaren beslöt 

vi att behålla testtiden 2 minuter per testomgång men vid andra testtillfället ta bort de tre 

första raderna med ordkedjor för att minimera igenkänningsfaktorn men fortfarande ha 

ordkedjor kvar efter 2 minuter.  

 

4.5.Databearbetning 
För denna studie presenteras resultaten i tabellform med förklarande text i resultatdelen. 

Det intressanta är om individerna har olika resultat för genomförandet med eller utan 

brus och hur denna eventuella effekt skiljer sig gentemot kontrollgruppen vilket också 

kan analyseras huruvida varje deltagares individuella lärarskattning av uppmärksamhet 

eventuellt påverkat resultatet. För att uppskatta reliabiliteten i studien används ‘split-

half-metoden’ vilket innebär att mätinstrumentet delas upp i två halvor som är så lika 

varandra som möjligt och för att studien ska ha god validitet ska mätinstrumentets 

förmåga mäta det som är avsett att mätas, varför vi valt väletablerade test inom området 

som mätinstrument för att studera det auditiva brusets och det vita visuella pixel-brusets 

påverkan vid ordavkodning och läsning. För att även få en uppfattning och en fördjupad 

förståelse över hur eleverna i testtillfället upplever bruset genomförs i anslutning till 

testtillfället en kort intervju bestående av tre frågor vilket innebär att studien även får en 

kvalitativ dimension. Inga bortfall förekom i studien, samtliga 70 deltagare genomförde 

alla 12 deltesterna och även intervjudelen. Vi fick användbar och data från alla elever vi 

testade.  
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4.6.Etiska överväganden 
Studien kräver en etikprövning då den handlar om att utsätta elever för en testsituation. 

Studien har genomgått etikprövning med diarienummer EPN 2017/133. För denna 

studie informerades vårdnadshavare och deltagande elever om vad deltagarna skulle 

göra8 och behövde därefter medge att de vill delta. De deltagande eleverna informerades 

även om att de kunde avbryta testsituationen om de så önskade och att ingen enskild 

elev kan identifieras i resultatet. De informerades också om forskningens fyra 

huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002) samt innebörden av var och ett av dem. Vi 

övervägde också deltagandet av nyanlända elever och beslöt att utesluta dessa från 

denna studie då förutsättningen för att genomföra deltesten inte är rättvis om vi utgår 

från möjligheten till likvärdig tidigare skolgång och ordkunskap i svenska språket. 

Studiens design presenteras även för de berörda skolornas rektorer som behövde ge ett 

godkännande att genomföra studien. Pilotstudien valde vi att genomföra på elever vi 

själva känner väl och har god relation till för att undvika osäkerhet hos eleven då vi 

själva ännu inte var förtrogna med vår design. De motsvarade också den åldersgrupp av 

elever vi avser prova men har inga kända läs- och skrivsvårigheter (resultat stanine 4 - 5 

på urvalstestet). För deltagande i studien har det krävts medgivande och samtycke9 av 

elever och deras vårdnadshavare, vilket också påverkat urvalet och antalet deltagare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Se bilaga A, Informationsbrev. 
9 Se bilaga B, Samtyckesformulär till vårdnadshavare. 
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5.Resultat 
Resultaten på samtliga deltester med och utan auditivt vitt brus vid läsning och 

ordavkodning samt resultatet med och utan visuellt pixel-brus vid läsning och ‘recall’ 

redovisas nedan i stapeldiagram med tillhörande text. Intervjusvaren över hur eleverna 

upplevde både det auditiva och det visuella bruset presenteras i tabell med en 

sammanfattning över deras upplevelse. Lärarskattningen för elevernas 

uppmärksamhets- och koncentrationsförmåga redovisas i tabell med genomsnittsvärdet 

för varje grupp. Som beskrivs i metodavsnittet benämner vi deltagarna som grupp 1, 

grupp 2 eller grupp 3 utifrån resultaten i urvalet (se avsnitt 4.1). 

 

5.1.Resultat auditivt vitt brus  
5.1.1.Resultat ordavkodning 

 
Figur 4. Resultat ordavkodning. Antal korrekt lästa ord i genomsnitt under 45 sekunder av testet LäSt - 

läsning av ord (Elwér, 2016), med och utan auditivt brus. 

 

Figur 4 visar resultatet från LäSt - läsning av ord (Elwér et al. 2016). Det syns en 

förbättring, från 46 lästa ord/45 sekunder utan auditivt vitt brus till 48 lästa ord/45 

sekunder med auditivt vitt brus i öronen för grupp 1. För grupp 2 syns ingen effekt. 

Resultatet för grupp 3 visar att det auditiva vita bruset gav försämrad effekt från 79 lästa 

ord utan auditivt vitt brus till 78 lästa ord med brus. 
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Figur 5. Resultat ordavkodning. Antal avkodade/igenkända ord i genomsnitt på Ordkedjor, deltest i 

Läskedjor (Jacobsson, 2016) med och utan auditivt vitt brus. 

 

Figur 5 visar resultatet av deltestet Ordkedjor från Läskedjor (Jacobson, 2016). Det syns 

en förbättring med auditivt vitt brus i öronen från 24 stycken lästa ordkedjor/2 minuter 

till 26 stycken lästa ordkedjor/2 minuter för grupp 1. För grupp två syns ingen effekt 

medan grupp 3 förbättrar resultatet från 42 stycken lästa ordkedjor/2 minuter utan brus 

till 44 lästa ordkedjor/2 minuter med brus.  

 

5.1.2.Resultat fonologisk förmåga 

 

 
Figur 6. Resultat fonologisk förmåga. Antal korrekt lästa nonord i genomsnitt under 45 sekunder av testet 

LäSt - läsning av nonord (Elwér, 2016), med och utan auditivt brus. 

 

Figur 6 visar resultatet av deltestet läsning av nonord från LäSt (Elwér, 2016). Deltestet 

mäter den fonologiska förmågan. Grupp 1 uppvisar en förbättring med auditivt vitt brus 

i öronen, från 26 ord/45 sekunder utan auditivt vitt brus till 30 ord/45 sekunder med 

auditivt vitt brus. Grupp 2 får en liten försämring med det auditiva vita bruset i öronen. 

De läser 43 ord/45 sekunder utan auditivt brus och de läser 42 ord/45 sekunder med 

auditivt vitt brus. Grupp 3, kontrollgruppen läser 51 ord/45 sekunder med auditivt vitt 
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brus och 50 ord/45 sekunder utan auditivt vitt brus vilket ger en förbättring för 

kontrollgruppen med ett ord när auditivt vitt brus tillsätts. 

 

Genomsnittet för lästa nonord med och utan auditivt vitt brus visar att eleverna med 

komorbiditet10 i grupp 1 ökar antalet lästa nonord på 45 sekunder från 25,5 stycken lästa 

nonord utan auditivt vitt brus till 29,1 stycken lästa nonord med auditivt vitt brus. För 

eleverna med enbart uppvisade fonologiska svårigheter ökar antalet lästa nonord på 45 

sekunder från 28,1 stycken lästa nonord utan auditivt vitt brus till 31,2 stycken lästa 

nonord med auditivt vitt brus. 

 

5.1.3.Resultat textläsning – läsförståelse 

 

 
Figur 7. Resultat textläsning – läsförståelse. Antal rätt svar (i genomsnitt) på fyra frågor kopplade till ett 

stycke text med och utan brus. 

 

Figur 7 visar resultatet av rätt svar (i genomsnitt) på fyra frågor kopplade till ett stycke 

text, textläsning – läsförståelse. Resultatet för grupp 1 visar att gruppen får en liten 

förbättring av sin läsförståelse med det auditiva vita bruset i öronen, från i snitt 2, 94 

rätt utan auditivt vitt brus till 3, 06 i snitt med det auditiva vita bruset. För grupp 2 ger 

bruset en försämrad effekt av läsförståelsen medan resultatet visar att läsförståelsen 

förbättras för grupp 3 med hjälp av det auditiva bruset. 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
10 Identifierat via lärarskattningen, se avsnitt 5.4 Resultat lärarskattning. 
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5.2.Resultat visuellt pixel-brus 
5.2.1.Resultat avkodade ord 

 
Figur 8. Resultat avkodade ord. Antal korrekt fonologiskt avkodade ord som en funktion av grupp och 

pixel-brusnivå. 

 

Figur 8 visar resultatet av hur många avkodade ord de tre grupperna läste tillsammans 

med olika nivåer av visuellt pixelbrus. Det visuella pixel-bruset ger positiv effekt för 

grupp 1, framför allt med brusnivå 50 och 75. Med hjälp av det visuella pixel-bruset 

ökar eleverna i grupp 1 sin läsning av rätt lästa ord från 10,09 till 10,94 i medelvärde 

med pixelbrus 50 och 75. Grupp 2 uppvisar sämre effekt för varje nivå av ökat visuellt 

pixelbrus, från 11,68 utan pixelbrus och med 100 i brusnivå blir gruppens medelvärde 

11,12 lästa ord. Grupp 3 visar ingen effekt innan den sista nivån med mycket visuellt 

pixel-brus, nivå 100 tillsätts vilket ger grupp 3 ett sämre resultat i sin läsning, från 11,91 

till 11,36 i medelvärde. 
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5.2.2.Resultat ‘recall’- arbetsminne 

 

 
Figur 9. Resultat ‘recall’ – arbetsminne. Antal korrekt återgivna ord som en funktion av grupp och pixel-

brusnivå. 

 

Figur 9 visar resultatet för ‘recall’ - arbetsminne i antalet korrekt återgivna ord med 

visuellt pixelbrus. Grupp 1 får ökad effekt med det visuella pixelbruset där deras 

förmåga att återge ord ökar från 4,03 ord i snitt till 4,79 ord när de läser med visuellt 

pixelbrus nivå 50. Även med pixelbrusnivå 75 får grupp 1 en bättre effekt än utan 

visuellt pixel-brus, från 4,03 till 4,47. Nivå med 100 i pixelbrus ger grupp 1 försämrat 

resultat, från 4,03 utan visuellt brus till 3,79 med nivå 100. För grupp 2 blir effekten för 

varje ökad brusnivå en försämring i hur många ord eleverna kunde återge, från 4,92 

utan visuellt brus till 4,32 med nivå 100. Samma resultat får grupp 3, med nivå 75 och 

100 i visuellt pixelbrus försämrar gruppen sitt värde från 5,55 ord till 4,73 ord. 

 

5.3.Resultat intervjuer 
5.3.1.Resultat - att läsa med eller utan brus i öronen 

 

Tabell 2. Upplevelse av auditivt vitt brus hos samtliga deltagare 

 

Tabell 2 visar att 26 stycken av deltagarna ansåg att det kändes bäst att läsa med brus i 

öronen. 8 stycken av deltagarna ansåg att det fungerade lika bra att läsa både med och 

utan auditivt brus, medan något fler än hälften av deltagarna, 36 stycken upplevde det 

auditiva bruset som störande när de läste. Av de 26 elever som upplevde bruset som bra 

tillhör 18 stycken grupp 1.  

 
 

Upplevelse av brus Bäst med brus Bäst utan brus Båda lika bra 

Samtliga deltagare 26 stycken 36 stycken 8 stycken 
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Tabell 3. Upplevelse av auditivt vitt brus hos grupp 1 

Upplevelse av brus Bäst med brus Bäst utan brus Båda lika bra 

Grupp 1 18 stycken 9 stycken 7 stycken 

 

Tabell 3 visar resultatet av hur eleverna i grupp 1 upplevde det auditiva bruset. 18 

elever anser det bäst att läsa med brus, 7 stycken säger att det går lika bra att läsa både 

med och utan brus. Detta visar att 25 elever från grupp 1 är positiva till auditivt vitt brus 

medan 9 stycken tyckte bäst om att läsa utan auditivt brus. 

 

5.3.2.Resultat -att läsa med lite eller mycket visuellt pixel-brus på skärmen 

 

Tabell 4. Upplevelse av visuellt pixel-brus hos samtliga deltagare 

Upplevelse av brus Bäst med mycket 

brus 

Bäst med lite brus Bäst utan brus 

Samtliga deltagare 22 stycken 44 stycken 4 stycken 

 

Tabell 4 visar att 44 stycken av de 70 elever som ingår i vår studie tycker att det kändes 

bäst att läsa med lite visuellt pixel-brus på skärmen. 22 elever säger att de tycker bäst 

om att läsa med mycket visuellt pixel-brus på skärmen och 4 elever svarar att de inte 

vill ha något vitt visuellt pixel-brus alls. 

 

Tabell 5. Upplevelse av visuellt pixel-brus hos grupp 1 

Upplevelse av brus Bäst med mycket 

brus 

Bäst med lite brus Bäst utan brus 

Grupp 1 15 stycken 18 stycken 1 stycken 

 

Tabell 5 visar att 18 stycken av de 44 elever som tyckte bäst om att läsa med lite vitt 

visuellt pixel-brus återfinns i grupp 1. 15 av de 22 elever som svarade att de tyckte bäst 

om att läsa med mycket visuellt pixel-brus hör även de hemma i grupp 1. Det är bara en 

elev i grupp 1 som svarar att hen inte tycker om det visuella bruset alls. 
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5.4.Resultat lärarskattning  
Tabell 6. Lärarskattning av deltagarnas uppmärksamhet och koncentrationsförmåga, 

allmän skolprestation och läs- och skrivförmåga  

Skattning  Uppmärksamhets-/ 

koncentrationsförmåga 

(genomsnitt) 

Allmän 

skolprestation 

Läs- och 

skrivförmåga 

Grupp 1 9,77 poäng 16 under medel 

18 medel 

31 under medel 

3 medel 

Grupp 2 9,34 poäng 10 under medel 

14 medel 

1 över medel 

10 under medel 

14 medel 

1 över medel 

Grupp 3 3,09 poäng 4 medel 

7 över medel 

4 medel 

7 över medel 

 

Tabell 6 visar att eleverna som identifierats i grupp 1 har, av undervisande pedagoger, 

skattats med genomsnittsvärdet 9,77 poäng för uppmärksamhets- och 

koncentrationsförmåga. Högsta poäng (ofta förekommande svårighet med koncentration 

och/eller uppmärksamhet) är 18. I grupp 1 har också 16 av eleverna skattats ha en 

allmän skolprestation under medel för den årskursen och 18 stycken ha en allmän 

skolprestation på medel för årskursen. I grupp 1 har 31 stycken elever skattats ha en läs- 

och skrivförmåga under medel och 3 stycken på medel. Tabellen visar också att grupp 2 

har skattats med genomsnittspoängen 9,34 för uppmärksamhets- och 

koncentrationsförmåga av sina undervisande pedagoger. För den allmänna 

skolprestationen i grupp 2 har 10 stycken skattats ligga under medel för sin årskurs, 14 

stycken på medel och 1 stycken över medel. Läs- och skrivförmågan i grupp 2 har 

skattats med att 10 stycken ligger under medel för sin årskurs, 14 stycken på medel och 

1 stycken över medel. Grupp 3 har enligt tabellen skattats med 3,09 poäng i genomsnitt 

för uppmärksamhets- och koncentrationsförmåga. 4 stycken har skattats ha allmän 

skolprestation på medel och 7 stycken har skattats ha allmän skolprestation över medel 

för sin årskurs. Samma resultat visas även för läs- och skrivförmågan i grupp 3. 

 

5.5.Resultatsammanfattning 
Studiens syfte var att undersöka om ett auditivt och ett visuellt vitt brus påverkar elevers 

ordavkodning, läsförståelse och arbetsminne. Vi var även intresserade av de i studien 

deltagande elevernas upplevelse av bruset. Testerna och intervjuerna ger oss följande 

resultat:  

Studien visar att det auditiva bruset påverkar elever i läs- och skrivsvårigheter positivt, 

både vid ordavkodning och när den fonologiska förmågan provas. Störst effekt med det 

auditiva vita bruset ser vi att grupp 1 får på deltestet läsning av nonord - fonologisk 

förmåga. Det sker även en liten förbättring med auditivt vitt brus på deltestet textläsning 

- läsförståelse för samma grupp. 53% av eleverna i grupp 1 svarar att de tyckte det var 

bäst att läsa med det auditiva vita bruset i öronen, att jämföra med samtliga tillfrågade 

elever där resultatet visar att 37% tyckte bäst om att läsa med brus. 
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Det visuella pixelbruset visar sig påverka den fonologiska förmågan positivt hos 

eleverna i grupp 1, både vid läsning och vid ‘recall’ - arbetsminne. Eleverna i gruppen 

både avkodar fler ord rätt och ökar sin förmåga att återge fler av de tolv ord som de 

läser under en minut framför allt med pixel – brusnivå 50. 22 av de 70 deltagande 

eleverna upplevde att det kändes bäst att få mycket visuellt brus på skärmen när de 

läste. 15 stycken av dessa 22 tillhör grupp 1 där resultatet visar ökad effekt på både 

avkodning och arbetsminne. 
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6. Analys och diskussion 
 6.1.Resultatdiskussion 
Enligt både Afflerbachs (2007) definition av läsning och ‘The Simple View of Reading’ 

(Gough & Tunmer, 1986), baseras läsning på att både kunna avkoda ord med relativt 

hög hastighet och förstå vad de ord och meningar man avkodar betyder. Stödet för 

teorin är starkt, vilken därför ligger till grund för denna studie då avkodning, 

läsförståelse och arbetsminne prövats med och utan brus. Resultatet i studien visar att 

där det auditiva vita bruset tillsätts påverkas elever i försöksgruppen positivt vid 

ordavkodning. Framför allt visar resultatet positiv effekt på den fonologiska förmågan 

vid läsning av nonord hos den grupp av elever som hamnade inom staninevärde 1 - 3 i 

det fonologiska testet (grupp 1). Med tanke på att forskare som bland annat Høien och 

Lundberg (2013) påtalar vikten av den fonologiska strategin för förmågan att avkoda ett 

nytt eller okänt ord, är detta resultat intressant. Dessutom beskriver både Høien och 

Lundberg (2013) och Jacobson (2006) att fonologiska svårigheter är en stor 

bakomliggande faktor vid dyslexi vilket indikerar på att tillförsel av auditivt vitt brus 

vid läsning kan öka avkodningsförmågan för elever med dyslexi och därmed bidra till 

ökad läsförståelse enligt ‘The Simple View of Reading’ (Gough & Tunmer, 1986). 

Forskare som Dalby et al. (1992) menar också att motivation borde vara en faktor i 

teorin för att höja produkten. Motivation är grunden till framgång och en viktig faktor 

vid läsning. Om läsningen förbättras via bruset kanske även elevens motivation till 

fortsatt träning kan öka? Då det även visar sig att 53% av eleverna i grupp 1, den grupp 

som identifierats med störst fonologiska svårigheter, svarar att de tyckte det var bäst att 

läsa med det auditiva vita pixel-bruset i öronen stärker det ytterligare vår analys om att 

bruset både förstärker förmågan vid avkodning och därmed ökar motivationen för dessa 

elever.  

 

Oakhill et al. (2018), Catts et al. (2003) och Kirby et al. (2008) stärker teorin ‘The 

Simple View of Reading’, men påtalar samtidigt att läsprocessen inte är av den enkelhet 

som teorin eventuellt indikerar. Detta redovisas i Scarboroughs (2001) läsmodell (se 

avsnitt 2.1) som ger god inblick i hur komplicerad läsning kan vara då alla faktorer inte 

bara behöver utvecklas var för sig, utan även i samspel. Förhoppningen utifrån denna 

studies resultat är att om brusets påverkan på någon del i processen kan ge en högre 

produkt av läsning för någon elev kan det vara ett användbart pedagogiskt redskap för 

att få igång en positiv läsprocess. Att bruset ger positiv effekt på den fonologiska 

läsningen för elever i grupp 1 är extra intressant för ordavkodningen då exempelvis Ehri 

(2005), Share et al. (1995) och Snowling (2000) menar att det är grafem-fonem-

kopplingen och att sedan kunna dra samman dessa språkljud som ger ett korrekt uttal av 

ordet som läses. Men att behärska denna fonologiska strategi räcker inte till om ordet 

som skall avkodas innehåller många bokstäver eller har komplicerade 

konsonanthopningar menar bland annat Ehri et al. (2004) samt Høien och Lundberg 

(2013). Läsaren behöver då lägga så mycket energi på avkodningen att arbetsminnet 

överbelastas. Denna förmåga prövades i studien både med testet läsning av nonord, 

tillsammans med tillsatt auditivt brus och med testet för arbetsminne, tillsammans med 

visuellt pixel-brus och resultatet för dessa test visar att eleverna med störst fonologiska 

svårigheter (grupp 1) också hade svårast med arbetsminnet. Resultatet och elevernas 

egna upplevelse av båda brusen går i linje med varandra då 24 av de 34 deltagarna ur 

grupp 1 upplevde att både det auditiva och det visuella bruset kändes bra när de läste. 

 

Vi har i den teoretiska bakgrunden redogjort för ytterligare faktorer som spelar roll för 

läsprocessen. Enligt Westlund (2009) kan dessa faktorer vara till exempel arbetsminne, 

motivation och kunskap om världen. Enligt Kintch et al. (2005) är förståelsen för hur 
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dessa faktorer samverkar som spelar roll för läsförståelsen. I denna studie kan vi enbart 

se en positiv effekt för grupp 1 och grupp 3 med auditivt brus för läsförståelsen. Det kan 

bero på att studien är såpass liten och att texterna av tidsmässiga skäl varit kort med 

relativt enkla frågor. Enligt Reynolds (2002) har det visat sig att lärare har bättre 

kunskap om avkodning än om läsförståelse, vilket skulle kunna förklara Nations (2005) 

upptäckt att elever med god avkodningsförmåga ändå kan ha svårigheter att förstå vad 

de läser.  Som resultatet i vår studie visar är det en elev i grupp 3, det vill säga med 

avkodningsförmåga över genomsnittet, som ändå uppvisar svårigheter med 

läsförståelsen. Utifrån denna studies resultat kan detta på sätt och vis förstås, då 

avkodning verkar enklare att kunna mäta än läsförståelse. Eftersom Morris et al. (2017) 

fann i sin studie att nivåanpassad undervisning bättre gynnar elever med läs- och 

skrivsvårigheter är det viktigt att lärare och speciallärare har kännedom om läsningens 

alla komponenter.  

 

Tidigare forskning av auditivt vitt brus gjord av Söderlund, Björk och Gustafsson 

(2016) visar att elever i åldern 12 - 13 år med koncentrationssvårigheter ökar sin 

förmåga till koncentration när det vita auditiva bruset tillsätts. Jämför vi det resultatet 

med resultatet i denna studie, ser vi att det vita auditiva bruset ger positiv effekt både för 

elever i koncentrationssvårigheter och för elever i fonologiska svårigheter i samma 

åldersspann. Detta är i sin tur intressant utifrån forskningen att ADHD (svårigheter med 

koncentrationsförmågan) och dyslexi (svårigheter med den fonologiska förmågan) ofta 

uppträder i komorbiditet (Samuelsson, 2009) och att studien av De Groot, Van den Bos, 

Van der Meulen och Minnaert (2017) visade att den grupp med elever som uppvisade 

både läs- och skrivsvårigheter och ADHD verkade prestera allra svagast vid läsflyt, 

RAN (rapid automized naming) och vid fonologisk medvetenhet. Detta visar även 

resultatet i denna studie, där eleverna med både koncentrationssvårigheter enligt 

lärarskattningen och fonologiska svårigheter blir mest hjälpta av bruset vid läsning av 

nonord. Detta resultat framträder om vi identifierar uppmärksamhets- och 

koncentrationsförmågan hos grupp 1 utifrån lärarskattningen då vi kan se att 20 stycken 

uppvisar både fonologiska svårigheter och koncentrationssvårigheter medan 14 stycken 

enbart uppvisar fonologiska svårigheter. Som ovan redovisats ser vi att eleverna med 

komorbiditet i grupp 1 ökar antalet lästa nonord på 45 sekunder från 25,5 stycken lästa 

nonord utan auditivt vitt brus till 29,1 stycken lästa nonord med auditivt vitt brus. För 

eleverna med enbart uppvisade fonologiska svårigheter ökar antalet lästa nonord på 45 

sekunder från 28,1 stycken lästa nonord utan auditivt vitt brus till 31,2 stycken lästa 

nonord med auditivt vitt brus. Då även eleverna i grupp 1, identifierade med enbart 

fonologiska svårigheter får positiv effekt vid tillsättandet av auditivt vitt brus kan det 

innebära att det vita auditiva bruset har effekt på den fonologiska förmågan vilket 

innebär att all positiv effekt inte enbart genereras av påverkan på uppmärksamhets- och 

koncentrationsförmågan.    

 

Gustafsons et al. (2013) studie om avkodningens och förståelsens betydelse för 

läsförmågan visade att för elever i lässvårigheter var det avkodningen som bidrog mest 

till läsförmåga. Resultatet för denna studie är att bruset påverkar avkodningen och 

framförallt den fonologiska avkodningen mest vilket skulle kunna betyda att elever i 

lässvårigheter kan öka sin läsförmåga genom att tillföra vitt auditivt brus. Utifrån denna 

tidigare forskning och resultatet för denna studie ställer vi oss frågan vad som är vad för 

elever i både fonologiska svårigheter (dyslexi) och koncentrationssvårigheter (ADHD)? 

Uppstår läs- och skrivsvårigheter för att förmågan till koncentration är låg eller uppstår 

koncentrationssvårigheter för att läs- och skrivförmågan är låg? Därför skulle det vara 
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ytterst intressant med fortsatt forskning kring varför bruset har en positiv effekt för 

fonologisk förmåga och koncentrationsförmåga?  

 

Ett resonemang vi fört om varför vitt brus verkar hjälpa för grupp 1 och delvis för grupp 

2, samt för elever med koncentrationssvårigheter är att bruset eventuellt eliminerar yttre 

intryck så att eleven klarar hålla fokus under längre tid när periferin är av samma 

karaktär jämfört med när den växlar och påkallar uppmärksamhet på olika sätt. För 

grupp 3 ger bruset inte lika tydligt resultat och frågan vi ställer oss då är om 

läsförmågan hos dessa elever är så god att den inte störs av intryck runt omkring, vilket 

vi tror att det auditiva bruset hjälper till att eliminera. En analys av resultatet är att det 

alltså inte spelar någon roll för dessa läsare om de har varierat brus runt sig eller om de 

har det auditiva bruset runt sig, de klarar oavsett att behålla en likvärdig koncentration. 

Detta resonemang stärks av att genomsnittsvärdet för denna grupp på lärarskattningen 

för koncentrationsförmåga är 3,0 poäng, vilket indikerar på god förmåga till 

koncentration. Vi är medvetna om att denna studie är liten och därmed svår att dra några 

generella slutsatser av. Resultaten visar dock att det auditiva vita bruset ger effekt för 

elever med fonologiska svårigheter och allra mest för elever med samtidig förekomst av 

fonologiska svårigheter och uppmärksamhets- och koncentrationssvårigheter. 

 

Westlund (2009) menar att andra faktorer som visat sig ha samband med läsförståelse är 

hur väl arbetsminnet fungerar då man för personer med läs- och skrivsvårigheter eller 

dyslexi ofta finner problem med den fonologiska läsförmågan vilket kan vara ett resultat 

av ett sämre korttidsminne där svårigheter finns att hålla olika språkljud i minnet. I 

denna studie har även arbetsminnet i relation till visuellt pixel-brus testats och detta 

resultat visar att en viss nivå av pixel-brus ger effekt både på att avkoda ord och att 

komma ihåg (‘recall’) vilka ord som avkodats för elever med fonologiska svårigheter 

(grupp 1). Detta skulle kunna betyda att om dessa elever får läsa text med en viss nivå 

av pixel-brus kan avkodningen förbättras så att arbetsminnet avlastas och energi frigörs 

till läsningens övriga komponenter, förståelse och motivation som redogörs för i ‘The 

Simple View of Reading’. Precis som för det auditiva vita bruset visar resultatet för det 

visuella pixel-bruset att grupp 2 och 3 inte får lika positiv effekt som grupp 1. För det 

visuella pixel-bruset försämras till och med antalet avkodade och återgivna (‘recall’) ord 

för grupp 2 och 3. Detta tolkar vi som att de med redan god avkodningsförmåga snarare 

blir störda av pixel-bruset och tappar fokus från ordavkodningen. Möjligen har eleverna 

i dessa grupper uppnått ortografisk läsning, helordsläsning och att dessa ord med 

visuellt pixel-brus ändrar bilden av helordet som då inte känns igen lika lätt. Att pixel-

bruset däremot ökar avkodningen för elever med fonologiska svårigheter kanske snarare 

kan bero på att den fonologiska strategin gynnas av att varje grafem framträder tydligare 

och därmed förbättras den fonologiska strategin vid avkodning, vilket vi kan tänka är 

den avkodningsstrategi dessa elever använder. Elevernas egna tankar och upplevelse av 

det vita visusella pixel-bruset går i linje med vårt resultat och visar även här att det är 

flest elever från grupp 1 som tyckte om att läsa med visuellt pixel-brus – och att den 

nivån med minst visuellt brus upplevdes som bäst. Eftersom vår lägsta nivå var 50 

pixlar drar vi slutsatsen att det är den nivå som både känns behagligast vid läsning och 

ökar arbetsminnet och eventuellt är den nivå som även kan komma att bli en hjälp för 

elever med fonologiska svårigheter.   
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6.2.Metoddiskussion och metodkritik 
I denna studie är deltagarnas ordavkodningsförmåga mätt vid enbart ett tillfälle. Det 

borde innebära att ingen utvecklingsprocess kunnat påverka resultatet, vilket bör stärka 

reliabiliteten, samtidigt som resultatet endast har ett mättillfälle och därmed enbart tar 

hänsyn till elevens prestation vid just det tillfället. Detta kan vara viktigt att ta i 

beaktning vid tolkning av resultatet.   

      

Att studien haft olika testledare har både sina för- och nackdelar. Varje testledare kunde 

upprepa testen så likvärdigt som möjligt och möjligheten att samla in fler testresultat 

ökade, vilket kan stärka reliabiliteten då urvalsgruppen blev större vid tillgång till fler 

skolor. Dock, trots noga genomgång om hur deltesten och studiedesignen skulle 

genomföras, kan vi inte veta hur varje testledare agerade under processen och därmed 

garantera full likvärdighet, vilket kan ge anspråk på resultaten. Urvalet av deltagare är 

på grund av tidsmarginalen för studien gjord på de skolor där testledarna är 

arbetsverksamma. Detta betydde att eleverna var lättillgängliga men också i lärare- 

elevrelationen med befintliga förväntningar där emellan, vilket kan ha påverkat 

resultatet, framförallt vid intervjufrågorna. Det är dock slutna frågor ställda med i 

princip ja- eller nej-svar vilket gör det lättare att tolka i ett resultat än om frågan skulle 

vara helt öppet ställd. Många av deltagarna lade till en motivering efter sitt svar vilket vi 

tolkar som att eleverna vågat svara så rättvist som möjligt utifrån sitt eget tycke då även 

negativa svar förekom. En upptäckt gjord angående intervjufrågorna är att endast en 

elev svarat att den trivdes bäst med att läsa helt utan visuellt pixel-brus på skärmen. 

Detta svar skulle kunna vara mer vanligt förekommande om frågan preciseras mer än 

med svarsalternativen lite eller mycket brus, vilket ju kan tolkas som att alternativet 

utan inte gick att svara.  

 

Pilotstudien hade betydelse för studiedesignen då det visade sig att några justeringar 

behövde göras (se avsnitt 4.5). En viktig aspekt för denna studie är att våra 

försöksgrupper och kontrollgrupp innehåller deltagare av olika åldrar. Eftersom de är 

identifierade utifrån normering för sin åldersgrupp kan vi inte tala om annat än 

staninevärde när vi jämför resultat inom och mellan grupperna då en elev i åk 4 med 

“högt” staninevärde kan ha presterat lika bra som en elev i åk 6 med “lågt” 

staninevärde.  

 

6.3.Pedagogiska implikationer 
Denna studie visar att det genom att tillföra rätt nivå av vitt auditivt brus ger de elever 

med långsam fonologisk avkodning bättre förutsättningar till en snabbare avkodning 

och därmed ökar deras läsförmåga. Studien visar även hur det visuella pixel-bruset ökar 

samma elevers förmåga till en snabbare avkodning vilket i sin tur tydligt visar ett 

förbättrat arbetsminne hos dessa elever. För fortsatt forskning vore det intressant att 

studera hur en liknande studie skulle bli om en hel grupps avkodningsförmåga 

studerades, det vill säga att även de elever vilkas resultat hamnar inom staninevärde 4 

och 5 vägs in. Eftersom det visuella pixel-bruset inte studerats på liknande sätt förut är 

det viktigt att se om likvärdigt resultat fås med hjälp av framtida, liknande studier inom 

ämnet innan för stora slutsatser kan dras av denna studies resultat. Ett tänkbart 

användningsområde av det visuella pixel-bruset skulle kunna vara att tillsätta bruset på 

dator vid uppgifter som elever i skolan ska läsa och förstå. En spännande tanke är även 

att använda sig av bruset vid återkommande lästräning vid till exempel interventioner.  
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Forskning av bland annat Wolff (2005) visar vikten av att tidigt hitta de barn som ligger 

i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter för att kunna ge adekvat stöd och hjälp i tid. 

Vid rätt användande för varje individ skulle det auditiva vita bruset och/eller det 

visuella pixel-bruset kunna hjälpa elever till ett bättre fokus i sin läs- och skrivinlärning 

och på så vis motverka och förebygga senare svårigheter. Oakhill et al. (2018) lyfter 

även fram hur viktigt det är att de pedagoger som undervisar barn i den första 

läsinlärningen undervisar i både avkodning och språkförståelse och att dessa pedagoger 

måste besitta goda kunskaper i vilka färdigheter som ordavkodning och språkförståelse 

bygger på (a.a. 2018). Inledningsvis beskrivs det vara bekymmersamt att elever i åk 4, 5 

och 6, fortfarande har svårigheter med ordavkodning och läsförståelse. Därför tror vi att 

detta kan vara ett viktigt förebyggande arbete för att läsförmågan hos dessa elever ska 

öka.  

 

Utifrån Söderlunds teori (2016) om att bruset eventuellt kan verka centralstimulerande 

och därmed påverka hjärnan vid viss typ av aktivitet vore det också av intresse att 

studera om förmåga till koncentration och den fonologiska processen sker på samma 

ställe i hjärnan, vilket detta resultat skulle kunna antyda. 

 

Eftersom både det auditiva vita bruset och det visuella pixel-bruset har visat sig ha 

positiv effekt främst för elever i lässvårigheter och koncentrationssvårigheter ser vi 

detta främst som ett tänkbart redskap inom det specialpedagogiska området. Dock har 

bruset inte synbart påverkat någon av deltagarna i studien negativt vilket även skulle 

kunna betyda att användningsområdet kan utökas. Detta eftersom vi menar, att den 

pedagogiska utmaningen är att våga prova ny forskning och inte enbart luta sig mot 

beprövad erfarenhet, eller att hitta den fina balansen där emellan. Då kan det gå att 

uppfylla det som vi inledningsvis menar är en av skolans viktigaste uppgifter; att ge 

elever den demokratiska rättigheten att kunna tillägna sig och förmedla text. 
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Bilagor 
Bilaga A  

 

Informationsbrev 

Information till vårdnadshavare gällande en studie om huruvida 

elevers ordavkodningsförmåga eventuellt påverkas i olika ljudmiljöer.  

Vi är två lärare som under våren genomför en undersökande studie i vår utbildning till 

speciallärare. I utbildningen har vi kommit i kontakt med Göran Söderlund, professor i 

specialpedagogik, som i tidigare forskning har fått fram resultat att ett bakgrundsljud, 

ett så kallat vitt brus har positiv effekt på elevers koncentrationsförmåga. 

Vårt syfte med studien är att undersöka om det vita bruset även påverkar elevers 

ordavkodningsförmåga. Det innebär att vi på två skolor ämnar genomföra läsning av ord 

och text inom en viss tidsram på en grupp elever. Detta görs på ert barns skola vid ett 

tillfälle per elev under våren och tar sammanlagt 30 - 40 minuter. Ett urval av 

deltagande elever kommer göras, därför görs inte testerna på alla.  

Noise (det vita bruset) är etikprövat, EPN 2017/133 och är godkänt för användande. 

Testerna är frivilliga och kan avbrytas när som helst. Resultatet kommer endast att 

användas i studie- och forskningssyfte och presenteras i grupper där inga enskilda 

resultat går att finna. 

Undrar du något ytterligare är du välkommen att kontakta någon av oss. Vi behöver ha 

föräldrars medgivande för att kunna genomföra studien. Fyll därför så snart som möjligt 

i bifogad samtyckesblankett och lämna till skolan. 

Med vänlig hälsning 

Ellen Torstensson Hultberg och Bodil Rothén 

 

Vetenskapligt ansvar;  

Göran Söderlund, professor i specialpedagogik, Sogn och Fjordane Högskola, 
Sogndal, Norge 
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Bilaga B 
 

Samtyckesformulär för vårdnadshavare 

 
 

Jag och mitt barn har fått skriftlig information och har fått svar på de frågor vi haft om 

studien:  

 

Kan vitt brus påverka elevers ordavkodningsförmåga?  

 

Jag är medveten om att 

 

Mitt barn ska göra tre deltester med ordavkodning i olika ljudmiljö som tar sammanlagt 

ca 30 - 40 minuter.  

 

Mitt barn kommer att få lyssna på brusljud genom hörlurar och se brus på en skärm vid 

vissa tillfällen under testningen. 

 

Inga namn, personuppgifter eller individuella resultat kommer att användas eller synas 

utanför studiegruppen. 

 

Det går att avbryta studien när som helst utan att man behöver tala om varför.  

 

 

Ja, jag godkänner att mitt barn deltar i denna studie.  

 

Barnets namn:  

 

……………………………………………………. 

 

Datum: 

 

……………………………………………………. 

 

 

Underskrift vårdnadshavare: 

 

 

……………………………………………………. 

 

Underskrift vårdnadshavare: 

 

 

……………………………………………………. 

Lämna denna blankett till din lärare så snart som möjligt eller senast onsdag 28 mars. 
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Bilaga C 

Design för studien  
Ordavkodning, läsförståelse och korttidsminne med auditivt vitt brus och visuellt  

pixel-brus 

 

Urval av två testgrupper 

• Screeningtest ordkedjor (Jacobsson, 2016) 

◦ Grupp med resultat stanine 1 - 3 (norm. april): svag ordavkodning 

◦ Grupp med resultat stanine 6 - 9 (norm. april): god ordavkodning 

(kontrollgrupp) 

• Lärarskattning av alla elevers attention och generella skolprestation - låg, medel, 

hög (ex. 1, 2, 3) via frågeformulär 
 

Genomförande  

1. Instruktion läsning av ord och nonord 

Du ska nu få läsa högt för mig så många nonord, ord som inte finns på riktigt, du hinner 

på 45 sekunder. Den ena gången läser du med brus i lurarna och den andra gången utan 

brus i lurarna. 

 

Läsning ord: 

• Läsning av ord (LäSt) utan auditivt noise 45 sek 

• Läsning av ord (LäSt) med auditivt noise 45 sek 
 

Nu ska du få göra samma sak igen, men denna gången läser du nonord. Den ena gången 

läser du med brus i lurarna och den andra gången utan brus i lurarna. 

 

Läsning nonord: 

• Läsning av nonord (LäSt) med auditivt noise 45 sek 

• Läsning av nonord (LäSt) utan auditivt noise 45 sek 

           6 min 

2. Instruktion textläsning: 

Du ska nu få läsa en text med brus i lurarna. När du läst texten ringar du in det svar du 

tycker är rätt på varje fråga.  

Textläsning A 

• Läsning av text A (text hämtad från LäSt) med auditivt noise + läsförståelse-

frågor 
          5 min 

3. Instruktion ordkedjor: 

Du ska nu få läsa så många ordkedjor du hinner på två minut. Du ska få göra det två 

gånger, den ena gången läser du med brus i lurarna och den andra läser du utan brus i 

lurarna. I varje ordkedja ska du dra två streck så att det blir tre ord. Strecken ska du dra 

där det egentligen borde vara mellanrum mellan orden. Du gör ordkedjorna från vänster 

till höger, precis som när du läser. Om du fastnar vid någon ordkedja ska du inte stanna 

för länge, gå bara vidare och gör nästa.  

Läsning av ordkedjor: 

• Genomförande av ordkedja A utan/med auditivt noise, 2 minut. 

• Genomförande av ordkedja B med/utan auditivt noise, 2 minut.  

           5 min 

4. Instruktion textläsning: 
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Du ska nu få läsa en text utan brus i lurarna. När du läst texten ringar du in det svar du 

tycker är rätt på varje fråga.  

Textläsning B 

• Läsning av text B (text hämtad från LäSt) utan auditivt noise + läsförståelse-

frågor 

           5 min 

4. Instruktioner visuellt noise 

Du ska nu få titta på skärmen. Det kommer dyka upp ord som du ska läsa högt och 

försöka komma ihåg. Efter en minut tar orden slut, då ska du säga vilka ord du kommer 

ihåg att du läste. Du ska få göra det fyra gånger och skärmen kommer se lite annorlunda 

ut varje gång.  

 

Körschema med det visuella bruset: 

A 

 

Lista 1, 

noise 0 

B 

 

Lista 1, 

noise 50 

C 

 

Lista 1, 

noise 75 

D 

 

Lista 1, 

noise 100 

Lista 2, 

noise 50 

Lista 2, 

noise 75 

Lista 2, 

noise 100 

Lista 2, 

noise 0 

Lista 3, 

noise 75 

Lista 3, 

noise 100 

Lista 3, 

noise 0 

Lista 3, 

noise 50 

Lista 4, 

noise 100 

Lista 4, 

noise 0 

Lista 4, 

noise 50 

Lista 4, 

noise 75 

 

  Elev 1:                    Elev 2:               Elev 3:                    Elev 4:          

 

Därefter rullar det från början med elev 5, elev 6 osv.   15 min 

5. Avslutande frågor 

• Hur kändes det att göra testen? 

• Vilket tyckte du bäst om, att läsa med eller utan brus i öronen? 

• Vilket tyckte du bäst om, att läsa med lite eller mycket brus på skärmen? 

           2 min 

6. Skattning – attention (se dokument), frågor till pedagogen om elevens 

uppmärksamhet inför studien ordavkodning med auditivt och visuellt noise/brus. 

        Total testtid: ca 40 min 
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Bilaga D  

Lärarskattning 

Frågor till pedagoger om elevers uppmärksamhet inför studien  

Ordavkodning, läsförståelse och korttidsminne med auditivt vitt brus och 

visuellt pixel-brus 

Elev:    Ålder:  Kön:    Datum: 

Försök att göra en bedömning av hur ofta din elev uppvisar följande beteenden. 

Aldrig/sällan 

0 

Ibland 

1  

Ofta   

2 

Mycket ofta 

3 

 

 

 

1.  Är ouppmärksam på detaljer och gör slarvfel    0  1  2  3 

2.  Har svårt att hålla kvar uppmärksamheten under längre tid   0  1  2  3 

3.  Verkar inte lyssna på direkt tilltal     0  1  2  3 

4.  Har svårt att följa instruktioner och misslyckas med att göra klart uppgifter  0  1  2  3 

5.  Har svårt med att organisera uppgifter och aktiviteter   0  1  2  3 

6.  Tappar bort saker nödvändiga för uppgifter och aktiviteter   0  1  2  3 

7.  Undviker eller tycker inte om uppgifter som kräver mental uthållighet  0  1  2  3 

8.  Är distraherad av saker som händer runt omkring honom/henne   0  1  2  3 

9.  Är glömsk      0  1  2  3 

Försök att göra en bedömning kring din elevs allmänna skolprestation. Ringa in 

ditt svar.  

Under medel  Medel          Över medel 

Försök att göra en bedömning kring din elevs läs- och skrivnivå. Ringa in ditt svar. 

Under medel  Medel          Över medel 

Har eleven genomgått någon tidigare utredning?   Ja Nej 

Om ja, har eleven en diagnos?      
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