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God läsförmåga är en förutsättning för att elever ska kunna tillgodogöra sig 

kunskaper i skolan. Därför är det viktigt att tidigt uppmärksamma de elever 

som är i riskzonen att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Genom 

förebyggande arbete under de tidiga skolåren borde antalet elever i läs- och 

skrivsvårigheter minska. Studiens syfte var att undersöka om tidig 

kartläggning kan hjälpa oss att finna elever i riskzonen för att utveckla läs- 

och skrivsvårigheter. Två skolors dokumenterade testresultat har utgjort 

grunden för studien. Testerna är utförda med samma elevgrupp från 

förskoleklass till och med årskurs 3. Resultaten av dessa testningar har av oss 

sammanställts för att studera elevernas läsförmåga över tid. 

 

Studien visade att kartläggningen i språklig medvetenhet i förskoleklass kan 

vara till nytta för att förutsäga elevers kommande läsförmåga. Flera av 

eleverna som uppmärksammades i förskoleklass hade fortfarande svårigheter 

i årskurs 3. Dessa elever presterade även lågt på övriga tester utförda i 

årskurs 2 och 3. För att utvecklas till en skicklig läsare och skribent är det 

viktigt att eleven har tillgodogjort sig undervisningen i språklig medvetenhet. 

Flertalet studier visar att fonologisk medvetenhet är en förutsättning för att 

eleven ska kunna knäcka den alfabetiska koden. Elever som är språkligt 

medvetna när de lämnar förskoleklass bedöms få det lättare med den tidiga 

läsinlärningen än de elever som ännu inte utvecklat sin språkliga förmåga. 

Skolan bör därför så tidigt som möjligt kartlägga och utreda orsakerna till att 

en elev inte utvecklas i sin läsning. När elevens specifika svårigheter 

identifierats krävs en direkt koppling till specialpedagogiska insatser. För att 

lyckas med detta arbete behövs kontinuerlig dokumentation och utvärdering 
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av de åtgärder som vidtagits. Studien visade att elevers svårigheter även kan 

bli synliga längre fram i deras läsprocess. Detta betyder att skolan bör 

regelbundet kartlägga var eleven befinner sig i sin läsutveckling och utifrån 

dessa resultat kan elever i svårigheter identifieras och erbjudas stöd. 
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1 INLEDNING 
Den här studien undersöker betydelsen av tidig kartläggning av språklig 

medvetenhet i förskoleklass och om detta kan hjälpa oss att finna elever i 

riskzon att utveckla läs- och skrivsvårigheter. I vårt kommande yrkesuppdrag 

som speciallärare är det viktigt att vidta förebyggande åtgärder innan 

svårigheter uppstår. I den nya speciallärarutbildningens examensförordning 

ska specialläraren ”visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, 

analysera och medverka i förebyggande arbete och i arbetet med att 

undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer” 

(Utbildningsdepartementet, 2008, s.3). 

 

Då läsa, skriva och tala är grunden för all kommunikation är det angeläget att 

redan i förskoleklass identifiera de elever som har behov av extra träning i 

språklig medvetenhet och därigenom underlätta deras läsinlärning. Innan 

eleverna börjar lära sig läsa behöver de ha ett välfungerande språk. Om 

språkliga svårigheter inte uppmärksammas tidigt kan det uppstå sekundära 

problem som växer och blir synliga längre fram i elevens läsprocess. I 

dagens skola finns begränsade resurser, därför är det extra betydelsefullt att 

dessa används effektivt. Befintliga resurser är inte tillräckliga för att 

återställa det som hade kunnat förebyggas genom tidig identifiering och 

lämpliga åtgärder.  
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2 BAKGRUND 
I bakgrunden beskrivs vikten av att utveckla en god läsförmåga i förhållande 

till gällande styrdokument och aktuella riktlinjer. 
 

2.1 Betydelsen av god läsförmåga 
Vi lever i ett samhälle där vi ständigt omges av texter. En av skolans 

viktigaste uppgifter är att lära elever läsa och förstå texter. Denna uppgift har 

blivit allt mer betydelsefull eftersom skriftspråket fått en större inverkan på 

arbetslivet och i samhället. Många av dagens yrken kräver god läsförmåga 

och i många fall krävs återkommande fortbildning. Lära sig att läsa är en 

komplex uppgift som för vissa barn inte vållar några bekymmer medan det 

för andra innebär stora ansträngningar under lång tid. Ett positivt möte med 

språket är för många elever avgörande om de ska lyckas med sin läsning 

(Lundberg 2010). Individer kan uppleva utanförskap i samhället om de inte 

kan läsa och det kan även påverka deras självbild och självförtroende (Elbro, 

2011). Det krävs en god läsförmåga för att kunna ta till sig olika information 

som förekommer i vardagen. En god läsförmåga har betydelse för 

utvecklingen av vårt samhälle där medborgarna blir delaktiga (Elbro, 2011; 

Snow et al., 1998). Lärarnas uppgift är att möta alla barn där de befinner sig i 

sin utveckling och utifrån detta ge det stöd som behövs. Enligt Skollagen 

(2010:800, kap 3) ska alla elever få den ledning och stimulans i sitt lärande 

som krävs för att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. 

Målet med läsundervisningen är att elever ska kunna läsa och förstå texter i 

olika genrer i samtliga ämnen i skolan (Skolverket, 2011a).  

 

En god läsare kännetecknas av bland annat gott läsflyt, uthållighet och stort 

ordförråd (Myrberg, 2007). En förutsättning för att få läsflyt är en god 

avkodningsförmåga. Elevers avkodningsförmåga i de lägre åldrarna kan 

förutsäga betygen på högstadiet enligt Jacobson et al. (2006b). Det är då av 

stor betydelse att skolan tidigt hjälper elever att utveckla en god 

avkodningsförmåga för att få läsflyt och utveckla förståelse. Läsningen 

innebär att avkodningsprocesser och förståelseprocesser måste samverka 

med varandra för att läsningen ska fungera tillfredsställande. I Scarboroughs 

(1990) studie där hon undersökte barn vars föräldrar hade läs- och 

skrivsvårigheter, konstateras att det kan finnas tidiga tecken i barnets 

språkutveckling som kan leda till att de utvecklar lässvårigheter. Risken för 

lässvårigheter minskar om eleven har en medvetenhet om språkets 

uppbyggnad (Höien & Lundberg, 1999). En väl utvecklad fonologisk 

förmåga banar väg för en automatiserad ordavkodning och därmed även god 

läsförståelse (Scarborough, 1990). Genom kartläggning av elevernas 

språkliga förmåga och läsutveckling ges utrymme för tidiga insatser 

(Lundberg & Herrlin, 2003). Detta innebär att både elever som redan vid 

skolstart kan läsa och elever i riskzonen att utveckla lässvårigheter, har 

möjlighet att utifrån sina behov få en individualiserad undervisning.  
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2.2 Läroplaner och styrdokument 

Ett av skolans mål (Skolverket, 2011a) är att alla elever efter genomgången 

grundskola kan använda sig av det svenska språket i tal och skrift på ett rikt 

och nyanserat sätt. I ämnet svenska ska undervisningen ge elever 

förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk och därmed få tilltro till 

sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda 

ändamål. Undervisningen ska utgå ifrån varje enskild elevs förutsättningar 

och behov. Den ska gynna elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper. Hänsyn ska tas till elevernas olika 

förutsättningar att nå kunskapskraven. Ett särskilt ansvar åligger skolan att 

stötta de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen. 

Undervisningen kan därför aldrig utformas lika för alla (Skolverket, 2011a). I 

Salamancadeklarationen, Svenska Unecsorådet (2006) står att läsa: 

 
Undervisning av elever med behov av särskilt stöd bygger på den sunda 

pedagogikens välbeprövade principer som kan komma alla barn tillgodo.  

Den utgår från att alla skillnader människor emellan är normala och att 

inlärningen följaktligen måste anpassas till barnets behov snarare än att 

barnet skall formas i enlighet med i förväg fastställda antaganden om 

inlärningsprocessens takt och natur. En pedagogik som sätter barnet i 

centrum är till nytta för samtliga elever och, följaktligen, för hela samhället. 

Erfarenheten visar att den kan i avsevärd utsträckning minska den 

utslagning och kvarsittning som är ett så omfattande inslag i många 

undervisningssystem, samtidigt som det ger bättre genomsnittsresultat. En 

pedagogik som utgår från barnets behov kan hjälpa till att undvika det 

resursslöseri och omintetgörande av förhoppningar som alldeles för ofta är 

en konsekvens av undermåliga undervisningsmetoder och strävan efter 

homogenitet i fråga om undervisning. Skolor som utgår från barnet i 

centrum är dessutom en utbildningsbas för ett människoorienterat samhälle 

som respekterar alla människors såväl skillnader som värdighet (s. 17). 

2.3 Speciallärarens roll 
I en skola för alla ska varje enskild elev ges möjlighet att utvecklas utifrån 

sina speciella förutsättningar (Persson, 2007). Det är viktigt att elever redan i 

tidig ålder känner sig trygga och behärskar sitt språk. Om barnen tidigt har 

tagit till sig rikligt med ord, begrepp och samband får de en stabil grund att 

stå på inför kommande skolgång. Språket är av avgörande betydelse för att 

eleverna ska nå framgång i sitt skolarbete. Under rubriken Kunskaper anger 

Lgr 11(Skolverket, 2011a) i sina övergripande mål och riktlinjer att alla som 

arbetar i skolan ska: ”Uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt 

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

lärande ” (Skolverket, 2011a, s. 14). För att få en helhetssyn på elevens läs- 

och skrivutveckling krävs samverkan mellan flera yrkesgrupper, inte bara 

mellan speciallärare och ämneslärare (Myrberg, 2001). Det ligger i skolans 

eget intresse att skapa samverkan med förskola och skola för att förena de 

pedagogiska idéerna. Den stimulans eleverna får innan de börjar skolan gör 

det möjligt att nå högre måluppfyllelse (Frost, 2002). Samverkan kan bidra 
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till vinster som till exempel besparing av resurser, tidig identifiering och 

insatser, ökad stöttning, bättre kunskap och kompetens (Myrberg, 2001). 

”Kontinuitet och ett tätt nät av samverkande vuxna runt det lärande barnet 

och den unge är avgörande för om hjälp och stöd också ska leda till läs- och 

skrivutveckling” (SOU 1997:108, s. 282). 

Mot bakgrund av detta vill vi, som blivande speciallärare, undersöka om det 

är möjligt att förutsäga elevers läs- och skrivförmåga genom kartläggning av 

språklig medvetenhet i förskoleklass. Kan tidig identifiering av elever i olika 

former av läs- och skrivsvårigheter medverka till att alla elever får chans att 

uppleva skolframgång? I vårt yrke som speciallärare möter vi ofta elever i 

läs- och skrivsvårigheter som haft svårigheter under stor del av sin skoltid. 

Funderingar som framkommer är om skolan hade kunnat uppmärksamma 

deras svårigheter tidigare genom noggrann kartläggning av elevernas läs- och 

skrivförmåga? Därför känns det angeläget för oss att problematisera kring 

betydelsen av tidiga insatser.  
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Forskning visar att tidiga insatser är viktiga för att förhindra eventuella 

lässvårigheter (Ehri et al., 2000; Scarborough, 1990). Syftet med studien är 

att undersöka om tidig kartläggning gör det möjligt att finna elever i riskzon 

att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Mot bakgrund av ovanstående har vi 

följande frågeställningar: 

 

  

 Hur ser elevers läs- och skrivförmåga ut från förskoleklass till årskurs 

3 enligt utförda tester? 

 

 På vilket sätt kan tidig kartläggning hjälpa till att identifiera elever i 

riskzonen att utveckla läs- och skrivsvårigheter? 
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4 TIDIGARE FORSKNING 
I detta kapitel redovisas forskning kring den tidiga läs- och skrivförmågans 

betydelse samt vikten av pedagogisk kompetens och kartläggning. 

 

4.1 Språklig medvetenhet 
Med språklig medvetenhet menar vi förmågan att skifta uppmärksamhet 

från språkets innehållssida till dess formsida, alltså hur någonting sägs och 

inte bara vad som sägs (Olofsson, 2009). Att utveckla språklig medvetenhet 

kan ske innan barnet lärt sig läsa och oberoende av det. Barnets kognitiva 

utveckling leder till en mer medveten relation till språket och därför 

utvecklas även den språkliga medvetenheten, dock leder inte den språkliga 

och kognitiva förmågan automatiskt till språklig medvetenhet (Torneus, 

2000). Forskning styrker att tidiga pedagogiska insatser kan förbättra 

språklig medvetenhet och barn som har övats i språklig medvetenhet har 

uppnått bättre resultat när det gäller att läsa och stava (Snow et al.1998). 

Även i samband med att barnet lär sig läsa och skriva utvecklas den 

språkliga medvetenheten, språket blir synligt i den första läs- och 

skrivinlärningen och barnet reflekterar över språket på ett nytt sätt 

(Lundberg, 2006a; Snow et al., 1998). Det är allmänt känt att språklig 

medvetenhet har betydelse hur man senare lär sig läsa och skriva, särskilt 

betydande är språkets ljudstruktur, fonologin (Carlström, 2010; Ehri, 2005). 

Språklig medvetenhet är ett samlingsbegrepp och omfattar fonologisk, 

morfologisk, syntaktisk, pragmatisk och semantisk medvetenhet. Att vara 

fonologiskt medveten innebär kännedom om språkets ljudsida, alltså 

förmågan att vara uppmärksam på de ljud som ingår i ord. Morfologisk 

medvetenhet omfattar ord som enhet och olika orddelars tillämpning. 

Språkets regelsystem kring hur ord sätts ihop till satser benämns som 

syntaktisk medvetenhet. Den pragmatiska medvetenheten handlar om 

språkets funktion, hur språket används och semantisk medvetenhet om dess 

betydelse och innehåll (Gillon, 2004; Höien & Lundberg, 1999; Svensson, 

2009a; Torneus, 2000).  

 

4.2 Tidiga insatser 
Forskning visar att under de tidiga skolåren kommer en femtedel av eleverna 

utveckla läs- och skrivsvårigheter (Shaywitz & Shaywitz, 2005). Därför är 

det viktigt att tidigt uppmärksamma de elever som kan behöva särskilt stöd 

för att undvika negativa effekter på deras självförtroende. Ett tecken på detta 

kan vara att eleven har en försenad talutveckling eller otillräcklig 

ordförståelse. Andra tecken kan vara låg förståelse av skriftspråkets funktion, 

svag fonologisk medvetenhet, bristfällig bokstavskunskap samt litet 

ordförråd (Myrberg, 2001). Om detta identifieras ska insatser vidtas redan i 

årskurs 1 (Lundberg, 2010). Detta gäller främst tidiga insatser med 

fonologisk träning som har visat sig ha stor betydelse för den kommande 

läsinlärningen. En elev som slutar årskurs 1 utan att ha automatiserat 

ordavkodningen löper 90 procent risk att få bestående lässvårigheter 
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(Myrberg, 2001). Ett av forskningens viktigaste uppdrag kring lässvårigheter 

och dyslexi är att bidra till väl fungerande pedagogiska insatser för elever i 

lässvårigheter (Höien och Lundberg, 1999). Därför bör fokus riktas mot 

förebyggande arbete i de tidiga åldrarna (Snow et.al, 1998). Vanligt 

förekommande är att skolan avvaktar med att sätta in alternativa metoder 

eller stöd till elever med lässvårigheter. Det är istället nödvändigt att så tidigt 

som möjligt identifiera dessa elever och ge stöd. Avvaktar skolan med att 

sätta in särskilt stöd finns en risk att det kommer för sent och då blir 

insatserna ineffektiva (Myrberg & Lange, 2006). Skolverket (2001) 

framhåller vikten av att särskilt stöd bör sättas in tidigt för att nå störst effekt. 

Samtidigt konstateras att det är vanligt att skolpersonal och ledning avvaktar 

fram till årskurs 5, trots att det finns en medvetenhet om elevens 

problematik.  

 

4.2.1 Lärarkompetens 

Hög lärarkompetens är den enskilt mest betydelsefulla faktorn för ett 

framgångsrikt arbetssätt. Elever med läs- och skrivsvårigheter bör få stöd av 

lärare som har gedigen utbildning och är väl insatta i de samband som finns 

mellan tal och skrift. En kompetent lärare behärskar många olika metoder 

och kan anpassa sin undervisning utifrån varje elevs förutsättningar. De 

lärare som är trygga i sin yrkesroll är sällan bundna till en bestämd 

läsinlärningsmetod (Frost, 2002). En skicklig lärare kan hjälpa eleven att 

finna de effektiva strategierna som krävs för att nå framgång (Myrberg & 

Lange 2006). Det är särskilt viktigt för grupper som är i riskzonen för 

lässvårigheter att få en undervisning som är organiserad och systematisk, 

med detta menas en undervisning som bygger på metodiskt testad och i 

praktiken prövad kunskap (Snow et al., 1998). Frost (2002) menar att 

undervisningsmetoden som läraren använder inte är avgörande för hur eleven 

presterar. Det är lärarens förmåga att kunna identifiera elevers styrkor och 

svagheter som beskrivs viktiga för att sedan kunna utforma undervisningen 

efter elevernas behov. För att upptäcka och identifiera elevers svårigheter 

krävs att läraren har teoretiska kunskaper om läs- och skrivprocessen. På så 

sätt kan man ringa in de områden som eleven och läraren måste jobba vidare 

med för att elevens läsförmåga ska utvecklas (Frost, 2002). Snow et al. 

(1998) anser att de elever som är i behov av stöd i sin läsning måste få 

undervisning av lärare som är specialister. 

 

4.3 Kartläggningar 
I dagens skola förekommer läs- och skrivtester i många olika skepnader och 

har många olika syften. Det kan vara resultatuppföljning i skolan och på 

kommunal nivå. På grund av decentralisering och förändrat styrsystem i 

skolan har testen fått en mer betydande roll än de tidigare haft. Alla elever 

har rätt till särskilt stöd, oavsett diagnos eller inte (Myrberg & Lange, 2006). 

Det vilar på lärarens ansvar att regelbundet ta reda på vilka som har behov av 

stöd samt följa upp elevernas utveckling. För att så tidigt som möjligt 

identifiera läs- och skrivsvårigheter och vidta riktade stödinsatser krävs 
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kontinuerlig dokumentation och utvärdering av insatserna. Det kan också 

handla om så kallad screening, ett snabbt sätt att få en överblick av klassens 

kunskaper i förhållande till andra jämnåriga elever (Myrberg & Lange, 

2006). Screeningtest är ett redskap som ska hjälpa till att hitta elever i behov 

av särskilt stöd. Det är sedan nödvändigt att genomföra ett grundligare test 

för att kunna utreda elevens specifika svårigheter och koppla detta till 

specialpedagogiska insatser (Svensson, 2003). Ett test är enbart en liten del 

av det som krävs för att utreda svårigheter, detta arbete måste inkludera 

elevens hela miljö (Lundberg, 2006a; Snow et al., 1998).  Myrberg & Lange 

(2006) undersökte i sitt ”Konsensusprojekt” förekomsten av läs- och 

skrivtester i skolan och har intervjuat olika läsforskare i frågan. Författarnas 

slutsatser var att många av de testningar som görs idag inte har tillräcklig 

koppling till pedagogiska insatser och det måste därför tydliggöras vad som 

är syftet med utredningarna. De åtgärder som testet utmynnar i måste lyftas 

fram. Skolinspektionen (2011) ställer sig frågande till varför det läggs så 

mycket tid och resurser på att utreda läs- och skrivsvårigheter. Hur tillvaratas 

de råd och rekommendationer som ges utifrån utredningarna? Enligt 

rapporten får de endast ett begränsat genomslag i verksamheten och skolorna 

misslyckas ofta med att omsätta dessa råd till pedagogiska insatser. De 

samtal som görs utifrån utredningar och kartläggningar bör därför tas på 

större allvar. Detta förutsätter i sin tur att det finns ett väl fungerande 

samarbete mellan de personer som utreder och de som finns mitt i skolans 

vardag – lärarna. Det är lärarna som måste omsätta rekommendationerna till 

fungerande pedagogiska insatser. Kompetensutveckling till alla berörda 

professioner är betydande för att alla ska tala samma språk och förstå 

varandra. 

4.4 Internationella studier 
PIRLS (Skolverket, 2011b) är en internationell undersökning som studerar 

läsförmågan hos elever i årskurs 4 vart femte år. Syftet med studien är att 

mäta och följa elevers kunskaper över tid. Enligt den senaste studien läser 

svenska elever bra i jämförelse med elever i de andra 49 länderna men 

läsförmågan har ändå sjunkit hos svenska elever. Sverige är ett av de fåtal 

länder som har försämrat sina resultat under hela perioden sedan 2001. 

Sänkningen beror främst på att elever har svårigheter att bearbeta faktatexter. 

Flickor läser fortfarande bättre än pojkar men deras resultat har sjunkit mer 

än pojkarnas. Liknande resultat visar även den senaste PISA-undersökningen 

som gjordes 2009 (Skolverket, 2010). Denna undersökning gjord i OCED-

länderna, mäter 15-åringars läsförståelsekunskap som anses vara av 

betydelse för vuxenlivet. Idag befinner sig svenska elevers läsförmåga på en 

genomsnittlig nivå i ett internationellt perspektiv. Nästan en femtedel av de 

svenska eleverna når inte upp till en godtagbar nivå vad gäller läsning och 

läsförståelse. Dessa elever kommer sannolikt få vissa svårigheter att som 

vuxna ta sig an informationsflödet och därigenom påverka samhället. 
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5 TEORETISK RAM 
Detta kapitel inleds med ett avsnitt om språket betydelse ut ifrån ett 

sociokulturellt perspektiv och därefter följer de teorier som beskriver 

läsprocessen.  

 

5.1 Sociokulturellt perspektiv 
Den sociokulturella teorin menar att lärandet och språkutvecklingen påverkas 

av flera faktorer och därför måste ses ur ett utvecklingsperspektiv, till 

exempel socialt, kulturellt och historiskt. Teorin fokuserar på sammanhang, 

kommunikation och den omgivande kulturen. Den främste förespråkaren för 

denna teori är Lev S. Vygotskij (1896-1934). Tänkande formas genom 

språkliga och kommunikativa aktiviteter där språket spelar en avgörande roll 

för en människas utveckling. Språket tilldelas så stor vikt att det utgör länken 

mellan samhället och individen och språket är tankens främsta redskap. 

Tankarna fullbordas i orden (Vygotskij, 1999). Utifrån detta perspektiv blir 

dessa teorier aktuella i vår studie eftersom vi förespråkar ett 

språkstimulerande arbete i både förskolan och skolan. Att tidigt stimulera 

barns talspråk och språkliga medvetenhet kan hjälpa barnen att lättare 

hantera eventuella läs- och skrivsvårigheter (Torneus, 2000). Pedagogiska 

åtgärder bör inte inväntas på grund av en omognad hos barnet utan särskilda 

insatser ska genomföras omgående (Myrberg & Lange, 2006). Tidigt 

inriktade sig Vygotskij på social miljö och tron på att individer integreras 

beroende på olika omständigheter i sin uppväxt (Vygotskij, 1999). Baserat på 

det sociokulturella perspektivet är kontexten det centrala, det vill säga 

sammanhanget där lärprocessen sker och hur omvärlden framställs. Individen 

kan genom kommunikation förvärva nya färdigheter och kunskaper, vi lär av 

varandra i det vardagliga samspelet. Interaktionens betydelse i begrepps- och 

språkutveckling betonas av Vygotskij. Säljö (2000) anser att i en 

inlärningsmiljö med sociokulturellt perspektiv bör läraren vara medveten om 

var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling och samtidigt tillvarata 

omgivande faktorer.  

 

5.2 Fonologisk medvetenhet 
Ett centralt begrepp inom kognitiv och psykolingvistisk läsforskning är 

språklig medvetenhet, särskilt fonologisk medvetenhet. Detta för att barns 

fonologiska förmåga kan förutsäga deras kommande läsförmåga (Stanovich, 

1988; Snow et al, 1998). Fonologisk medvetenhet är betydande för den tidiga 

läsutvecklingen (Stanovich, 1986). Om barn är medvetna om den 

fonologiska strukturen i ett ord kan de göra kopplingar mellan ordets talande 

form och dess skrivna form. I tidig ålder kan barn avgöra om ett ord tillhör 

deras språk och rätta till språkfel genom omedveten fonologisk kunskap de 

besitter (Gillon, 2004). Fonologisk medvetenhet betyder att man kan uppfatta 

olika ljudenheter (t ex fonem och morfem) i talat språk och att man även kan 

hantera dessa enheter. Det är nödvändigt att ha en medvetenhet om de 

fonologiska segmenten (de avgränsande delarna) för att förstå hur en 
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alfabetisk ortografi (stavning) transkriberar talet. Den fonologiska 

informationen bearbetas av läsaren i det talade och skrivna språket. Detta 

kräver inte enbart fonologisk medvetenhet utan även en förmåga att koda den 

fonologiska informationen i arbetsminnet samt plocka fram fonologisk 

information från långtidsminnet. Fonologisk förmåga utgörs av fonologisk 

medvetenhet, fonologiskt minne och snabb fonologisk åtkomst (Torgesen, 

Wagner & Rashotte, 1994). Den fonologiska medvetenheten verkar vara 

kopplad till läsinlärningen på ett ömsesidigt sätt. Den tidiga läsinlärningen 

underlättas av fonologisk medvetenhet men samtidigt ökar läsförmågan 

också den fonologiska medvetenheten.  

 

Då tidig läsning verkar vara nära sammankopplat med fonologisk 

medvetenhet är det viktigt att kunskapen om den alfabetiska principen och 

fonologisk medvetenhet kommer in tidigt i barnens läsutveckling 

(Puolakanaho, 2007). Olofsson (2009) redogör för National Reading Panel´s 

metaanalys om nyttan av fonologisk medvetenhet i läsundervisningen. Syftet 

med denna analys var att undersöka effekterna av träning i fonologisk 

medvetenhet eftersom man funnit att mått på fonologisk medvetenhet kan 

förutsäga läsutvecklingen under de två första skolåren. Metaanalysen visade 

att träning av fonologisk medvetenhet ger goda effekter på den kommande 

läsutvecklingen. Resultatet visar att de positiva träningseffekterna även 

uppstod för elever i riskzonen, det vill säga de elever som visat låga resultat 

på språk- och läsrelaterade test i förskolan. Alltså gav träning i fonologisk 

medvetenhet störst effekt för elever med sämst prognos. Scarborough (1990) 

menar att det kan finnas tidiga tecken i barns språkliga utveckling som kan 

leda till svårigheter i skolan, främst inom det fonologiska systemet. För att 

förebygga framtida lässvårigheter ska man i skolan arbeta med fonologisk 

medvetenhet genom systematiskt upplagda språklekar (Jacobson, et al. 

2006b). Det är enbart de former av fonologisk träning som går ut på att 

eleverna analyserar talade och skrivna ord i sina beståndsdelar som har ett 

positivt samband till läs- och skrivförmågan efter årskurs 1 i skolan 

(Myrberg, 2001). Det har visat sig att träning i fonologisk medvetenhet i 

förskolan och förskoleklass medverkar till en mer avancerad läsförmåga och 

förebygger uppkomsten av läs- och skrivsvårigheter (Adams 1990; Snow et 

al. 1998). Att fonologisk träning i förskolan förebygger läs- och 

skrivsvårigheter råder det stor enighet om bland läsforskare. Däremot finns 

inte samma forskarenighet om hur den fonologiska träningen ska utformas 

när eleven redan kommit igång med sin läsinlärning. För yngre lässvaga 

elever har en intensiv individuell fonologisk träning visserligen förbättrat 

deras fonologiska processande men framstegen har varit obetydliga eller inga 

alls på riktiga ord (Johansson, 2009). Om eleven inte uppnår en god 

avkodningsförmåga i de tidiga skolåren uppstår ofta negativa sidoeffekter när 

det gäller självförtroende och läslust (Byrne, Fielding-Barnsley & Ashley, 

2000). 
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Faced with an alphabetic script, the child´s level of phonological  awareness 

on  entering school may be the single most powerful determent of the success 

she or he will experience in learning to read and of the likelihood that she or 

he will fail (Adams, 1990, s.  304).                                          

Det finns två faktorer i förskoleklassen som bäst kan förutspå hur eleven 

kommer att lära sig läsa under de två första skolåren. Den ena faktorn är en 

del av den fonologiska medvetenheten, det vill säga fonemisk medvetenhet. 

Den andra faktorn är bokstavskännedom, att känna till vad bokstäverna heter 

(Adams, 1990).  

5.3 Bokstavskännedom                                                              
I tidigare forskning visas sambanden mellan elevernas tidiga läs- och 

skrivutveckling och kännedom om bokstäver (Adams, 1990; Scarborough, 

1990). Det är viktigt att förstå skriftens konventioner (läsriktning) och 

betydelsen av skriften för vårt samhälle, men den mest betydelsefulla 

prediktionsfaktorn är inom detta område, bokstavskännedom (Leppänen et 

al., 2007; Scarborough, 1990). I den tidiga läsinlärningen tycks 

bokstavskännedom i sig vara viktigt, och sammankopplingen bokstavsljud 

och bokstavsnamn underlättar för eleverna att uppmärksamma att orden är 

uppbyggda av mindre enheter, grafem/morfem (Lundberg et. al, 2010). I en 

undersökning gjord av Leppänen et al.(2007) följde man 158 finska elevers 

läsutveckling från 5-årsåldern till årskurs 4. I undersökningen framkom att 

elevernas bokstavskännedom i början av förskoleklass hade det starkaste 

sambandet med elevernas läsförståelse och läsflyt i årskurs 4.  Det som anses 

vara avgörande är att förstå den alfabetiska principen och kunna tolka 

enheter i skrift till tal (avkoda) samt översätta enheter i tal till skrift (Adams, 

1990; Byrne, 1998). Här spelar känsligheten och medvetenheten om 

ljudstrukturer i ord, det vill säga fonologisk medvetenhet, en central roll.  

  
[…] knowledge of letter names and sounds helps young children to see 

that words are not simple whole units but are made up of patterns of 

letters (Blaiklock, 2004, s. 38)    

 

5.4 Lässtrategier 
Hur ordavkodning utvecklas till läsflyt och automatisering kan ske parallellt 

eller i stadier. Vi har valt att beskriva de olika stadierna utifrån Höien & 

Lundbergs (1999) stadieteorier, som i sin tur bygger på Friths (1985) teori. 

Läsutvecklingen startar långt före skolans formella undervisning och 

stadierna går in i varandra. En läsare stannar olika länge på de olika 

stadierna, vissa läsare kan hoppa över ett utvecklingsskede. Skickliga läsare 

kan skifta mellan flera lässtrategier som kännetecknar det olika stadierna. 

Höien & Lundberg (1999) föreslår följande indelning av läsutvecklingen: 

Pseudoläsning: Barnet kan läsa karaktäristiska logon (Mc Donald`s), genom 

att känna igen former och mönster kan barnet ”läsa”. Det kan också handla 

om att barnet låtsasläser en bok. Det andra stadiet är det logografisk- 

visuella, barnet kan känna igen flera ord i ett visst sammanhang som till 
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exempel sitt namn och skyltar, även om det ännu inte förstått den alfabetiska 

principen. Nästa stadium kallas det alfabetisk- fonologiska stadiet, barnet 

avkodar genom att ljuda ordet på egen hand med hjälp av 

bokstavskännedom och den alfabetiska principen, dvs. kan koppla samman 

bokstäver (grafem) till motsvarande ljud (fonem). I det ortografiska- 

morfemiska stadiet har barnet börjat använda sig av en ortografisk strategi, 

både hela ord och morfem i sin avkodningsprocess. Detta kallas även för 

helordsläsning. Det är den högsta nivån i ordavkodningen men ännu långt 

ifrån en fullt utvecklad läsfärdighet (Höien & Lundberg, 1999).  

 
Hur man avkodar det skrivna ordet beror på vilken lässtrategi man använder, 

den fonologiska eller den ortografiska. Elever kan inte uppnå läsning enbart 

med en av dessa strategier utan det krävs att båda samverkar. En van läsare 

använder sig huvudsakligen av den ortografiska strategin men vid okända 

ord utnyttjas även den fonologiska strategin (Frost, 2002). Enligt Snow et al. 

(1998) har elever i lässvårigheter svårt att själva hitta fungerande 

lässtrategier och behöver tydlig handledning för att komma framåt i 

läsprocessen. 

 

5.4.1 Fonologisk läsning 

Den fonologiska strategin (phonics) - bottom up - lägger tyngdpunkten på att 

öva det alfabetiska systemets huvudprinciper och förstå och tillämpa 

sambandet mellan ljud i talat språk (fonem) och alfabetets bokstäver 

(grafem). Den alfabetiska principen ska läras in och bli automatiserad så att 

sammanljudningen inte kräver ansträngning. Denna strategi kräver anpassade 

texter för att eleven ska bli säker på sin avkodning. Strategin tar främst 

hänsyn till de svagaste eleverna genom förebyggande åtgärder (Frost, 2002). 

Det är viktigt att alla behärskar den fonologiska strategin, särskilt de lässvaga 

eleverna (Snow, 1998). Genom att medvetet skapa en språklig bas av 

erfarenheter och färdigheter ska detta leda till en god läsutveckling. 

Förståelsen kan gå förlorad vid fonologisk läsning. Att läsa fonologiskt 

ställer höga krav på minnesfunktionerna. Det gäller att snabbt känna igen 

bokstavens form, hur den låter samt hålla flera fonem i minnet tills 

sammanljudningen är klar (Frost, 2002). Våra svenska språkljud ändrar sig 

ljudmässigt beroende på närliggande ljud, de assimilerar och betoningen kan 

utgöra ett hinder vid sammanljudningen av fonem. (Nettelbladt & Salameh, 

2007). Genom regelbunden lästräning lär sig eleverna känna igen 

återkommande stavelsemönster och ljudkombinationer och kan därmed 

avkoda mer effektivt. I början är det normalt att läsa fonologiskt men de allra 

flesta elever lämnar denna fas relativt snabbt och börjar helordsläsa istället. 

De har då tagit steget över till den ortografiska läsningen (Höien & 

Lundberg, 1999). 

 

5.4.2 Ortografisk läsning 

I den ortografiska strategin (whole language) – top down- spelar fonemen en 

underordnad roll. Hela ord lärs in visuellt utan fokus på enskilda bokstäver. 
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Läsundervisning bygger på betydande erfarenhetsgrundade kunskaper. 

Kunskaperna knyts till den enskilda individen och de är bärare av de insikter 

som de fått genom erfarenhet. Svårigheten kan vara att föra över lärdomarna 

till andra situationer. Strategin ställer dessutom krav på det visuella minnet 

för morfem (orddelar) och ordbilder. För att stärka detta krävs regelbunden 

läsning (Stanovich & West, 1989). Varje elev ska själv kunna välja hur de 

vill lära sig läsa och det fungerar för de flesta barn. Denna process sätts igång 

genom elevens egen textproduktion och genom att använda böcker som inte 

är anpassade för nybörjare. Kritik som framförts till denna lästradition är att 

den inte tagit hänsyn till elever med svårigheter att lära sig läsa (Frost, 2002). 

Stanovich (1986) anser att fonologisk avkodning är en faktor för 

utvecklingen av läsförmågan men även ordigenkänning är en viktig del för 

att utveckla lässkicklighet. 

 

 

5.5 Ordavkodning och läsförståelse 
Läsförmågan innefattar såväl avkodning och förståelse av text. Dessa 

komponenter hänger samman i den tidiga läsutvecklingen (Kamhi & Catts, 

2011). Avkodning avser hur läsningen går till tekniskt sett. Förståelse får 

eleven om den kan koppla samman det lästa till egna erfarenheter, dra egna 

slutsatser och tolka innehållet i texten (Carlström, 2010). Vanligtvis beskrivs 

läsprocessen utifrån Gough & Tunmers (1986) modell ”The Simple View of 

Reading”. Läsningen (L) blir en produkt av avkodning (A) och förståelse (F) 

i formeln L= A x F. Variationen i läsförståelse bestäms av produkten av 

avkodning och språkförståelse. Om någon av komponenterna saknas kan det 

inte kallas läsning (Elwér, 2009). Eftersom läsfärdigheten är en produkt av 

de två komponenterna kan således ingen av dem undvaras. 

Läsundervisningen bör fokusera på både avkodning och förståelse (Elbro, 

2011). Den tidiga läsningen kännetecknas i hög grad av att avkoda korta och 

enkla texter om vardagsnära ting. Läsningen utvecklas med tiden och ger 

läsaren en ökad läsförståelse (Lundberg, 2006b; Taube, 2007b). När läsaren 

hittar mönster i bokstavskombinationer ökar läsningens flyt och mindre 

energi avsätts för ordavkodning. De kognitiva resurserna kan frigöras till det 

som är läsningens syfte: att förstå meningen med texten (Myrberg, 2001). 

För att förstå en text behöver man kunna läsa mellan och bortom raderna. 

Läsförståelse betyder att man vet vad enskilda ord betyder och samtidigt 

förstår vad man läser genom att aktivera tidigare kunskaper och erfarenheter 

som finns lagrat i minnet. Läsaren förlitar sig på de kunskaper de har för att 

förstå och producera skrivet och talat språk (Kamhi & Catts, 2011).  

 

Orsaker till att en elev har svårigheter att återberätta en text kan bero på 

långsam och osäker ordavkodning, lågt ordförråd eller ointresse av innehållet 

i texten. Det kan dessutom handla om att eleven har minnessvårigheter. För 

att bli en skicklig läsare måste avkodningen automatiseras, om avkodningen 

kräver för mycket energi kan läsförståelsen hämmas (Carlström, 2010). 

Särskilt viktigt är det att uppmärksamma elever med svag fonologisk 
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förmåga då det bland dem kan finnas elever med specifika läs- och 

skrivsvårigheter (Höien & Lundberg, 1999). Bristfällig ordavkodning är en 

vanlig bakomliggande faktor till svag läsförståelse. Om ordavkodningen inte 

är fullt automatiserad kräver den stor del av läsarens kognitiva kapacitet och 

om läsningen blir ansträngande och långsam kan detta påverka 

läsförståelsen. Det kan finnas elever som läser en text korrekt men inte 

förstår innehållet för att läsarens kognitiva kapacitet har tagits i anspråk. 

Detta kan förbättras genom regelbunden läsning, då blir avkodningen mer 

automatiserad och de kognitiva processerna kan lösgöras till förståelsen. 

Däremot är det inte sagt att korrekt avkodning automatiskt ger fullgod 

läsförståelse. Viktiga faktorer som också spelar in är omvärldserfarenheter, 

gott ordförråd samt meningsbyggnad (Taube, 2007a). Här har läraren en 

viktig roll att hjälpa elever utveckla strategier för att förstå en text. Lärarledd 

högläsning och upprepad läsning har visat sig förbättra ordigenkänning, 

läsflyt och läsförståelse (Snow et al., 1998). Vid passivt och slött läsande 

aktiveras inte läsförståelsen. En läsare med god läsförståelse kännetecknas av 

att de inte läser en text rakt igenom utan gör en överblick. De reflekterar över 

innehållet under läsningens gång samt skapar inre bilder av textens innehåll 

och kan sammanfatta texten för sig själv. Den viktigaste insikten en god 

läsare har är att sänka sin läshastighet för att komma till rätta med 

läsförståelseproblemen (Taube, 2007b). Elever med god studieteknik kan 

tillämpa olika lässtrategier före, under och efter läsningen. De är även 

medvetna om att skönlitteratur och faktatexter kräver olika lässtrategier 

(Westlund, 2009). Elever som har svårigheter i sin avkodning försöker 

undvika läsning genom att läsa mindre eller välja lättare texter. De texter 

som skolan tillhandahåller upplevs som oövervinnerliga för elever i 

lässvårigheter. Detta kan få eleven att känna sig misslyckad och lätt hamna i 

en ond cirkel där läs- och skrivsvårigheterna förstärks i elevens fortsatta 

läsutveckling av läsförmågan. Detta benämner Stanovich (1986) som en så 

kallad Matteuseffekt tagit ur Matteusevangeliet 25:29: Var och en som har, 

han ska få, och det i överflöd, och den som inte har, från honom ska tas även 

det han har. Enligt Stanovich (1986) och Myrberg (2001)  kan den tidiga 

språkstimulansen påverka elevens fortsatta läsutveckling. 

 
Läshastigheten påverkas av ordigenkänningsprocesserna, ju fler ord vi läser 

ortografiskt desto snabbare går ordavkodningen. En del elever läser med 

snabbare hastighet än de behärskar vilket medför att en gissningsstrategi ofta 

används och därför blir läsförståelsen lidande (Taube, 2007a). Läsare med 

stark läsförmåga anpassar sin läshastighet efter texten. En komplicerad text 

gör att läsaren saktar ner hastigheten tills innehållet bli begripligt. Svaga 

läsare anpassar inte hastigheten till textmaterialet i samma utsträckning som 

de starka läsarna (Höien & Lundberg, 1999). De svaga läsarna höll samma 

hastighet i hela texten medan de starka läsarna varierade sin läsning beroende 

på textinnehållet. 
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5.6 Stavning 
Enligt Vellutino (2003) krävs det god kännedom om språkets fonologi för att 

kunna omvandla fonem till grafem vid stavning. Språkljuden är inte 

beständiga utan ändras beroende på vilka ljud som ligger närmast. Här 

återfinns tydliga samband med elevens fonologiska uppfattningsförmåga och 

därför kan elever med särskilda svårigheter identifieras. Stavning förbättrar 

ordförståelse och ordigenkänning som påverkar läsningen positivt. De elever 

som kan stava avancerade ord med till exempel ljudstridig stavning kan 

förmodligen också läsa dessa ord. En elev som kan läsa ord men inte stava 

dem kan vara tecken på svagheter i det visuella minnet (Vellutino, 2003). 

Elevens fonologiska utveckling stärks av att skriva mycket under de tidiga 

skolåren men att stava rätt ska inte vara ett krav förrän eleven är mogen för 

det (Snow et al., 1998). Elever kan kasta om eller utelämna ljuden i ordet, 

har svårigheter att uppfatta ljuden (d-t, b-p, g-k) eller att komma ihåg hur 

bokstäverna ser ut. Problematiken blir synlig när eleverna stavar. Andra 

förmågor än de fonologiska krävs för att utveckla sin stavning. För att kunna 

ringa in elevens svårigheter ger stavningstester en god vägledning för 

framtida insatser. Ju äldre eleven blir desto mer komplicerad blir stavningen, 

då räcker det inte enbart med en god fonologisk förmåga. Det krävs kunskap 

i ords släktskap och morfemsammansättningar så att språkets uppbyggnad 

blir begripligt. (Glenow,2006; Tornéus, 2000;Vellutino, 2003).   
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          6 METOD 
 
I detta kapitel redovisas de metodologiska ställningstagandena, studiens 

undersökningsgrupp, val av datainsamling och genomförande. 

 

 

6.1 Inriktning på studien 
I studien undersöks betydelsen av tidig kartläggning av elevers språkliga 

medvetenhet i förskoleklass. Resultaten i språklig medvetenhet jämförs med 

de resultat eleverna hade på dokumenterade tester i årskurs 2 och 3. Vi har 

samlat in testresultat som mäter elevernas färdighetsnivå i läsning (Vilken 

bild är rätt, Lundberg, 2001), rättstavningsförmåga (DLS-rättstavning, 

Järpsten, 1999) samt läsförståelse (Nationella Prov i svenska, Skolverket, 

2013). I studien har vi själva genomfört ett ordavkodningstest (Ordkedjor, 

Jacobsson, 2006b) med de elever i årskurs 3 som ingår i studien. I studien 

kommer vi inte ta hänsyn i vilken omfattning elever har fått särskilt stöd 

under skoltiden. Detta för att begränsa arbetets omfattning. 

 

 

6.2 Metodologiskt ställningstagande 
En kvantitativ forskning handlar om att samla in numerisk data (Bryman, 

2011). En kvantitativ studie inleds med en problemställning som man vill 

veta något om. Det krävs information som mäter det fenomen som ska 

studeras. Sekundärdata är data som redan finns tillgänglig före undersökning 

som forskaren själv inte har samlat in. Den kan vara i mer eller mindre 

bearbetad form. Detta insamlingssätt av data väljs för att kunna göra en 

longitudinell analys som annars inte varit möjligt i denna studie. Nackdelen 

kan vara att man inte är bekant med materialet (Fangen & Sellerberg, 2011). 

Vi är medvetna om att vi inte har kontroll över kvaliteten på 

datainformationen och det kan saknas viktiga variabler. För att få svar på 

frågeställningen väljer vi att utifrån en kvantitativ ansats göra uppföljande 

testning på elevernas läsförmåga. Varje elevs testresultat utgör de råpoäng 

som omvandlas till en standardskala. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt 

att jämföra elevens resultat med en större elevgrupps resultat i samma ålder. 

Råpoängen överförs till en stanineskala som i sin tur bygger på en indelning 

av normalfördelningskurvan i nio skalsteg, där det femte skalsteget visar 

medelvärdet på skalan och standardavikelsen är 2.  
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Figuren ovan visar hur normalfördelningen procentuellt sprider sig över de 

nio skalstegen. I studien har vi valt att närmare undersöka de elever som 

visade de svagaste testresultateten. Enligt Jacobson (2002) är detta elever 

som har staninevärden mellan 1-3 och utgör 23 procent av den totala 

fördelningen. Därför valde vi att utgå ifrån denna tolkning när vi analyserade 

elevernas testresultat. Elever som befinner sig på denna del av skalan har 

med all sannolikhet behov av riktade insatser. Detta visar att stanineskalan är 

ett tillförlitligt redskap för att kartlägga elevers läs- och skrivförmåga. 

 

Data kan ge en översikt för att lättare identifiera specifika faktorer att 

granska mer kvalitativt. Det kan ge både en allmän översikt och en särskild 

inblick i betydelsefulla frågor (Fangen & Sellerberg, 2011). Enligt Bryman 

(2011) ska forskarna inte enbart förmedla resultat utan även övertyga att 

slutsatserna är av betydelse och hållbara. Eftersom urvalet och tiden är 

begränsad kan det vara svårt att dra några generella slutsatser av studien men 

den kan användas som utgångspunkt för fortsatt forskning.  

 

 

6.3 Urval 
Materialet i språklig medvetenhet är insamlat från sju olika förskoleklasser 

fördelade på två skolor i en kommun i södra Sverige. Vi valde att ta del av en 

och samma talpedagogs testresultat för att få en så likvärdig bedömning som 

möjligt samt öka den interna bedömarreliabiliteten. Denna handlar om hur 

olika observatörers bedömningar ska översättas till data (Bryman, 2011). 

Totalt är det 100 elever som har gjort testet i språklig medvetenhet i 

förskoleklass. Av dessa elever finns det 75 kvar att ha med i studien. 

Bortfallet beror på att elever har bytt skola, ej har fullgoda kunskaper i 

svenska språket vid testtillfället i förskoleklass eller att vårdnadshavare inte 

tillåtit deras barn att delta i studien. Av dessa 75 elever var 36 flickor samt 

39 pojkar från förskoleklass till årskurs 3, könsfördelningen var således 

relativt jämn. Studien utgår från ett bekvämlighetsurval som är tillgängligt 

för forskaren. Det kan medföra att det är omöjligt att generalisera resultaten 

eftersom vi inte vet vilken population detta stickprov är representativt för. 

Studien är inte generaliseringsbar eftersom vi inte har utgått från ett 

slumpmässigt urval (Bryman, 2011). 

http://www.google.se/imgres?um=1&sa=N&biw=1366&bih=587&hl=sv&tbm=isch&tbnid=yH5Q50jr77k-yM:&imgrefurl=http://www.vasa.abo.fi/speccenter/sfsol artikel.pdf&docid=Sq_Pk0VCdQK0fM&imgurl=x-raw-image:///b9efeb48e7507ec8a691053b295b2ab8f8fed97b1ae9f21b2b65ef74cd4efc86&w=378&h=204&ei=3EpeUrnQOomF4ATCpoCwCg&zoom=1&iact=hc&vpx=339&vpy=45&dur=3261&hovh=163&hovw=302&tx=160&ty=100&page=2&tbnh=128&tbnw=238&start=26&ndsp=38&ved=1t:429,r:29,s:0,i:174
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6.4 Tester 
Testerna i språklig medvetenhet, läsförmåga, stavningsförmåga samt 

läsförståelse är av oss insamlat material. Ordavkodningstestet har vi själva 

genomfört med de elever i årskurs 3 som ingår i studien. 

 

Förskoleklass 

För att finna elevens individuella utvecklingsnivå görs ett test som bedömer 

nybörjarelevens språk och tal, Vad sa du fröken? (Alstam & Fritzell, 1993). 

Testet är utformat på ett enkelt sätt där elever får se olika vardagsbilder och 

deras tal och språkutveckling är i fokus. Talpedagog gör testet enskilt med 

varje elev.  

 

Årskurs 2 

Kartläggning av elevernas färdighetsnivå i läsning, Vilken bild är rätt? 

(Lundberg, 2001), testet visar med vilken precision och säkerhet eleven kan 

läsa och förstå meningar och kortare texter, vilken typ av fel eleven gör samt 

elevens läshastighet. Eleverna läser en eller två meningar och avgör vilken 

av fyra bilder som passar bäst till texten. Tidsgränsen på testet är tio minuter.  

 

Rättstavning som undersöker elevens förmåga att stava 20 ord korrekt, DLS 

rättstavning (Järpsten, 1999). Orden är valda så att de företrädelsevis prövar 

ljudenligt stavade ord. För att underlätta ordförståelsen presenteras 

diktamensordet i en sammanhängande berättelse.  

 

Årskurs 3 

Läsförståelsetest där eleverna läser en skönlitterär text och sedan svarar på 

efterföljande frågor i Nationella Prov (Skolverket, 2013) i svenska för 

årskurs 3.  

 

Ordavkodningstest i helklass för de elever i årskurs 3 som ingår i studien. 

Screeningmaterialet som användes var Ordkedjor (Jacobson, 2006a). Testet 

är en snabb och tillförlitlig metod för att bedöma elevernas 

avkodningsförmåga. I testet ska eleven med streck markera mellanrummen i 

en serie av tre sammanskrivna ord under 2 minuter. Detta ställer motoriska 

och visuella krav på eleverna. Låga resultat på testet kan tyda på en allmän 

långsam arbetstakt eller på svag visuell förmåga men även motivationen hos 

eleven kan påverka (Jacobson, 2006a).  
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Förskoleklass   Skolår 2  Skolår3 

Sep/okt   april  april/maj 

________________________________________________________________________ 

 

Vad sa du fröken?  Vilken bild är rätt?               NP 

   DLS Rättstavning                 Ordkedjor 

Figur 5:1 Tester och testtillfällen 

 

 

6.5 Validitet och reliabilitet 
Testet Vad sa du fröken? valdes för att det var ett material som används till 

alla elever i förskoleklass i kommunen. Validitet betyder att man mäter det 

man avser att mäta. För att stärka studiens validitet används därför fyra olika 

tester som visar på elevens läsförmåga. Reliabilitet handlar om hur 

tillförlitlig studien är och om mätningen är korrekt utförd utan slumpmässiga 

eller tillfälliga omständigheter som kan påverka resultaten (Bryman, 2011). 

Ett tecken på god reliabilitet är att datainsamlingen planeras och genomförs 

på ett noggrant sätt (Fangen & Sellerberg, 2011). Det finns viss osäkerhet i 

alla mätningar som påverkar samspelet mellan individen, testet och yttre 

faktorer där testningen pågår. Det kan vara av uppgiftstyp, instruktioner, 

koncentration och motivation (Fhanér, 1986). De faktorer som kunnat påverka 

reliabiliteten negativt i studien är exempelvis att testerna genomfördes av olika 

testledare och vid olika tillfällen. De personer som bedömde testerna kan ha 

bedömt fel eller uppgivit fel testresultat för dokumentation och detta kan också 

minska tillförlitligheten för studien. Ordavkodningststet som vi själva 

genomförde krävde en gemensam planering för att uppnå största möjliga 

likvärdighet. 

 

 

6.6 Etiska ställningstagande 
Vi har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer; 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Lärarna i 

respektive klass har tillfrågats om de var intresserade att delta i studien och 

rektor har informerats och godkänt detta. Ett informationsbrev har skickats 

till elevernas vårdnadshavare där studiens syfte beskrivs och genomförande 

och tillåta att vi får ta del av barnets testresultat. Vi har tagit hänsyn till 

konfidentialitetskravet och avidentifierat eleverna samt utelämnat årtal för 

materialinsamlingen. Dessutom har alla personuppgifter som ingått i 

undersökningen förvarats på ett säkert sätt så att obehöriga inte kan ta del av 

dem. Enligt Vetenskapsrådets (2002) nyttjandekrav ska materialet endast 

nyttjas i forskningsändamål och vår insamlade data användas enbart i 

studien.  
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6.7 Databearbetning 
Elevernas resultat i språklig medvetenhet har vi helt och hållet utgått från 

talpedagogens omdöme. Talpedagogens bedömning har vi dikotomiserat, det 

vill säga delat in eleverna i två grupper, nått kravnivån och ej nått kravnivån 

(Damhström, 2000). Detta har vi gjort för att underlätta den statistiska 

analysen och för att kunna jämföra resultaten på ett överskådligt sätt. De 

övriga testresultaten har dikotomiserats med hjälp av stanineskala (en skala 

från 1-9) och bedömningsmatriser från Skolverket (Skolverket, 2013). 

Stanineskalan är gjord på ett sådant sätt att poängen direkt kan översättas till 

standardpoäng. Med detta menas poäng som bygger på medelvärde och 

spridningsvärde i en normalfördelning. Vi anser att de elever med stanine 1-3 

är i behov av särskilt stöd och utifrån detta bedömt att de ej nått kravnivån i 

utförda testningar. De elever som hamnat mellan stanine 4-9 har bedömts 

uppnå kravnivån. 
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7 RESULTAT OCH ANALYS 
I detta kapitel redovisas de insamlade testernas resultat som ingår i studien. I 

den första delen redovisas samtliga elevers testresultat. Slutligen redovisas 

mer noggrant de elever som inte nått kravnivå i förskoleklass samt nationella 

proven i årskurs 3. Redovisningen sker i tabeller, diagram och korstabeller. 

 

 

7.1 Elevers läs- och skrivförmåga från förskoleklass till åk 3 
Här redovisas samtliga tester som ingår i studien. 

 

Tester Tidpunkt Nått kravnivån Ej nått kravnivån 

Vad sa du fröken? förskoleklass 
60 15 

Vilken bild är rätt? årskurs 2 
69 6 

DLS Rättstavning årskurs 2 
62 13 

Ordkedjor årskurs 3 
68 7 

Nationellt prov årskurs 3 66 9 
Tabell 6.1  Översikt på elevers resultat på samtliga tester  

 

 
Diagram 6.1 Resultat över samtliga tester 
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7.1.1 Språklig medvetenhet 

75 elever (36 flickor, 39 pojkar) hade utfört testet i förskoleklass. Enligt 

talpedagogens bedömning var det 15 elever som ej nått kravnivån i språklig 

medvetenhet.  

 

Av de 75 elever i vår studie var det en femtedel som inte nådde kravnivån. 

Detta stämmer bra överens med vad gällande forskning säger, att cirka 20 

procent av en grupp kommer att få svårigheter med sin läsning (Shaywitz & 

Shaywitz, 2005). Därför var detta ett förväntat resultat. Då kartläggningen 

görs tidigt i förskoleklass så är alla elever på olika nivåer i sin språkliga 

medvetenhet. I detta fall är elevens sociala miljö en betydande faktor för att 

kunna tillgodogöra sig kunskaper (Säljö, 2000). Kartläggningar i förskolan 

kan bidra till att ännu tidigare uppmärksamma elever med språkliga 

svårigheter (Myrberg & Lange, 2005). Samverkan mellan förskola och skola 

är därför betydande för att ge eleverna en bra skolstart (Myrberg, 2001). De 

15 elever som inte uppnådde kravnivån kommer att redovisas mer utförligt 

för att tydligare visa deras utveckling över tid. 

 

7.1.2 Läsförmåga 

 

  Vilken bild är rätt? 

Vad sa du fröken? 
Ej nått kravnivå Nått kravnivå 

 

Ej nått kravnivå 4 11 

 
Nått kravnivå 2 58 

n=75 

 

69 elever hade nått kravnivån, 6 elever hade inte nått kravnivån. 

Av de 6 som ej nått kravnivån var det 4 elever som hade svårigheter i testet 

med språklig medvetenhet i förskoleklass.  

 

Många har klarat kravnivån och utvecklat en fungerande ordavkodning och 

läsförståelse. Testet visar med vilken precision och säkerhet eleven kan läsa 

och förstå meningar och kortare texter (Lundberg, 2001). 4 av 15 elever har 

fortfarande svårigheter med sin läsning och detta kan vara ett tecken på 

elever i specifika läs- och skrivsvårigheter. Enligt Gough & Tunmer (1986) 

är det avgörande i den tidiga läsutvecklingen att eleven har god 

ordavkodningsförmåga för att förstå innehållet i en text. Av de elever som 

hade nått kravnivån i språklig medvetenhet i förskoleklass hade alla utom 2 
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elever goda resultat. De 2 elever som inte klarade kravnivån på Vilken bild är 

rätt? bedömdes av talpedagogen vara språkligt medvetna. En av dessa elever 

visar låga resultat på samtliga tester. Vi reserverar oss därför mot 

bedömningen som gjordes i förskoleklass. Den andra eleven ligger precis på 

gränsen för att nå testets kravnivå. Elevens övriga tester visar goda resultat.  

 

7.1.3 Stavning 

 
DLS rättstavning årskurs 2 

 
Vad sa du fröken? 

Ej nått kravnivå Nått kravnivå 

 

Ej nått kravnivå 7 8 

 
Nått kravnivå 

6 
(4+2) 

54 
n=75 

 

62 elever hade nått kravnivån, 13 elever hade ej nått kravnivån. 

 

Det var 13 elever som ej uppnådde kravnivån i rättstavningstestet och av 

dessa var det 7 elever som inte klarade kravnivån i Vad sa du fröken? i 

förskoleklass. Antalet elever som inte klarat rättstavningen har ökat i 

förhållande till Vilken bild är rätt? Detta kan bero på att elevernas 

fonologiska förmåga ännu inte är tillräckligt utvecklad för att kunna 

omvandla fonem till grafem vid stavning (Vellutino, 2003). Även den 

morfologiska medvetenheten är betydande för elevernas stavningsförmåga. 

De måste ha insikt i hur stavningen påverkas av ords släktskap. Förstår 

eleven att ord är uppbyggda av olika delar är det enklare att avkoda och stava 

orden (Tornéus, 2000). Av de 6 elever som klarat kravnivån i förskoleklass 

är det 2 elever som visar låga resultat i övriga tester. En av dessa 2 elever 

återfinns även i föregående test. 
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7.1.4 Ordavkodning 

 
Ordkedjor årskurs 3 

 
Vad sa du fröken? 

Ej nått kravnivå Nått kravnivå 

 

Ej nått kravnivå 4 11 

 
Nått kravnivå 

3 
(2+1) 

57 
n=75 

 

68 elever hade nått kravnivån, 7 elever hade ej nått kravnivån. 

Av de 7 som ej nått kravnivån var det 4 elever som inte klarade kravnivån på 

Vad sa du fröken? 

 

Många elever visar bra resultat. De flesta elever är därmed goda ordavkodare 

i årskurs 3. Enligt Friths (1985) stadieteori har då flertalet elever nått det 

ortografiska–morfemiska stadiet och identifierar hela ord och morfem i sin 

avkodningsprocess. De har därmed nått den högsta nivån i ordavkodningen 

men har ännu inte utvecklat full läsfärdighet (Höien & Lundberg, 1999). Av 

de 15 elever som inte uppnådde kravnivån i förskoleklass återfinns endast 4 

elever som inte klarade kravnivån i ordavkodningstestet. Enligt Ehri (2005) 

har den språkliga medvetenheten inte längre lika stor betydelse när eleverna 

väl utvecklat sin ordavkodningsförmåga. Av de återstående 3 eleverna hade 1 

elev låga resultat på övrig testning.  

 

7.1.5 Läsförståelse 
 

 

Nationella 

prov  

  
Vad sa du fröken? 

Ej nått kravnivå Nått kravnivå 

 

Ej nått kravnivå 6 9 

 
Nått kravnivå 

3 
(1+2) 

57 
n=75 
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66 elever hade nått kravnivån, 9 elever hade inte nått kravnivån. 

Av de 9 som ej hade nått kravnivån var det 6 elever som inte klarade 

kravnivån på Vad sa du fröken?  

 

Flertalet elever har goda resultat. 6 av de 9 elever som ej hade nått kravnivån 

på nationella proven återfinns i gruppen som visade svårigheter i 

förskoleklass. Detta kan bero på avkodningssvårigheter, bristfällig 

omvärldskunskap, låg ordförståelse, svårigheter med inferensläsning och ett 

svagt arbetsminne (Carlström, 2010; Taube, 2007a). 2 av 3 elever som nådde 

kravnivån i förskoleklass är elever vars låga testresultat vi tidigare 

uppmärksammat. Dessa 3 elever som ej nådde kravnivån på nationella 

proven kan enligt Adams (1990) vara goda ordavkodare men ändå ha 

svårigheter med sin läsförståelse. 

 

 

  



32 

 

7.2 Elever som ej nått kravnivå i flertalet tester från 

förskoleklass till åk 3 
I tabellen nedan redovisas resultaten av de 15 elever som visade svårigheter i 

förskoleklassens kartläggning i språklig medvetenhet. De poäng som är 

fetmarkerade är elever som inte nått upp till kravnivån på testet.  
 

Vad sa du  Viken bild rättstavning Ord- NP 

fröken? är rätt? DLS kedjor Läsförståelse 

Elever Poäng Poäng Poäng Poäng 

1 1 6 1 7 

2 7 14 1 12 

3 11 15 14 14 

4 12 17 18 17 

5 16 6 13 12 

6 16 12 17 9 

7 15 14 20 18 

8 18 12 20 17 

9 14 13 21 15 

10 17 13 34 15 

11 13 17 20 11 

12 20 17 20 11 

13 16 12 17 16 

14 18 15 17 18 

15 21 18 19 18 
Ej nått 

kravnivå 
4 

(totalt 6) 

7 
(totalt 13) 

4 
(totalt 7) 

6 
(totalt 9) 

Tabell 6.2 över elever som ej nått kravnivån i förskoleklass och deras övriga testresultat 

 

Vi kan se att 6 av de elever som bedömdes ha svårigheter i förskoleklass inte 

klarade nationella proven i årskurs 3. Dessa elever hade därmed kunnat 

identifieras redan i förskoleklass. 4 av 15 elever har visat låga resultat vid 

flertalet av testningarna under de tidiga skolåren. Detta visar hur viktigt det 

är med tidig kartläggning, analys och dokumentation av elevers 

läsutveckling. Materialet kan även ge värdefull information vid byte av 

lärare, stadier eller skola (Myrberg & Lange, 2005).  
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Tabell över de 9 elever (6+3) som ej nått kravnivå på nationella proven i 

årskurs 3. De poäng som är fetmarkerade visar att eleven inte nått upp till 

kravnivån på testet.  

 

Vad sa du  NP Viken bild rättstavning Ord- 

fröken? Läsförståelse är rätt? DLS kedjor 

Elev Poäng Poäng Poäng Poäng 

1 7 1 6 1 

6 9 16 12 17 

11 11 13 17 20 

12 11 20 17 20 

2 12 7 14 1 

5 12 16 6 13 

          

Nått kravnivå         

X 12 10 13 23 

X 9 13 13 7 

X 12 24 16 28 

Antal 9 3 5 3 
Tabell 6.3 sammanställning över elever som ej nått kravnivån på nationella prov i årskurs 3 

och deras övriga testresultat 

 

Resultatet visar sammanfattningsvis att kartläggning i språklig medvetenhet i 

förskoleklass till viss del kan förutsäga elevers kommande läsförmåga. 

Förutom de 6 elever som inte nådde kravnivån i förskoleklass och nationella 

proven tillkom 3 elever som bedömdes vara språkligt medvetna i 

förskoleklass. 2 av dessa elever har vi tidigare uppmärksammat i vår 

resultatredovisning för att de vid flertalet testtillfällen haft låga resultat. Den 

tredje eleven har mycket goda resultat på samtliga tester och lågt resultat på 

nationella proven. Elever som nämns med X är de som bedömdes nå 

kravnivån i förskoleklass.  
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8 DISKUSSION 
I detta kapitel diskuteras de resultat vi funnit utifrån syfte och 

frågeställningar samt vad tidigare forskning säger om barns tidiga 

läsinlärning. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion 

 

8.1  Elevers läs- och skrivförmåga från förskoleklass till åk 3  
8.1.1 Resultat på tester 

Kartläggning av elevers språkliga medvetenhet med hjälp av testmaterialet 

Vad sa du fröken? visar att det på gruppnivå finns individuella skillnader av 

elevers språkliga förmåga. Av de 75 elever som ingick studien var det 15 

elever som bedömdes inte ha nått kravnivån. Detta stämmer väl överens med 

aktuell forskning om hur stor andel av gruppen som ligger i riskzonen att 

utveckla läs- och skrivsvårigheter (Shaywitz & Shaywitz, 2005). Eftersom 

kartläggningen görs tidigt i förskoleklass har alla elever olika språkliga 

förutsättningar att nå gott resultat. Flertalet studier påvisar betydelsen av att 

eleverna är språkligt medvetna vid den tidiga läsutvecklingen (Adams,1990; 

Snow et al.,1998). Ett särskilt viktigt begrepp inom språklig medvetenhet är 

fonologisk medvetenhet. Det är viktigt att eleverna är fonologisk medvetna 

för att kunna knäcka den alfabetiska koden (Puolakanaho, 2007). En elev 

som kan ta till sig den alfabetiska principen klarar troligen också den 

fortsatta läsinlärningen bra (Taube, 2007a). Om en elev inte är fonologiskt 

medveten vid läsinlärningsstarten finns en risk att eleven upplever 

misslyckande som kan påverka självförtroende och leda till lässvårigheter 

(Byrne et al., 2000).   

 

Det som bäst kan förutspå elevens läsframgång är fonologisk medvetenhet 

tillsammans med bokstavskännedom (Adams, 1990, Scarborough, 1998). 

Efterhand som avkodningsförmågan tilltar sjunker betydelsen för språklig 

medvetenhet. En god bokstavskännedom kvarstår dock som en stark 

indikator även när eleven börjat läsa. När eleven har knäckt läskoden är den 

begynnande läsförmågan en stark prediktor för hur eleven kommer att lyckas 

i sin läsutveckling (Lundberg et al., 2010). En del elever har redan utvecklat 

språklig medvetenhet medan andra inte alls befinner sig på den nivån.  När 

eleverna börjar årskurs 1 finns en risk att all fokus rör läsinlärning och 

övningar i språklig medvetenhet uteblir. Detta är förödande för de elever som 

har behov av fortsatt träning med hjälp av språkövningar av olika slag. 

Elever med svag fonologisk förmåga har inte nått den nivå där en 

framgångsrik läsinlärning kan påbörjas (Myrberg, 2001). Faktorer som social 

miljö och olika omständigheter i elevernas uppväxt kan påverka deras tidiga 

språkutveckling (Vygotskij, 1999). Säljö (2000) beskriver inlärningsmiljön 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv där lärarens medvetenhet om elevens 

kunskapsutveckling har en betydande roll.  För att uppmärksamma elevernas 

eventuella språkliga svårigheter är kartläggning i förskoleklass av yttersta 

vikt. Ett av forskningens viktigaste uppdrag kring lässvårigheter är att bidra 

till väl fungerande pedagogiska insatser för elever i läs- och skrivsvårigheter. 

Därför bör fokus riktas mot förebyggande arbete i de tidiga åldrarna (Snow 
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et al, 1998). Att så tidigt som möjligt uppmärksamma elever med långsam 

läsinlärning och sätta in åtgärder borde ge resultat. För att identifiera dessa 

elever är screeningtest ett utmärkt redskap för att följa elevers läsutveckling 

och göra riktade insatser (Svensson, 2003). På så sätt får pedagogerna en 

möjlighet att vidta åtgärder för att bidra till läsframgång och främja 

inkludering. Detta är enligt examensförordningen för 

speciallärarutbildningen (Utbildningsdepartementet, 2008) en viktig uppgift i 

yrkesrollen. Skolan har också ett särskilt ansvar att stötta de elever som av 

olika anledningar har svårigheter att inte nå målen (Skolverket, 2011a). 

Genom att tidigt förebygga eventuella läs- och skrivproblem kan detta på sikt 

förhindra att eleven hamnar i onda cirklar under sin skolgång och i framtiden 

(Svensson, 2009). Barnen kommer till skolan med olika förutsättningar och 

skolans uppgift är att se vad varje elev behöver (skolverket, 2011a). Testet 

som ligger till grund för vår studie och ska kartlägga elevernas språkliga 

medvetenhet i förskoleklass kan dock ifrågasättas eftersom det inte är 

normerat. Det ställer höga krav på testledaren som ska tolka resultatet då det 

inte finns någon poängskala att utgå ifrån. Dessutom är testet mycket 

tidskrävande då det utförs enskilt med varje elev. Bedömningen skiljer sig 

förmodligen åt beroende vilken testledare som utfört det. Därför anser vi att 

ett normerat test skulle ge bättre underlag och därmed en mer likvärdig 

bedömning. Vid all kartläggning är det viktigt att det blir en överlämning 

mellan ansvariga pedagoger där resultatet diskuteras och analyseras. Detta är 

nödvändigt för att ge eleven de förutsättningar som krävs för att stötta eleven 

i sin fortsatta utveckling (Myrberg, 2001). 

 

Testet Vilken bild är rätt? bedömer elevens läsning, läshastighet, 

läsförståelse, ordkunskap och visuell förmåga. För att få uppgifterna korrekta 

måste eleven läsa med stor precision. Det räcker alltså inte med 

ungefärläsning. Testet innefattar både ordavkodning och läsförståelse och 

som enligt Gough &Tunmer (1986) beskrivs som ”The Simple View of 

Reading”. Det krävs både avkodning och förståelse för att det ska kallas 

läsning (Elwér, 2009). Ordförrådet har en avgörande roll för den fortsatta 

läsutvecklingen men i den tidiga läsutvecklingen är det avgörande att 

förvärva en god avkodningsförmåga för att få en god läsförståelse (Gough & 

Tunmer, 1986). I vår studie har många elever klarat kravnivån och har därför 

enligt vår bedömning utvecklat en fungerande avkodning och god 

läsförståelse. Detta trots att svårighetsgraden är hög på testet som kräver 

färdigheter inom läsning, läshastighet, läsförståelse, ordkunskap och visuell 

förmåga.  Möjligen kan de elever som inte var språkligt medvetna i 

förskoleklass uppmärksammats och insatser gjorts.  Av de 15 elever med 

svårigheter i förskoleklass återfinns endast 4 elever under kravnivå. Det 

tillkommer 2 elever som klarade kravnivå i förskoleklass, bland dessa 6 

elever kan det eventuellt finnas elever med både läsförståelse- och 

avkodningsproblem. Detta antagande görs med tanke på deras låga resultat 

på ordkedjor. En tänkbar orsak kan vara att dessa elever inte tillgodogjort sig 

undervisningen via språklekar i förskoleklass (Jacobson et al., 2006b). De 
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elever som inte har tillgodogjort sig övningarna i fonologisk medvetenhet i 

förskoleklass kan vara i riskzonen att få svårigheter med sin läsinlärning. 

 

Rättstavningstestet som undersöker elevens förmåga att stava 20 ord korrekt, 

visar att det är 13 elever som inte nått kravnivån. 7 av dessa återfinns i 

gruppen som inte klarade kravnivån i förskoleklass och de övriga 6 

bedömdes nå kravnivå. En förklaring kan vara att eleverna inte undervisats i 

ords struktur så som släktskap, sammansättningar och morfem. Språket 

måste göras begripligt så att eleven förstår hur det är uppbyggt (Tornéus, 

2000). Det kan vara svårt att stava ordet högt om eleven inte kan associera 

till ordet hög. Ordet brandbil kan också vara komplicerat att stava om eleven 

inte upptäckt vilka ord som är sammansatta. En sådan undervisning skulle 

kunna hjälpa alla elever, särskilt de språksvaga. Vår uppfattning är att många 

elever går miste om detta. Många forskare förespråkar en metod där eleverna 

tränar sin läsning genom att stava och skriva (Snow et al., 1998; Vellutino, 

2003). 

 

Rättstavningstestet hade flest andel elever som inte nådde kravnivån. Detta 

kan bero att lärare ställer lägre krav på elevers stavning i tidiga skolåren. Då 

syftar vi på det faktum att rättstavningskraven i de nationella proven är 

mycket lågt ställda. Möjligen kan detta påverka lärarna att inte ha så höga 

förväntningar på elevernas stavningsförmåga. En annan tänkbar anledning 

till det höga antalet elever som ej klarat kravnivå kan vara att de 

övergeneraliserat dubbelteckning. Elever som kommit en bit sin läsprocess 

har upptäckt att en del ord måste dubbeltecknas men kan inte tillämpa 

reglerna utan dubbeltecknar för säkerhets skull. Kanske gäller detta främst de 

6 elever som klarade kravnivån i förskoleklass. 

 

Ordkedjetestet ger en snabb och enkel översikt över elevernas 

ordavkodningsförmåga. Resultatet visade att de flesta elever utvecklats till 

goda avkodare i årskurs 3. Totalt var det 7 elever som inte nådde kravnivån 

och av dessa var det 4 som inte klarade kravnivån i förskoleklass. De 3 

eleverna som bedömdes vara språkligt medvetna vid skolstarten har enligt 

testresultatet ordavkodningssvårigheter. Detta kan tolkas som att de av olika 

skäl inte uppmärksammats av skolan och därmed inte fått tillräckligt stöd i 

att träna sin ordavkodningsförmåga. En annan orsak till det låga testresultatet 

på ordkedjorna kan också vara en tillfällighet. Tänkbara orsaker kan vara att 

eleverna var okoncentrerade, hade svårt att förstå instruktionen och kände sig 

obekväm vid testsituationen. De elever som inte nådde upp till kravnivån 

skulle behöva undervisning i olika lässtrategier för att utveckla ett ökat 

läsflyt. Högläsning av lärare och repeterad läsning har visat sig förbättra 

ordigenkänning, läsflyt och läsförståelse. Svaga läsare har svårt att själv hitta 

fungerande lässtrategier och har behov av tydlig handledning för att nå 

framgång i läsprocessen (Snow et al., 1998). Hur en elev avkodar ett ord 

beror på vilken lässtrategi som används, den fonologiska eller ortografiska. 
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Läsning kan inte uppnås med enbart med en av dessa strategier utan båda 

måste samverka (Frost, 2002).  

 

Då nationella provet inte innehåller något ordavkodningstest kan vi inte få 

svar på hur elevens ordavkodning fungerar, ej heller om den fonologiska 

ordavkodningsförmågan uppnått godtagbar nivå för årskurs 3. Samtidigt 

måste framhållas att god ordavkodningsförmåga inte är tillräckligt för god 

läsförståelse (Adams, 1990). Det finns elever med god avkodningsförmåga 

som presterar lågt på läsförståelse. De krav som ställs i läsförståelsedelen i 

nationella proven är enligt oss låga och det finns tendenser till takeffekt. 

Därför är extra viktigt att eleverna som inte nått kravnivån uppmärksammas 

och att det görs en noggrann analys av elevens resultat. I läsförståelsedelen i 

nationella proven var det 9 elever som inte klarade kravnivån enligt 

Skolverkets bedömningskriterier. 6 av dessa återfinns redan i förskoleklass 

och hade därmed kunnat identifieras tidigt. Vi kan inte uttala oss om dessa 

elever har uppmärksammats och fått särskilt stöd. Om så är fallet har 

insatserna inte nått önskad effekt eftersom svårigheterna kvarstår. Enligt 

Frost (2002) krävs det lärarkompetens i läs- och skrivprocessen för att 

identifiera elevers svårigheter, kanske har denna kompetens saknats i 

verksamheten. De 3 elever som inte klarade kravnivån på nationella proven 

bedömdes vara språkligt medvetna i förskoleklass. 2 av dessa har under de 

tidiga skolåren haft låga resultat på flertalet testningar. Då deras svårigheter 

uppmärksammats först senare drar vi slutsatsen att det inte enbart går att 

förlita sig på ett enstaka test (Lundberg, 2006a; Snow et al., 1998). Elevernas 

svårigheter kan bli synliga längre fram i deras läsprocess. Skolan har ansvar 

att uppmärksamma alla elever i behov av stöd, detta kan gälla även de elever 

som når kunskapskraven. 

 

 

8.2 Elever som ej nått kravnivå i flertalet tester i förskoleklass 

till åk 3 
En fördjupad kunskap om elevernas läsutveckling ställer höga krav på 

pedagogernas kompetens. För att kunna tillgodose behoven hos de elever 

som ligger i riskzonen för lässvårigheter krävs att pedagogerna i 

förskoleklass har kunskaper om barns tidiga läsinlärning. Det är av stor vikt 

att i ett tidigt skede kartlägga elevens språkutveckling för att identifiera 

kunskaper och förmågor. Det huvudsakliga syftet med att varje år göra 

kartläggningar av elevernas läsutveckling är att kompensatoriskt lyfta alla 

elever och stödja dem i deras tidiga läsutveckling. För att fler elever ska 

lyckas med sin läsutveckling krävs välutbildade pedagoger som arbetar med 

diagnostiserande arbetssätt, analyserar elevernas läsutveckling och möter 

dem på deras nivå för att kunna sätta in verkningsfulla åtgärder (Lundberg, 

2010). Även en god inlärningsmiljö där elever känner trygghet och får gott 

bemötande är en viktig faktor för ett gott inlärningsklimat (Lundberg, 2006a; 

Snow et al., 1998;). Här har pedagogerna en viktig uppgift att kunna avgöra 

var eleverna befinner sig i sin utvecklingsprocess och sätta in rätt 
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individanpassade åtgärder. Jacobson et al.(2006) fann att elever som ligger 

lågt respektive högt i andra klass ofta innehar samma rangordning när de 

slutar högstadiet. De som har ett gott utgångsläge tenderar att behålla sin 

tätplats upp till vuxen ålder och de som har svårigheter i början av skoltiden 

behåller ofta sin position i den andra änden av skalan. 

 

De elever som ej nått kravnivån i förskoleklass kan möjligen ha varit 

understimulerade före sin skolstart, omotiverade till språkliga aktiviteter, inte 

gått i förskolan eller visat svårigheter inom språkliga områden (Svensson, 

2009a). Då mer än häften av dessa elever klarat kravnivån på nationella 

proven i årskurs 3 kan det tolkas som att riktade insatser har vidtagits och 

varit verksamma. När vi studerar resultaten på nationella proven i årskurs 3 

återfinns 6 elever som hade svårigheter redan i förskoleklass. Detta betyder 

att det genom tidig kartläggning är möjligt att finna de elever som är i 

riskzonen att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Därför är det viktigt att 

uppmärksamma de elever som inte är språkligt medvetna vid 

läsinlärningsstarten. I många fall kanske skolan avvaktar med att sätta in 

särskilt stöd i väntan på läsmognad hos eleven. Risken med detta 

förhållningssätt är att stödet kommer för sent och insatserna blir då 

ineffektiva (Myrberg & Lange, 2006). Därför bör vår roll som speciallärare 

vara att påverka alla pedagoger i förskola och skola att arbeta förebyggande. 

Detta genom att rikta fokus på språklig medvetenhet och dess betydelse för 

elevers kommande läsning (Snow et al., 1998). Språklig medvetenhet är 

något som måste genomsyra den dagliga undervisningen i de tidiga skolåren. 

Vår studie visar att det är viktigt i förskoleklass att intensivt arbeta med 

fonologisk medvetenhet och lägga tonvikten på ljudkänslighet med ljud och 

bokstavskombination (Lundberg et al., 2010). Även om det inte ingår i 

förskollärarens uppdrag att lära eleverna läsa ska de stimulera och stödja dem 

i sin tidiga läsutveckling. Det gäller alla elever även de som inte efterfrågar 

denna kunskap, detta för att minska den så kallade Matteuseffekten 

(Stanovich, 1986).  

 

Det svenska skolsystemet kanske ska ha den finska skolan som förebild där 

elever med långsam läsinlärning får kraftfulla speciallärarresurser redan efter 

en termin. Finska skolan rangordnas bland de högsta i världen i många 

internationella studier (Skolverket, 2007). Oroande sjunker istället svenska 

elevers resultat och intresse för läsning. Det är alltså viktigt att varje elev i 

den tidiga läsutvecklingen får det optimala i form av tid, engagemang och 

lärarskicklighet och denna studie stärker argumentet att tidiga insatser är 

betydelsefulla. De elever som inte efter lågstadiet uppnått läsflyt har svårt att 

hänga med i skolans allt mer avancerade texter (Puolakanaho, 2007). 

Majoriteten av de elever som kommer i gång sent med sin läsning ligger efter 

sina jämnåriga också flera år senare och i många fall ökar avståndet mellan 

svaga och starka läsare successivt (Stanovich, 1986).  
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De 6 eleverna som uppmärksammades redan i förskoleklass kan ha varit 

föremål för vidare kartläggning under de tidiga skolåren. Har dessa 

kartläggningsresultat kunnat kopplas till pedagogiska insatser? Identifieras 

en elevs svårigheter vid ett screeningtest kan det vara nödvändigt att göra en 

grundligare kartläggning för att ringa in elevens specifika problematik. De 2 

elever i studien som tidigare visat goda resultat men inte uppnår kravnivån 

på nationella proven kan möjligen ha svårigheter med läsförståelsen. Därför 

är det viktigt att göra ytterligare testningar för att närmare analysera elevens 

problematik. Kartläggningen ska vara underlag för vilka specialpedagogiska 

insatser som bör vidtas (Svensson, 2003). Enligt Skolinspektionen (2011c) 

görs många testningar men endast ett begränsat antal råd och 

rekommendationer får genomslag i verksamheten. De överlämningssamtal 

som sker kring utredningar måste betraktas som en viktig del i arbetet med 

elever i behov av särskilt stöd. Detta kräver att det finns ett bra samarbete 

mellan de som utreder och de lärare som finns närmast eleven. De 

rekommendationer som ges i kartläggningen ska lärarna omsätta till 

fungerande pedagogiska insatser. 

 

 

8.3 Metoddiskussion 
I vår studie har resultaten från ett antal screeningstester använts. De klasser 

som valdes ut var de som hade gjort testet Vad sa du fröken? i förskoleklass 

och detta test fick bli utgångspunken för studien där fokus var att studera 

elevernas läsutveckling över tid. Bedömningen av testet i förskoleklass 

utgick helt från en talpedagogs uppfattning kring elevernas språkliga 

förmåga. Detta test är inte utformat så att resultatet poängsätts utan eleverna 

bedöms bli godkända eller ej godkända. Därför behövde vi göra samma sak 

med övriga tester för att få jämförbara resultat. Förskollärare i förskoleklass 

arbetar med språklig medvetenhet för att stödja elevers kommande 

läsutveckling. Hur förskollärarna arbetat med detta i respektive grupp skiljer 

sig med all sannolikhet åt. Detta har vi inte tagit hänsyn till i studien men det 

hade möjligen gett oss fördjupad vetskap om elevernas olika förutsättningar. 

Även pedagogernas bemötande kan varit en förutsättning för elevernas 

resultat under de första skolåren. Då vi använde oss av dokumenterade 

resultat fick vi acceptera att testning inte gjorts kommunövergripande för 

dessa elever i årskurs 1. Det är till nackdel för studien att inte kunna 

presentera resultat från testning av elevernas tidiga ordavkodningsförmåga. 

De tester som vi fick tillgång till hade vi möjligen inte själva valt utan vi 

hade föredragit kartläggningsmaterial kopplade till dagens forskning. Detta 

kan exempelvis gälla bokstavskännedom, fonologisk medvetenhet och tidig 

ordavkodning. De insamlade testerna har utförts av respektive lärare, därför 

kan testningen ha utförts på olika sätt vilket kan ha påverkat resultatet. 

Läsförståelsetestet i nationella proven i svenska har helt och hållet bedömts 

av respektive lärare utifrån Skolverkets bedömningskriterier. Därför är det 

svårt att garantera en likvärdig bedömning. För att stärka studien ytterligare 

hade intervjuer med berörd personal gett oss mer kunskap om elevernas olika 
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förutsättningar att nå kravnivån. Det hade varit önskvärt att utgå från ett 

normerat test i förskoleklass för att uppnå en så likvärdig bedömning som 

möjligt.  

 

 

8.4 Konklusion 
Dagens forskning visar tydligt att tidig stimulans i språklig medvetenhet är 

en god förutsättning för att elever ska utvecklas sin läsförmåga. Trots detta 

har budskapet inte till fullo nått fram till förskolor, skolor och föräldrar. Vem 

anses bära ansvaret för att dessa kunskaper lyfts fram i vardagen? Vi ställer 

oss frågande till hur väl insatta våra politiker är när det gäller dagens 

forskning. Under vår studietid har vi också reflekterat över att lärares 

tidsbrist kan leda till att de i mindre utsträckning läser aktuell forskning. På 

sikt kan detta ge negativa effekter när det gäller skolutveckling. För att höja 

kvaliteten på elevers läsning ska övningar i språklig medvetenhet vara en 

daglig aktivitet i förskolan och föräldrarna ska få kunskap om hur de på bästa 

sätt stödjer sina barns läsutveckling. Kanske ska även förskolan arbeta mer 

målstyrt där ett mål kan vara att eleverna ska vara språkligt medvetna innan 

de börjar årskurs 1. Genom enbart screeningar kan det vara svårt att 

identifiera de elever som är i behov av särskilt stöd. Varje enskilt test kräver 

djupare analys när det finns misstanke om elever i riskzonen. Allt för ofta 

blir testningen enbart en siffra som hamnar i ett arkivskåp och lärare går 

därmed miste om värdefull information. Vår vision med studien är att få ett 

utökat samarbete mellan förskola och skola när det gäller elevers språkliga 

medvetenhet och läsutveckling. Det finns vinster med ett sådant samarbete 

både när det gäller skolans budget och elevers kunskapsutveckling. Med vår 

studie vill vi uppmärksamma vikten av tidig identifiering av elevers 

språkliga medvetenhet och att normerade kartläggningar görs kontinuerligt.  
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9 FÖRSLAG TILL VIDARE STUDIER 
Tid till studien har varit begränsad. Det finns många intressanta vinklingar 

att fördjupa sig i ytterligare. Ett sätt hade varit att följa de specifika elever 

som var i behov av särskilt stöd och se deras utveckling utifrån ett 

specialpedagogiskt perspektiv. Hur har deras specialundervisning sett ut och 

har den påverkat kunskapsutvecklingen? Hade elevens skolsituation sett 

annorlunda ut om de inte fått särskilt stöd? Vad hade hänt om deras 

svårigheter inte uppmärksammats och de inte fått det stöd som de hade 

behov av? För att få svar på dessa frågor hade det varit intressant att 

intervjua förskollärare, klasslärare och talpedagoger om vilka insatser som 

gjorts kring eleverna. En intervention i språklig medvetenhet hade varit 

spännande att genomföra i förskolan för att undersöka om tidiga insatser kan 

underlätta läs- och skrivinlärningen. Även rikta uppmärksamhet mot elever 

med svenska som andraspråk vore en tänkbar fördjupning. Påverkar deras 

modersmål förutsättningarna att tillgodogöra sig kunskap i språklig 

medvetenhet? Hur arbetar man i andra länder med den tidiga läsinlärningen 

för att förebygga eventuella läs- och skrivsvårigheter?  
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Bilaga 1   Brev till föräldrar 

 
 

Hej ! 

Vi är två lärare, Ann-Sofie Karlsson (Xxxxxxxs skola) och Carola Brännlund (Xxxxxskolan) 
som läser speciallärarprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. Nu är vi framme vid 
examensarbetet och vårt intresse är riktat mot elevers tidiga läsutveckling. I vårt 
specialläraruppdrag är det särskilt viktigt att förmedla kunskap om elevers tidiga läsinlärning 
för att förebygga eventuella framtida lässvårigheter. Förhoppningsvis kan ökad kunskap ge 
oss kompetens att ge alla elever goda förutsättningar att lyckas med sin läsinlärning.  

I vår studie vill vi undersöka om det är möjligt att förutsäga elevers kommande läsutveckling 
genom att utgå från tester i språklig medvetenhet gjorda i förskoleklass. Vi vill alltså studera 
Ert barns dokumenterade testresultat från förskoleklass fram till nu när de går i årskurs 3. De 
tester som avses är språklig medvetenhet i förskoleklass, läsförståelse och rättstavning i 
årskurs 2 samt delar av Nationella Proven i svenska för årskurs 3. Vi behöver därför Er 
föräldrars tillåtelse att få ta del av dessa dokumenterade testresultat. Det insamlade 
materialet kommer att behandlas konfidentiellt och redovisningen av vår studie kommer att 
presenteras på ett sådant sätt att enskilda barn inte kan identifieras. Genomförandet av 
studien sker i samarbete med rektor och elevernas klasslärare. Deltagandet är frivilligt. Har ni 
frågor som gäller studien så är ni välkomna att kontakta oss. 

Ann-Sofie Karlsson                                           Carola Brännlund 
0708-88 35 95                                                   0703-71 56 36 
annsofie.karlsson1@xxxxxxx.se                       carola.brannlund@xxxxxx.se 
 
Arbetet sker under handledning av: 
Linda Fälth 
Doktorand vid Institutionen för pedagogik, 
psykologi och idrottsvetenskap 
 
0470-70 89 77 
linda.falth@lnu.se  

………………………………………………………………………………… 
 
Resultaten från mitt barns tester får användas till denna studie: 
 
□     tillåter                                               □    tillåter inte 
 
 
Vårdnadshavarnas 
underskrift:____________________________________________________ 
 
Elevens namn:_____________________________________________________ 
 
Talongen lämnas till klasslärare. Ert svar behöver vi senast tisdagen 21 maj 2013. 
Vänliga Hälsningar// Ann-Sofie Karlsson och Carola Brännlundh  
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