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Titel 
Att läsa: En fallstudie av sex elevers läsförmåga 

 

 

English title 
To read: A case study of six childrens’ ability to read 

 

 

 

 

 

Abstrakt 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka läsförmågan hos sex elever i lässvårigheter. 

Studien är en multipel fallstudie och den avser att belysa elevernas aktuella läsförmåga, vad 

lässvårigheterna beror på samt vilka åtgärder som vidtagits. 

  

Studiens metod och material innefattar intervjuer av elev, vårdnadshavare samt pedagoger. 

Därtill har tidigare screening- och individualtestresultat samlats in samt ytterligare tester 

genomförts för att åskådliggöra elevernas aktuella lässtatus. Samtliga elever har även 

genomfört individualtestet Fonologia för att kartlägga elevernas fonologiska färdigheter. 

  

Resultatet visar att alla eleverna har mer eller mindre svårigheter inom det fonologiska 

området. Flertalet har därtill avkodningssvårigheter och en elev påvisar främst svårigheter 

gällande läsförståelse. Samtliga elevers vårdnadshavare informerar om att någon i familjen 

har eller har haft svårigheter med att läsa och skriva. De sex eleverna har vidare fått olika 

slags åtgärder för att stärka och stödja sin läsutveckling, bland annat logopedstöd, individuell 

undervisning, anpassningar i lärmiljön samt tillgång till lärplatta eller dator. 
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1 Introduktion  
Nyttan och glädjen över att kunna uppleva och uttrycka genom att läsa och skriva – det är utan 

tvekan en fantastisk och värdefull förmåga att bära med sig genom livet. I skolans värld möter vi 

elever som tar sig an skriftspråket med stor glädje, enkelhet och intresse men vi möter också ett 

antal elever där det första mötet med skriftspråket upplevs som mer svårbemästrat och 

mödosamt. Det är den sistnämnda gruppen elever som är i fokus i vår studie om sex elevers 

läsförmåga. 

 

Vi vet att skriftspråksförmågan har stor betydelse för skolgång, privat- och yrkesliv samt för 

individens deltagande i samhället (Ejeman & Molloy, 2001; Taube, 2013). Dagens samhällsliv 

ställer stora krav på en god skriftspråksförmåga och många yrken kräver tämligen god läsförmåga. 

Vi lever också i ett samhälle med ett enormt informationsflöde som är anpassat för en läskunnig 

befolkning. Skolverket (2014) menar att språkutveckling är ett av skolans viktigaste uppdrag och 

att den har stor relevans för allt skolarbete samt för barnets fortsatta liv och verksamhet.  

 

Ungefär 20 procent av den vuxna befolkningen beräknas ha läs- och skrivsvårigheter (Jacobson, 

2006a). Vi ville i vår studie ta reda på hur några skolor följer sex elevers läsförmåga, vad elevernas 

lässvårigheter beror på samt vilka åtgärder som vidtagits. Det är enligt skollagen 3 kapitel 4§ viktigt 

att vi tidigt uppmärksammar elever med läs- och skrivsvårigheter samt att skolan gör insatser som 

främjar elevens läsutveckling (Skollag, 2010).  
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka läsförmågan hos sex elever i lässvårigheter. 

 

Frågeställningar: 

 

Hur ser den aktuella läsförmågan ut hos eleven? 

Vad beror elevens lässvårigheter på? 

Vilka åtgärder har vidtagits? 
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3 Teoretisk bakgrund 
Följande kapitel ämnar att åskådliggöra den genomförda studiens teoriförankring. Kapitlet inleds 

med en text gällande läsning och därefter behandlas läsutvecklingens olika faser. Vidare klargörs  

begreppen lässvårigheter och dyslexi och hur de kan tänkas påverka en individs läsförmåga. 

Slutligen belyses förebyggande åtgärder och insatser gällande elever i lässvårigheter och dyslexi.  

 

3.1 Läsning 
För att bli en god läsare krävs många timmars läsning vilket begreppet Time On Task ger uttryck 

för (Elbro, 2004; Jacobson, 2016b; Lundberg & Reichenberg, 2009; Lundberg & Herrlin, 2014). 

Mängdträningen är viktig och enligt Lundberg och Herrlin (2014) krävs det uppemot fem tusen 

timmar av läsning för att bli en skicklig läsare. 

De läsare som är duktiga och säkra avkodare väljer i större utsträckning än den svaga läsaren att 

läsa. Detta medför att de duktiga avkodarna utvecklas i snabbare takt vad gäller 

avkodningsförmåga. Läsningen utvecklas till att bli automatiserad och läsaren kan lägga fokus på 

förståelsen av det lästa och textens innehåll. Den svaga läsaren har större benägenhet att undvika 

läsning vilket medför att hens läsförståelse och läsutveckling blir mindre gynnsam. Avståndet 

mellan de säkra och svaga avkodarna ökar vilket beskrivs som Matteuseffekten (Høien & Lundberg, 

2013; Myrberg, 2007; Stanovich, 1986; Vetenskapsrådet, 2015). 

I studien Fourth grade slump tydliggörs den övergångsperiod och den skillnad på krav som ställs 

på elevernas läsförmåga i lågstadiet gentemot mellanstadiet (Chall, Jacobs & Baldwin, 1990; 

Myrberg, 2007). Under lågstadiet fokuserar man på att eleverna skall lära sig att läsa och de möter 

vanligtvis relativt enkla och välkända ord och texter. Att börja på mellanstadiet innebär istället att 

”...lära sig läsa ersätts av att läsa för att lära…” (Taube, 2007, s. 61), vilket ställer avsevärt större 

krav på elevernas läsförmåga då de tvingas möta läromedel med betydligt större textmängder 

samt fler ämnesspecifika ord och förväntningarna är att de genom textläsning ska förvärva ny 

kunskap.  

I vårt mentala lexikon, även kallat ortografiska lexikon, lagras ordens ortografi, fonologi, semantik 

samt syntax, vilket innebär kunskap om hur ord kan kombineras till meningar. Då ord finns 

representerade i det ortografiska lexikonet kan läsaren uppnå en automatiserad avkodning. Det 

ortografiska lexikonet är till hjälp och stöd både vid läsning och stavning (Elbro, 2004; Elwér et al, 

2016; Høien & Lundberg, 2013; Myrberg, 2007). 

3.2 Språklig medvetenhet 
Att vara språkligt medveten innebär att man kan fokusera på språkets formsida istället för på 

språkets innebörd. Den språkliga medvetenheten delas in i fonologisk, morfologisk, syntaktisk, 

semantisk och pragmatisk medvetenhet. Alla dessa språkliga områden är av vikt för barnets läs- 

och skrivutveckling men i skriftspråkssammanhang brukar man särskilt betona den fonologiska 

medvetenhetens betydelse (Frost, 2005; Høien & Lundberg, 2013; Olofsson & Niedersøe, 1998; 

Samuelsson, 2009). 
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3.2.1 Språkets form  

Fonologisk medvetenhet innebär att man kan uppfatta och urskilja de minsta beståndsdelarna, 

fonemen, i det talade språket. För att kunna rimma, segmentera ord i stavelser, föra samman ljud 

till ord och för att kunna urskilja ljud i början, inuti eller i slutet av ord krävs att man är fonologiskt 

medveten (Fouganthine & Jacobson, 2018; Høien & Lundberg, 2013; Kamhi, 2011; Olofsson, 2009). 

 

En god morfologisk medvetenhet innebär att man med snabbhet kan avläsa hela enkla ord och 

högfrekventa bokstavssekvenser i ord; morfem, suffix och prefix. Detta underlättar både 

avkodnings- och stavningsförmågan samt läsförståelsen (Fridolfsson, 2015; Høien & Lundberg, 

2013; Kamhi. 2011). 

 

Att vara syntaktiskt medveten innebär att inneha kunskaper om hur man kan kombinera ord till 

satser. Den syntaktiska medvetenheten är som regel välutvecklad redan i sexårsåldern 

(Fridolfsson, 2015; Høien & Lundberg, 2013; Kamhi, 2011). 

3.2.2 Språkets innehåll 

En god semantisk medvetenhet stödjer avkodningsförmågan då man läser och innebär att man 

innehar ett omfångsrikt ordförråd och en väl utvecklad begreppsförståelse. Vid läsning är det 

betydligt lättare att avkoda ord och begrepp som är kända än att avkoda ord som man aldrig 

tidigare har mött i vare sig tal eller skrift (Frost, 2005; Rygvold, 2001). 

    

3.2.3 Språkanvändning 

Pragmatisk medvetenhet innebär att man kan anpassa språket till olika sociala sammanhang och 

situationer. Den pragmatiska medvetenheten är betydelsefull då vi interagerar socialt med andra 

människor. Hos yngre barn är den pragmatiska medvetenheten inte fullt utvecklad och de förstår 

inte till exempel liknelser och metaforer eller så tolkar de dem bokstavligt (Fridolfsson, 2015; 

Kamhi, 2011; Torneus, 2000). 

 

3.3 Läsutvecklingens olika faser 
En ledande läsforskare är Linnea Ehri. Ehri (2005) menar att det finns flera stadier som eleven ska 

klara av innan hen knäcker koden för läsning. Hon framhåller dock att stadierna inte är statiska 

utan att eleven kan röra sig mellan de olika stadierna. 

Det första stadiet ”Pre-Alphabetic” innebär att eleven läser ord genom att använda till exempel 

visuella och kontextuella ledtrådar. I det andra stadiet ”Partial Alpabetic” börjar eleven koppla 

samman fonem och grafem. I detta stadie står den fonemiska medvetenheten i fokus och eleven 

börjar att dela upp ord i fonem. Eleven kan även utläsa enkla ord med hjälp av till exempel första 

och sista bokstaven i ett ord. Det tredje stadiet ”Full Alphabetic” innebär att eleven förstår 

kopplingen mellan grafem och fonem samt är medveten om vokaler och hur de ska uttalas för att 

ordet ska bli korrekt i sammanhanget. I det fjärde stadiet ”Consolided Alphabetic” har eleven 

automatiserat avkodningen och har förståelse för det lästa. Inom detta stadie har eleven nått Sight 

Words, vilket innebär att eleven läser och förstår texter utan att lägga energi på avkodning och 
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förståelse. Eleven har även kunskaper om homonymer och stavelser samt att ord som låter lika 

kan stavas på olika sätt.  

Utöver Ehris (2005) teori kring läsutvecklingen har svenska forskare inom avkodning och 

läsförståelse kommit fram till andra stadier i avkodningsutvecklingen. Dock finns det ett visst 

samband mellan dessa teorier.  

Høien och Lundberg (2013) beskriver avkodningsutvecklingen i fyra faser. Den första fasen 

pseudoläsning innebär att eleven känner igen vissa varumärken och logotyper, till exempel M:et i 

McDonald’s. I den andra fasen logografisk-visuell läsning läser eleven ord som helheter, de 

använder ledtrådar och känner igen ord som bilder. Den tredje fasen alfabetisk-fonemisk princip 

innebär att eleven förstår kopplingen mellan fonem och grafem och genomför en analys av det 

lästa. I denna fas är det viktigt att eleven har en språklig medvetenhet kring hur fonem är 

uppbyggda för att klara av att fokusera på grafem och ortografi istället för fonem. I den sista fasen 

ortografisk-morfemisk läsning har eleven knäckt avkodningen och hen har nått den högsta nivån i 

ordavkodningen. Det är dock lång väg kvar till fullt utvecklad läsfärdighet eftersom en god 

läsförmåga kräver tillgång till högre mentala processer. 

Høien & Lundbergs (2013) forskning framhåller precis som Ehris (2005) att faserna kan överlappa 

varandra och att det krävs att pedagogen har goda kunskaper om dessa faser vid den tidiga läs- 

och skrivinlärningen.   

 

3.4 Lässvårigheter 
Fouganthine (2012) framhåller att läsutvecklingen är en livslång process. Tidigt i barnets 

språkutveckling kan man identifiera faktorer som ger ökad risk för att läsutvecklingen ska blir 

mindre gynnsam. Figur 1 visar Fouganthines läsutvecklingsmodell, vilken beskriver läsningens olika 

faser samt de faktorer som bör uppmärksammas för att identifiera barn som riskerar att hamna i 

lässvårigheter.  
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Figur 1. “Villospår i läsutvecklingen vid dyslexi. De böjda pilarna på det lodräta strecket 
symboliserar att vi fortlöpande använder de olika tillvägagångssätten vid läsning  utifrån behov.” 
(Fouganthine, 2012, sidan 160)         

Enligt Høien & Lundberg (2013) har elever som är i  läs- och skrivsvårigheter ofta inte automatiserat 

sin avkodning. När avkodningen inte är automatiserad måste de kognitiva resurserna användas till 

att fokusera på avkodningen och då kan det uppstå brister i läsförståelsen. Avkodningssvårigheter 

framträder på olika sätt och vanliga symtom på avkodningssvårigheter är att eleven blandar ihop, 

förväxlar och kastar om bokstäver, tappar ändelser, läser entonigt, läser långsamt, har svårt att 

förstå vad som läses eller har svårt att stava. Wolf (2005) framhåller att svag avkodning och 

läsförståelse samverkar med dåligt flyt och att detta påverkar arbetsminnet negativt. 

Läsförståelsen blir lidande när eleven inte får upp flyt i sin avkodning och inte läser ortografiskt. 

Eftersom textsamlingarna för yngre åldrar vanligen är mindre komplicerade klarar eleven dessa, 

dock blir svårigheterna ett hinder för elever med svag avkodning när de möter mer krävande texter 

på mellan- och högstadiet. 
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3.5 Dyslexi  
Den teoretiska utgångspunkten för att undersöka dyslexiproblematiken hos eleverna i studien är 

den fonologiska förklaringsmodellen som förklarar dyslexi utifrån grader av fonologiska 

bearbetningssvårigheter (Fouganthine och Jacobson, 2018). Inom littarturen benämns också 

dyslexi som specifika läs- och skrivsvårigheter. 

 

 
  

Figur 2: Fonologiska processer som undersöks med Fonologia (Fouganthine och Jacobson, 2018, 
sidan 11). 

Fouganthines (2019) förklaring av begreppet dyslexi är att det innebär en nedsatt läsförmåga vad 

gäller fonologisk bearbetning. Fouganthine tydliggör att nedsatt fonologisk förmåga innebär olika 

grad av fonologiska bearbetningssvårigheter. Svårigheterna leder till problem med att uppfatta, 

tolka och omvandla fonem samt att läsningen blir långsam och tar mycket mental energi från 

individen. Den fonologiska bearbetningen sker genom fonetisk perception, fonologisk 

medvetenhet, fonologisk kodning, lexikal åtkomst, verbala minnesfunktioner och 

benämningsförmåga. 

Fonetisk perception innebär att barnet tolkar den fonologiska informationen och känner igen 

ljuden i talsignalen genom segmentering och associering. Barnet behöver kunna känna igen 

mönster och i minnet koppla  dessa till ett annat tidigare yttrande. Koartikulation hjälper oss när 
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vi talar men den kan försvåra den fonetiska perceptionen eftersom ljuden glider in i och påverkar 

varandra samt att ljuden reduceras eller assimileras genom påverkan av de omgivande ljuden. 

Fonologisk medvetenhet inbegriper förmågan att utföra förståndsmässiga procedurer med 

fonologisk information av olika enheter som satser, stavelser eller morfem. Den fonologiska 

medvetenheten utvecklas från stora enheter till klartänkt medvetenhet om små fonologiska 

enheter. Fonemisk medvetenhet innebär att de enskilda ljuden i orden uppmärksammas.  

Fonologisk kodning innebär översättning av bokstäver och bokstavsmönster till den fonologiska 

formen. Det första steget i processen innebär att känna igen ett ord gällande uttal och betydelse. 

Det andra steget är att känna igen bokstäverna och veta hur de uttalas. Kännedom om bokstäver 

förutsäger hur läsinlärningen kommer att lyckas. 

Lexikal åtkomst innebär hur enkelt och snabbt orden återfinns i det mentala lexikonet. Det mentala 

lexikonet byggs upp med hjälp av fonologiska representationer, vilket är inre föreställningar av 

språkets talade delar, det vill säga ord, stavelser och fonem. Dessa fonologiska representationer 

antas finnas lagrade i det semantiska minnet. Den fonologiska representationen påverkas av flera 

faktorer; hur långt man har kommit i läs- och skrivutvecklingen, det tillägnade ordförrådet, 

artikulationsprocessen, förtrogenhet med ord, lingvistiska faktorer, fonologiska grannar och 

talproduktion. Vid dyslexi är dessa representationer inte tillräckligt tydliga vilket gör att en 

dyslektiker ofta har långsam läsning samt ofta gör läsfel på korta frekventa ord.  

Det verbala korttidsminnet hanterar det man för stunden kan hålla i minnet, till exempel ett 

telefonnummer. Det verbala minnet är begränsat gällande mängden informationsenheter som kan 

lagras och under vilken tid faktamängden kan hållas i fokus. Verbala arbetsminnet används för att 

utföra olika mentala processer. Den verbala informationen hålls kvar i arbetsminnet genom den 

fonologiska loopen. Den fonologiska loopen processar beståndsdelar i vårt minne men blir det för 

många delar klarar vi inte att repetera alla ord utan de faller ur minnet. Studier har påvisat ett 

samband mellan nedsatt arbetsminnesfunktion och dyslexi. Ett nedsatt verbalt korttidsminne 

påverkar förmågan att bilda hela ord av bokstäver och att forma in nya ord. Detta drabbar även 

läsförståelsen då det tar längre tid att bygga upp ett ordförråd och att använda det mentala 

lexikonet. Korttidsminnet lagrar information under en begränsad tid samtidigt som arbetsminnet 

utför olika slags mentala operationer.  

Benämningsförmågan brukar mätas med grad av lexikal åtkomst genom så kallade RAN-test, Rapid 

Automatized Naming.  Läsforskare är inte överens om vad snabb benämningsförmåga står för. 

Vissa belyser att det kan vara en defekt av den fonologiska förmågan, andra menar att det är ett 

läsflytsproblem och vissa menar att benämningshastigheten är en ytterligare oberoende svårighet 

vid dyslexi. 

Att tidigt uppmärksamma individer med läs- och skrivsvårigheter är av vikt för att pedagogiskt 

arbeta med elevens skriftspråkssvårigheter, så att svårigheterna inte skapar sekundära problem 

(Fouganthine, 2018; Druid Glentow, 2006). Vidare förklarar Fouganthine (2019) att man kan 
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behärska att läsa och skriva även om man har dyslexi, men troligen krävs en större mängd träning 

initialt vid läsinlärningen, och vidare i utvecklingen kommer det att krävas större ansträngning av 

individen. Det finns dyslektiker som läser förhållandevis bra, så kallade kompenserade dyslektiker, 

det är individer som läst och skrivit så pass mycket att svårigheterna försvunnit på det 

observerbara planet. 

Høien och Lundberg (2013) ger följande definition av dyslexi: 

“ Dyslexi är en störning  i vissa språkliga funktioner som är viktiga för att kunna utnyttja 

skriftens principer vid kodning av språket. Störningen ger sig först till känna som svårigheter 

att uppnå en automatiserad ordavkodning vid läsning. Störningen visar sig också tydligt genom 

dålig rättskrivning. Den dyslektiska störningen går som regel i arv i familjen, och man kan anta 

att en genetisk disposition ligger till grund. Karakteristiskt för dyslexi är också att störningen 

är kvarstående. Även om läsningen efter hand kan bli acceptabel, kvarstår oftast 

rättskrivningssvårigheterna. Vid en mer grundlig kartläggning av de fonologiska färdigheterna 

finner man att svagheten på detta område ofta också kvarstår upp i vuxen ålder.”                                                                

(Høien och Lundberg, 2013, sidan 21) 

Fouganthine, Jacobson och Sandberg (2019) menar att dyslexi tillhör en av de vanligaste 

förekommande inlärningssvårigheterna och att förekomsten är någonstans mellan 5 och 7 procent 

bland befolkningen. Vidare skriver de att elever med dyslexi påvisar svårigheter redan i ett tidigt 

skede vad gäller förmågan att automatisera förbindelsen mellan grafem och fonem. Fouganthines 

et al (2019) definition av dyslexi är; “Dyslexi innebär att man har mer eller mindre svårt att tolka, 

lagra och bearbeta språkljud.”. De menar också att det inom forskningen råder ett brett konsensus 

kring att nedsatt fonologisk bearbetningsförmåga är den generella orsaken till dyslexi.  

 

 

Figur 3: Faktorer som kan ligga bakom Läs- och skrivsvårigheter och Dyslexi (Jacobson, 2006b, 
sidan 3). 
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Jacobson (2006b) belyser olika faktorer som påverkar vår läsförmåga. För att förstå de olika 

faktorernas inverkan på läsförmågan används modellen “Faktorer som beskriver Läs- och 

skrivsvårigheter och Dyslexi” (Jacobson & Svensson, 2006, figur 3). Modellen ger en bredare 

förståelse för orsaker till läs- och skrivsvårigheter. I mittcirkeln presenteras personer i läs- och 

skrivsvårigheter och en särskild undergrupp, dyslektikerna. Markeringen mellan läs- och 

skrivsvårigheter och dyslexi är streckad för att peka på att gränsen mellan dyslexi och allmänna 

läs- och skrivsvårigheter är diffus. Faktorer som associeras med läs- och skrivsvårigheter finns i 

boxar runt den inre cirkeln. Utanför cirkeln med boxarna presenteras, samhälleliga och 

pedagogiska faktorer, dessa påverkar hur allvarliga läs- och skrivproblemen blir för individen och 

hur dessa problem uppfattas. Arv och miljö är också två övergripande faktorer som påverkar alla 

de faktorer som framställs i boxarna. De inåtgående pilarna påvisar möjliga faktorer som orsakar 

läs- och skrivsvårigheter. De utåtgående pilarna visar vilka komplikationer och konsekvenser som 

läs- och skrivsvårigheter kan ge upphov till. Modellen kommer i studien att användas vid analysen 

av elevernas läsförmåga. 

3.6 Åtgärder 
Dahlgren et al (2013); Elbro (2004) och Fouganthine (2012) skriver att man kan förutsäga risk för 

läsinlärningssvårigheter i sjuårsåldern redan utifrån barnets språkutveckling vid två till fyra års 

ålder. Barnets svårigheter gällande fonologisk medvetenhet tycks vara en tydlig indikator vad 

gäller risk för framtida läs- och skrivsvårigheter. Vidare vet man att barn som har en förälder med 

dyslexi löper betydligt högre risk att utveckla läs- och skrivsvårigheter jämfört med barn till 

föräldrar med icke skriftspråksproblematik. Dock samspelar arv- och miljöfaktorer vilket innebär 

att en  god miljö kan motverka försvagade biologiska förutsättningar likväl som en mindre gynnsam 

miljö kan leda till läs- och skrivsvårigheter trots goda biologiska förutsättningar. Denna kunskap 

gör det möjligt att redan i ett tidigt skede, i förskolan, arbeta förebyggande för att motverka senare 

läs- och skrivproblematik. 

Jacobson (2006b) belyser kompensatoriska åtgärder vid läs- och skrivsvårigheter i figur 4. Vidare 

skriver han att läs- och skrivsvårigheter påverkar individens möjligheter att klara sig i ett alltmer 

skriftbaserat samhälle. Detta medför att stöd behöver utformas samt att stödet kan ges på olika 

sätt.  
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Figur 4: Modell för åtgärdsplanering (Jacobson, 2006b). 

 

Figur 5 visar tre huvudinriktningar för åtgärder som kan användas vid planering av stöd till elever i 

lässvårigheter. För det första måste förutsättningar ges för att förebygga läs- och skrivsvårigheter 

och ett medvetet arbete måste bedrivas för en god läsinlärning. Pedagogen behöver arbeta för att 

eleven ska utveckla en positiv självbild, få motivationshöjande åtgärder vid behov och arbeta med 

grundläggande fonologisk medvetenhet. Därtill behöver eleven träna det som den har svårt för 

och dessutom behövs kompensatoriska åtgärder (Jacobson, 2006b).  

 

 
 

Figur 5: Kompensatoriska åtgärder (Jacobson, 2006b). 
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Inre kompensation innebär att eleven själv försöker att hitta vägar runt sitt problem och eleven 

kompenserar sina svårigheter med mer eller mindre framgångsrika metoder. Oftast är det en 

fördel att låta eleven använda och utveckla sina strategier. Då en elev fastnat i en mindre effektiv 

strategi är det av vikt att ta hänsyn till de försvarsmekanismer som eleven använder och att försöka 

förstå betydelsen av försvaret (Jacobson, 2006b). 

 

Yttre kompensation innefattar externt stöd som eleven är beroende av. Det finns två yttre 

kompensationsvägar; accepterande förhållningssätt från pedagoger och anhöriga samt 

assisterande teknik (Jacobson, 2006b). Flera studier påvisar att elevers avkodningsförmåga 

påverkas positivt av att de använder sig av assisterande teknik (Archer et al, 2014; Lindeblad et al, 

2016; Nordström, 2018). Genom användandet av talsyntes får eleven texten uppläst och möjlighet 

att nå förståelse utan att avkoda. Vidare tycks det som att eleven även blir bättre på att avkoda 

trots att hen i första hand inte tränar just avkodning. Den assisterande tekniken är en betydelsefull 

stödfunktion för elever som är i lässvårigheter.  

 

3.7 Skolans övergripande ansvar 
Skollagen (2010) och Skolverket (2014) framhåller skolans kompensatoriska uppdrag, vilket 

innebär att skapa förutsättningar för alla elever att nå målen med utbildningen. Rektor ansvarar 

för att skolan har rutiner och att all personal känner till de rutiner som finns för att uppmärksamma 

och arbeta med särskilt stöd och extra anpassningar. Vidare har rektor ansvar för att det finns 

tillräckligt med resurser så att elevernas behov tillgodoses samt att de elever som har svårt att 

uppnå kunskapskraven skall ges extra anpassningar eller särskilt stöd då detta krävs.  

Extra anpassningar är en mindre ingripande stödinsats som sker inom ramen för den ordinarie 

undervisningen och denna stödinsats kräver inga formella beslut. Om de extra anpassningarna inte 

anses tillräckliga ska detta utredas av rektorn. 

Särskilt stöd innebär mer omfattande insatser som pågår under längre tid och dessa ska 

dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Utarbetning och beslut om åtgärdsprogram tas av rektor och 

samarbete med vårdnadshavare ska ske i stor utsträckning. För att läkare eller psykolog ska göra 

bedömningar i samband med utredning behövs vårdnadshavares medgivande, dock behövs inget 

medgivande då skolan gör pedagogiska bedömningar. Vårdnadshavare kan ha invändningar på 

skolans insatser och kan överklaga innehållet i ett åtgärdsprogram. De kan också överklaga rektors 

beslut om att inte tilldela eleven särskilt stöd. Skolans ansvar är att ge eleven den undervisning 

som hen behöver och skolan får aldrig avstå från att ge en elev ytterligare insatser (Skollagen, 

2010; Skolverket, 2014). 

Första juli 2019 trädde nya bestämmelser i kraft gällande garanti för tidiga stödinsatser. Garantin 

ska säkerställa att elever får tidigt stöd och att stödet utformas efter elevens behov. Insatserna 

avser elever som är i behov av särskilt stöd, extra anpassningar eller extra utmaningar. Skolverket 

har tagit fram obligatoriskt kartläggnings- och bedömningsstöd och om kartläggningen indikerar 

att eleven inte når kunskapskraven ska åtgärder vidtas. Första steget är att göra en särskild 

bedömning och sätta in stödinsatser vid behov. Det andra steget är att följa upp stödinsatserna i 
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slutet av förskoleklass och lågstadiet samt att resultatet överförs till mottagande lärare. Den 

särskilda bedömningen, planeringen och uppföljningen av extra anpassningar genomförs i samråd 

med personal som har specialpedagogisk kompetens. När åtgärder har vidtagits anses garantin 

vara uppfylld, med det menas att de anpassningar som planerats har genomförts och följts upp för 

att garantera att de gett önskat resultat. Det är huvudmannen som ansvarar för att det finns 

ekonomiska och organisatoriska förutsättningar för att uppfylla garantin (Skolverket, 2019-05-16). 

 

Nedan följer ett utdrag från kapitel 2 i Skollagen (2010) gällande Elevhälsans organisation och 

uppdrag: 

 

“25 § För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta 

medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst 

vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska 

stödjas. För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till 

skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med 

sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.”                                                                                  

                                                                                                                        

                  (Skollagen, 2010, sidan 24) 
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4 Metod och material 
I följande kapitel redogörs för studiens urval samt den datainsamlings- och analysmetod som 

använts för att undersöka elevernas läsförmåga. Vidare beskrivs hur analysarbetet genomförts och 

slutligen behandlas studiens forskningsetiska aspekter.  

 

Studien utgår från en kvalitativ ansats för att på djupet undersöka elevers lässvårigheter och en 

multipel fallstudie har valts som metod. Fallstudie som metod innebär en ingående och utförlig 

analys av ett enskilt fall (Bryman, 2018). Den kvantitativa analysen fyller en viktig funktion i studien 

då vetskap om elevens tidigare och nuvarande resultat av screening- och individualtest är av 

relevans i jämförelse med studiens kvalitativa ansats. Den kvalitativa delen i studien består av 

intervjuer och granskning av tidigare dokumentation för att påvisa verksamhetens kartläggning 

och åtgärder vad gäller elever i lässvårigheter. Att kombinera dessa två metoder anses vara av vikt 

för att få en bredare och mer fullständig bild av elevens läsförmåga (Ahrne & Svensson, 2015).  

 

4.1 Urval 
För att finna deltagare till studien kontaktades specialpedagoger på låg- och mellanstadieskolor i 

två kommuner. Specialpedagogerna valde ut sex elever i lässvårigheter med preferensen att 

eleverna skulle ha svenska som modersmål. Vårdnadshavarna kontaktades via missivbrev och alla 

tillfrågade gav sitt samtycke (bilaga 1). Urvalet kom att bestå av två elever i årskurs 2 och fyra 

elever i årskurs 4. 

 

4.2 Genomförande 

4.2.1 Individualtest  

Kartläggningen av respektive elevs läsförmåga utfördes av testledare i ett avskilt rum på morgonen 

eller förmiddagen på aktuell skola för att åskådliggöra syfte och frågeställningar. Data till studien 

samlades in mellan mars och juni 2019.  

 

Individualtestet Fonologia genomfördes på samtliga sex elever. Fonologiaresultaten redovisas i en 

resultatprofil och i en resultattabell, i form av z-poäng. Enligt Fouganthine (2018) har delproven i 

testet undersökts så att de mäter samma underliggande process och variablerna har grupperats 

och fördelats på fem faktorer: 
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Figur 6: Fonologiska faktorer (Fouganthine & Jacobson, 2018, sidan 16). 
 

De fem fonologiska faktorerna redovisas i en resultatprofil som ett polärt och grafiskt diagram 

(figur 6). Nedan följer Fonologias riktlinjer för bedömning av svårigheter (z-poäng): 

 

Ringa svårigheter:          0 till - 0,5 på en eller flera faktorer. 

Måttliga svårigheter:      - 0,5 till -1 på en eller flera faktorer. 

Betydande svårigheter:   - 1 till - 2 på en eller flera faktorer. 

Grava svårigheter:          < - 2 på en eller flera faktorer. 

 

Det är av vikt att vid analys använda sig av både resultatprofilen och resultattabellen för att få en 

tydligare bild av elevens styrkor och svårigheter. 

 

4.2.2 Insamlad data  

 

 
 

Figur 7. Ombearbetad version utifrån:  https://www.lexplore.se/sa-gar-det-till/lasnivaer/  

 

https://www.lexplore.se/sa-gar-det-till/lasnivaer/
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Dokumenterade testresultat samlades in från tidigare och aktuellt läsår enligt skolornas och 

kommunernas handlingsplaner. Några elever genomförde ytterligare tester för att belysa elevens 

aktuella lässtatus. Stavningstestet betraktades vara av vikt då avkodnings- och stavningsförmågan 

har ett dialektiskt1 förhållande till varandra enligt Kamhi (2011) och Høien & Lundberg (2013). 

Screening- och individualtestresultat redovisas med hjälp av stanineskala (figur 7). Nedan följer 

korta beskrivningar och referenser till de tester som genomförts samt vilka elever som utfört de 

olika testerna:  

 

LäSt är ett kartläggningsmaterial för elever i årskurs 1-6. Textmaterialet diagnostiserar elevens 

färdigheter vad gäller läsförståelse, läsning och stavning. I studien används deltest gällande 

stavning, avkodning av ord samt läsförståelse (Elwér, Fridolfsson, Samuelsson & Wiklund, 

2016). Följande elever har genomfört deltesten: Elsa, Noa, William och Elias. 

 

Ord & bild - Bild & ord är ett screeningmaterial för de första årskurserna i grundskolan som 

påvisar elevens ordavkodningsutveckling (Olofsson & Söderberg Juhlander, 2013). Elsa, Noa 

och Elias har genomfört testet. 

Läskedjor är ett screeningtest som kan användas både i grupp och individuellt. Testet mäter 

elevens ord- och avkodningsförmåga (Jacobson, 2006c). Samtliga sex elever har genomfört 

testet. 

Fonologia är ett individualtest som är baserat på den senaste forskningen kring dyslexi. Testet 

genomförs med en lärplatta och kartlägger de fonologiska färdigheter som kan orsaka 

svårigheter hos testpersonen (Fouganthine & Jacobson, 2018). Samtliga sex elever har 

genomfört Fonologia. 

Vilken bild är rätt? är ett screeningtest för elever i årskurs 2 och 3 som undersöker med vilket 

flyt och med vilken säkerhet eleven läser och förstår kortare texter (Lundberg, 2006). Eleven 

William har genomfört testet. 

DLS för skolår 4-6 är ett screeningmaterial som främst används i grupp men som också kan 

utföras individuellt. Materialet innehåller fyra delprov: rättstavning, ordförståelse, 

läshastighet och läsförståelse. I studien används deltest gällande rättstavning och 

ordförståelse (Järpsten & Taube, 2010). Noa och Elias har genomfört deltesten. 

4.2.3 Intervjuer  

För att ytterligare belysa syfte och frågeställningar användes semistrukturerade intervjuer och 

elev, vårdnadshavare, lärare samt elevens tidigare lärare intervjuades. Semistrukturerade 

intervjuer innebär flexibla intervjuer som ger utrymme att ställa ytterligare frågor under 

intervjutillfället (Ahrne & Svensson, 2015). Vid formuleringen av intervjufrågor var det av vikt att 

                                                
1 Under avkodningsprocessen förändras grafem till fonem och vid stavningsprocessen förändras fonem till 
grafem. Processerna opererar inte fritt från varandra utan inverkar på varandra. 



  
 

17 

frågorna skulle upplevas neutrala och inte vara ledande (Dahmström, 2011). Intervjuer av elever 

och lärare genomfördes på respektive skola och intervjuer med vårdnadshavare utfördes i fem fall 

på aktuell skola och i ett fall via telefon (bilaga 2). Elevintervjuerna spelades in för att senare 

användas för att bekräfta eller dementera det som uppfattats. Utifrån det insamlade materialet 

sammanställde testledarna intervjuerna. Vårdnadshavarnas intervjusvar sammanfattades i 

anamnesen, lärarnas intervjusvar redovisades under anamnes samt aktuell status och elevsvaren 

inbegreps i aktuell status.    

 

Elevintervjuerna utfördes enskilt med eleven av testledaren. Intervjuerna ansågs vara 

betydelsefulla för att få en förståelse för elevens upplevelse och perspektiv på sina lässvårigheter 

(Ahrne & Svensson, 2015). Inspiration till elevintervjuerna hämtades från Druid Glentow (2006) 

och Ahrne & Svensson (2015).  

 

4.2.4 Analysbearbetning 

Studien är en multipel fallstudie och kvalitativ analys har använts för att bearbeta insamlad 

information och intervjusvar gällande elevens situation. Vidare har tidigare och nyligen 

genomförda screening- och individualtest analyserats och sammanställts och redovisas med hjälp 

av stanineskala och genom individualtestet Fonologias resultattabell och resultatprofil. 

  

Vid analysbearbetningen har teorier kring läsutveckling, lässvårigheter samt dyslexi använts för att 

kartlägga och undersöka elevens läsförmåga, vad elevens lässvårigheter beror på samt vilka 

åtgärder som vidtagits.  

  

4.3 Forskningsetiska aspekter 
Vid en studie finns det flera forskningsetiska principer att ta hänsyn till och det forskningsetiska 

ansvaret vilar på den som genomför studien. Fyra olika aspekter har tagit i beaktande vid studiens 

genomförande, utifrån Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer gällande humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

Informationskravet tillgodoses via missivbrevet där vårdnadshavare ges förhandsinformation 

gällande studien och dess syfte. Vidare informeras de om hur resultatet kommer att redovisas, att 

eleven kommer att avidentifieras samt att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta 

sin medverkan om så önskas. I missivbrevet förmedlas också kontaktuppgifter till den som 

ansvarar för studien.  

Enligt samtyckeskravet ges medgivande till minderårigas deltagande i studien via vårdnadshavare 

då studien berör omyndiga individer. 

Deltagande i studien ges enligt konfidentialitetskravet allra största möjliga konfidentialitet. Detta 

tillgodoses genom anonymitet vad gäller ort, skola, namn och identitet. Personuppgifter och 
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enskilda uppgifter lämnas inte till utomstående och berörda pedagoger i studien omfattas av 

tystnadsplikt.     

Enligt nyttjandekravet kommer insamlad information enbart att användas i uppsatsens 

studiesyfte. Personuppgifter eller uppgifter om den enskilde kommer inte att vidarebefordras till 

utomstående. 

4.4 Metoddiskussion 
Vid en studie är det av relevans att man är kritisk till den undersökning som genomförs både vad 

gäller metod och verktyg (Molander, 2003). Studiens kvantitativa data, som består av resultat från 

genomförda screening- och individualtest, anses ha trovärdig reliabilitet och validitet. Vid kvalitativ 

metod är det dock svårare att använda sig av begreppen reliabilitet och validitet då denna 

undersökningsmetod tar fasta på individens upplevelser och tankar vilket inte är mätbart (Ahrne 

& Svensson, 2015; Bryman, 2018). Dock kan man tänkas motverka dessa brister med hjälp av 

inspelade intervjuer.  

 

En svaghet med studien är att testledarna inte ägde rättigheterna till individualtestet Fonologia 

vilket medförde att elevresultat samt manual inte var tillgängliga efter en provperiod på 60 dagar. 

Detta resulterade i att en av elevernas resultattabell inte finns tillgänglig för redovisning i studiens 

resultatdel.  

 

Vid studien har ett bekvämlighetsurval gjorts och detta på grund av den begränsade tid som funnits 

till förfogande (Bryman, 2018). Informanter har valts ut på skolor i de två kommuner där studiens 

författare bor och verkar. 

 

En studie likt denna anses kunna upprepas av en annan forskare genom den noggranna 

redovisning över metodval och genomförande som framförs i metoddelen. Dock bör man vara 

medveten om att olika testledare kan ha olika påverkan på informanterna, ge något skiftande 

instruktioner samt att plats och tillfälle också kan inverka på intervjuer samt screening- och 

individualtest (Bryman, 2018). 

 

I beaktande bör man även ta att det kan vara den önskade sanningen som framkommer och inte 

alltid den faktiska verkligheten (Ahrne & Svensson, 2015). Människor tolkar och upplever 

situationer olika och detta är av vikt att vara medveten om vid analysen av studiens olika delar. 
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5 Resultat och analys 

Den insamlade informationen redovisas under rubrikerna anamnes, aktuell status, läsförmåga, 

orsak till svårigheter samt åtgärder. Analysdelen skrivs fram under rubriken sammanfattning 

gällande var och en av eleverna. Resultatdelen och sammanfattningen besvarar studiens tre 

frågeställningar; Hur ser den aktuella läsförmågan ut hos eleven? Vad beror elevens 

lässvårigheter på? samt Vilka åtgärder har vidtagits? 

 

Elevernas hörsel och syn har kontrollerats av skolsköterska och är utan anmärkning. Samtliga 

elevers namn är fingerade. Eventuella syskon till eleverna omnämns om informationen har 

relevans för studien. 
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5.1 Elsa 
Anamnes  

Elsa har under förskole- och grundskoletiden regelbundet träffat en logoped. Detta på grund av 

hennes otydliga tal samt de svårigheter som hon påvisat vid den inledande läsinlärningen. I 

elevakten finns sedan tidigare utlåtande från extern logoped då eleven gick i årskurs 1. Denna 

påvisar att Elsa har svårigheter med att producera vissa ljud och att hon behöver fortsatt enskild 

fonologisk träning.  

Enligt vårdnadshavarna var eleven i fråga något sen i sin talutveckling och de upplevde att hon 

uppvisade en språkförbistring, vilket innebär att flickan menade något annat än det hon sa. En av 

vårdnadshavarna beskriver även hur han själv upplever att han har svårigheter med att läsa. Ett 

syskon till flickan går också hos logoped. 

 

Aktuell status 

Elsa går i årskurs 2. Flickans klass består av 16 elever, åtta pojkar och åtta flickor. Klassen har en 

klasslärare som undervisar i de flesta ämnen. En fritidspedagog finns tillgänglig under vissa 

lektioner varje vecka. 

  
Elsa berättar att hon tycker om att räkna, måla och att arbeta med bokstäver i skolan. När hon ska 

läsa vill hon gärna läsa böcker som handlar om djur; katter, hundar och kaniner. Eleven säger att 

hon tycker att vissa ord är svåra att läsa. 

 

Elevens lärare berättar att Elsa har en god hörförståelse och att hon är duktig på att återberätta. 

Klassläraren förmedlar också att eleven har svårigheter vid konsonantkluster i samband med att 

hon ska läsa, skriva och uttrycka sig muntligt. Därtill säger läraren att flickan har en hög 

skolfrånvaro. 

Läsförmåga 

Ordavkodningsutvecklingen mättes med hjälp av testet Ord & bild - Bild & ord på vårterminen i 

årskurs 1. Elsa låg på stanine 1 på de båda deltesten.  

De tester som genomfördes under vårterminen i årskurs 2 påvisar att Elsa har knäckt den 

alfabetiska koden, vilket innebär att hon förstår kopplingen mellan grafem och fonem. Det noteras 

dock att flickans avkodning är långsam, ansträngd och energikrävande. På testet Läskedjor 

presterade hon på deltesten Teckenkedjor och Ordkedjor stanine 5 och 2. LäSt deltest stavning 

innebar för eleven ett resultat omräknat till stanine 3.  

Orsak till svårigheter  

Individualtestet Fonologia utfördes under vårterminen i årskurs 2 och bekräftar läs- och 

skrivsvårigheter, där resultatet påvisar betydande fonologiska svårigheter inom flera områden. 

Vad gäller den fonologiska medvetenheten uppvisar Elsa svårigheter vad gäller ljudhantering och 

ljudsäkerhet och hon bedöms ha betydande svårigheter med att tolka, bearbeta och lagra 
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fonem. Dessa svårigheter kommer också till uttryck då eleven skall skriva i form av bristande 

fonemanalys. 

 

    
Figur 8: Elsas resultatprofil Fonologia. 

 
Åtgärder 

Elsa har extra anpassningar i sin lärmiljö och hon har under årskurs 2 fått enskild läs- och 

skrivundervisning vid fyra tillfällen i veckan av en läspedagog på skolan. Vid dessa tillfällen har de 

arbetat med olika övningar bland annat Praxisljuden, läsning av småböcker samt skrivit sagor. 

Vidare träffar eleven en skollogoped vid ett tillfälle i veckan och då arbetar de med språkljud på 

fonemnivå. Elsa har tillgång till lärplatta och Inläsningstjänst. 

 

5.1.1 Sammanfattning 

Elsas lässvårigheter kan kopplas till arv. Enligt Jacobsons (2006b) modell är en av de övergripande 

orsakerna till läs- och skrivsvårigheter ärftlighet. Vidare skriver Fouganthine (2019) att barn till en 

förälder som har skriftspråkssvårigheter löper större risk att drabbas av lässvårigheter. 

Eleven har fonologiska svårigheter vilket framträder vad gäller ljudhantering och ljudsäkerhet. Hon 

har också svårigheter med att tolka, lagra och bearbeta fonem. Dessa svårigheter kan kopplas till 

den fonologiska delen av den språkliga medvetenheten (Fouganthine & Jacobson, 2018; Høien & 

Lundberg, 2013; Kamhi, 2011; Olofsson, 2009).  

Fouganthine (2019) skriver att den fonologiska bearbetningen sker genom fonetisk perception, 

fonologisk medvetenhet, fonologisk kodning, lexikal åtkomst, verbala minnesfunktioner och 
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benämningsförmåga. Elsa visar ringa till betydande svårigheter inom alla dessa områden frånsett 

ljudhantering i tid.   

Flickan påvisar svårigheter med att skapa fonologiska och ortografiska representationer i samband 

med den fonologiska bearbetningen (Fouganthine, 2019). Hon har ett svagt utvecklat ortografiskt 

lexikon, vilket visar sig vid avkodning av ord (Elbro, 2004; Elwér et al, 2016; Høien & Lundberg, 

2013; Myrberg, 2007). Vidare påverkar den bristande morfologiska medvetenhet elevens 

avkodnings- och läsförståelseförmåga och avkodning på fonemnivå upptar en stor del av flickans 

energi och fokus (Fridolfsson, 2015; Høien & Lundberg, 2013; Kamhi. 2011). Enligt Fouganthines 

(2012) läsutvecklingsmodell visar eleven på flera olika faktorer vad gäller risk för lässvårigheter; 

svag automatisering, mödosam ljudning  samt att eleven inte har knäckt koden fullt ut. Eleven har 

med andra ord inte uppnått en automatiserad avkodning vilket medför brister i läsförståelsen 

(Høien & Lundberg, 2013; Wolf, 2005). 

Den höga skolfrånvaron kan också tänkas ha påverkat elevens läsförmåga genom att eleven fått 

för lite lästräning. Enligt Jacobson (2006b) är för lite övning en faktor som påverkar läsförmågan. 

Därtill förklarar begreppet Time On Task vikten av mängdträning för att bli en god läsare (Elbro, 

2004; Jacobson, 2006b; Lundberg & Reichenberg, 2009; Lundberg & Herrlin, 2014).  

Sammanfattningsvis påvisar Elsa svårigheter inom delar av den språkliga medvetenhet och 

betydande svårigheter inom det fonologiska området (Fouganthine, 2019; Frost, 2005; Høien & 

Lundberg, 2013; Olofsson & Niedersøe, 1998; Samuelsson, 2009). Nedsatt fonologisk 

bearbetningsförmåga är den generella orsaken till specifika läs- och skrivsvårigheter skriver 

Fouganthine (2019) och det är av vikt att tidigt uppmärksamma individer med läs- och 

skrivsvårigheter samt att arbeta pedagogiskt med eleven så att inte sekundära problem uppstår. 

Vidare menar Fouganthine (2019) att en individ med specifika läs- och skrivsvårigheter initialt 

sannolikt behöva en större mängd träning vid läsinlärningen samt under vidare skoltid men att det 

trots dessa svårigheter går att lära sig att bemästra läsning och skrivning relativt väl. 
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5.2 Alice 

Anamnes 

Vårdnadshavarna berättar att Alice har inlärningssvårigheter vilket visade sig redan från tidig ålder. 

De berättar även att hon har hög skolfrånvaro på grund av sömnsvårigheter och återkommande 

huvudvärk, vilket utreds medicinskt via barnkliniken. Därtill påtalar de att det finns läs-, skriv- och 

inlärningssvårigheter i familjen och att båda föräldrarna från tidig ålder har haft svårigheter med 

läsning. 

Utifrån elevakten framgår det att det finns tidiga insatser från förskolan kring Alice. Flickan har 

under sin förskoletid genomgått utredningar av logoped samt psykolog och dessa påvisade 

svårigheter inom det fonologiska och grammatiska området. Alice presterade även lågt kognitivt.  

 
Aktuell status 

Alice går i årskurs 2. Hennes klass består av 24 elever, elva pojkar och tretton flickor. 

Undervisningen bygger på ämneskompetens vilket gör att två lärare undervisar vardera halvtid i 

klassen. En av ämneslärarna är dock klassansvarig. I klassen finns också en lärare med 

specialpedagogisk kompetens inom läs och skriv på halvtid och en fritidspedagog som är i klassen 

under skolveckans alla dagar.   

Alice berättar att hon trivs i skolan och att hon tycker om att läsa. Flickan förmedlar också att hon 

brukar läsa, rita och skriva egna sagor på sin fritid. I skolan tycker hon bäst om ämnena slöjd och 

bild. 

Vårdnadshavarna uttrycker att Alice trivs i skolan. De är medvetna om hennes svårigheter gällande 

läsning och stödjer de insatser som görs för att optimera flickans lärande.  

Klassläraren beskriver att Alice fungerar väl socialt och att hon har en god muntlig uttrycksförmåga 

och hörförståelse. Därtill är hon positiv till skolarbetet och har en god visuell förmåga.  

 

Läsförmåga 

Vårterminen i årskurs 2 undersöktes elevens ordavkodningsutveckling med hjälp av testet 

Läskedjor. Alice låg på stanine 2 på de både deltesten Teckenkedjor och Ordkedjor. 

Klasslärare berättar att Alice påvisar svårigheter gällande koncentration, arbetstempo och 

fonologisk medvetenhet. Hon har inte uppnått läsflyt och har ett bristande ordförråd. Eleven 

fastnar när hon ska läsa ut ord, hon tappar och lägger till bokstäver samt orddelar. Flickan har även 

svårt att förstå texters innehåll. 

 
Orsak till svårigheter 

Individualtestet Fonologia utfördes under vårterminen i årskurs 2 och bekräftar läs- och 

skrivsvårigheter. Resultatet påvisar måttliga fonologiska svårigheter inom flera områden. 
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Vad gäller den fonologiska medvetenheten uppvisar Alice svårigheter vad gäller ljudhantering och 

ljudsäkerhet och hon bedöms ha svårigheter med att tolka, bearbeta och lagra fonem. Alice 

uppvisar svårigheter med snabb koppling till det mentala lexikonet samt verbala 

minnessvårigheter att bilda fonologiska och ortografiska representationer i samband med 

fonologisk bearbetning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 1: Alices resultattabell på delproven i Fonologia. 

 

   
Figur 9: Alices resultatprofil Fonologia. 
 

Delprov i Fonologia Antal rätt z-värde Tid (sek) z-värde 

1. Alfabetet 4/10  111s  

2. Ljudsubtraktion 1/10 -1.90 153s  

3. Eftersägning 7/10 0.80 64s  

4. Vilket nonord? 1/10 -2.23 155s  

5. Läsa ord 10/10 -1.08   

6. Läsa nonord 13/14 -0.34   

7. Ordmobilisering 6 -1.10   

8. Korttidsminne Nivå 3 -0.43 63s  

9. Arbetsminne Nivå 3 -0.43 92s  

10. Vilket ordpar? 2/10 -1.71 134s -0.05 

11. Vilket nonordpar? 0/10 -1.00 60s 1.26 

12. Snabb benämning  50/50  61s -0.60 
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Åtgärder 

Under förskoleklass utfördes test i fonologisk medvetenhet där Alice påvisade svårigheter. 

Detta ledde till individuella insatser av skollogoped och de arbetade tillsammans med fonologi och 

grammatik. Efter insatsen kvarstod dock svårigheter inom det fonologiska och grammatiska 

området. 

 
Vid en elevkonferens i årskurs 1 betonades vikten av att fortsatt uppmärksamma eventuella läs-, 

skriv- och inlärningssvårigheter hos eleven. På höstterminen i årskurs 1 gjordes en ansökan till 

Skoldatateket för att eleven skulle få tillgång till Legimus2. I dagsläget har Alice tillgång till 

assisterande teknik i form av dator med bland annat talsyntes och stavningskontroll. 

 

Höstterminen i årskurs 1 kontaktades den Centrala elevhälsan med frågeställning om vilken 

skolform som anses adekvat för eleven. 

 

Under årskurs 1 och 2 har Alice haft anpassningar i sin lärmiljö och individuellt lässtöd fyra till fem 

gånger i veckan av lärare med specialpedagogisk kompetens samt stöd av skollogoped en gång i 

veckan.  

5.2.1 Sammanfattning 

Enligt Jacobsons modell (figur 3) är en av de övergripande orsakerna till läs- och skrivsvårigheter 

arv, vilket elevens lässvårigheter kan kopplas till. Vidare skriver Fouganthine (2019) att barn till 

någon förälder som har läs- och skrivsvårigheter löper större risk att drabbas av lässvårigheter. 

Eleven har fonologiska svårigheter vilket framträder när hon ska tolka, lagra och bearbeta fonem. 

Hon har även svårigheter med ljudhantering samt ljudsäkerhet. Dessa svårigheter kan kopplas till 

den fonologiska delen av den språkliga medvetenheten (Fouganthine & Jacobson, 2018; Høien & 

Lundberg, 2013; Kamhi, 2011; Olofsson, 2009). Fouganthine (2019) förklarar att den fonologiska 

bearbetningen sker genom fonetisk perception, fonologisk medvetenhet, fonologisk kodning, 

lexikal åtkomst, verbala minnesfunktioner och benämningsförmåga. Alice påvisar svårigheter inom 

alla dessa områden. 

Enligt Jacobson (2006b) är för lite övning en faktor som påverkar läsförmågan. Den höga 

skolfrånvaron kan därför också tänkas påverkat elevens läsförmåga genom att eleven fått för lite 

lästräning. Vidare förklarar begreppet Time On Task vikten av mängdträning för att bli en god 

läsare (Elbro, 2004; Jacobson, 2006b; Lundberg & Reichenberg, 2009; Lundberg & Herrlin, 2014).  

Alice påvisar också verbala minnessvårigheter med att bilda fonologiska och ortografiska 

representationer i samband med den fonologiska bearbetningen. Vid ordavkodningstest visar sig 

elevens avkodningssvårigheter och även klasslärarna beskriver att hon gör läsfel. Fouganthine 

(2019) förklarar att det mentala lexikonet byggs upp med hjälp av fonologiska representationer. 

                                                
2 Legimus innebär tillgång till inlästa böcker för den som har någon form av läsnedsättning. 
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Vid specifika läs- och skrivsvårigheter är dessa representationer inte tillräckligt tydliga vilket gör 

att individen ofta har långsam läsning samt ofta gör läsfel på korta frekventa ord. 

Sammanfattningsvis kan man säga att Alice har betydande fonologiska svårigheter, då hon hamnar 

lågt på flera fonologiska faktorer. Foganthine (2019) menar att nedsatt fonologisk 

bearbetningsförmåga är den generella orsaken till specifika läs- och skrivsvårigheter. Det är viktigt 

att tidigt uppmärksamma individer med läs- och skrivsvårigheter och att arbeta pedagogiskt med 

eleven så inte sekundära problem uppstår. Lika viktigt är det att komma ihåg att en individ kan 

behärska att läsa och skriva även om hen har specifika läs- och skrivsvårigheter men troligen 

kommer hen att behöva en större mängd träning initialt vid läsinlärningen och vidare i 

utvecklingen krävs en större ansträngning av individen (Fouganthine, 2018).  
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5.3 Noa 

Anamnes  

Vårdnadshavarna beskriver att Noa har svårigheter med att minnas vad han har läst. Vidare 

berättar de att pojken ogillar att läsa och att han inte själv tar initiativ till att läsa. Båda föräldrarna 

upplevde att de hade något svårt med att läsa och skriva då de själva gick i skolan. 

 

Noas tidigare lärare beskriver att eleven hade en god avkodnings- och stavningsförmåga. Pojken 

hade dock läsförståelsesvårigheter, vilket visade sig bland annat då han skulle inferensläsa eller 

följa instruktioner. 

Aktuell status 

Noa går i årskurs 4. I pojkens klass går det 22 elever, elva pojkar och elva flickor. Undervisningen 

bygger till viss del på ämneskompetens och två pedagoger undervisar i klassen. En lärare 

undervisar dock betydligt mer och omnämns som klasslärare. Under vissa tider på dagen finns 

det en resursperson i klassen. 

Noa upplever att det är svårt att förstå och att komma ihåg vad han läser. Vidare berättar eleven 

att han har svårt för att återberätta då han inte alltid minns vad han har läst. Däremot uttrycker 

Noa att han är duktig på att stava och relativt säker på att avkoda. Vidare berättar eleven att han 

tycker om högläsning och att han lyssnar när klassläraren läser.   

Klassläraren berättar att Noa har ett gott flyt när han läser och att han har en god 

stavningsförmåga. Dock är han i svårigheter vad gäller förståelsen av ord och begrepp, vilket i sin 

tur påverkar läsförståelsen. Likaså har han svårigheter vad gäller att återberätta, läsa mellan 

raderna samt att dra slutsatser efter att han har läst en text. Elevens tal och ordförråd beskrivs 

som torftigt och enkelt. Noa gör sina läxor med stöd av vårdnadshavarna.   

Läsförmåga 

Sedan tidigare finns screeningresultat av Ord & bild - Bild & ord från årskurs 1 och 2. I årskurs 1 

fick eleven staninevärde 1 och 2 på de två deltesten och i årskurs 2 låg elevens resultat på stanine 

3 på de två deltesten. Vad gäller de nationella proven i svenska som genomfördes i årskurs 3 var 

det sex av åtta delprov som eleven inte bedömdes klara. I september i årskurs 4 genomförde 

eleven DLS rättstavningstest och uppnådde då stanine 4. 

Under våren i årskurs 4 genomfördes ett flertal tester för att kartlägga Noas läsförmåga. På 

screeningtestet Läskedjor presterade eleven på stanine 1, 2 och 1 på de tre deltesten 

Teckenkedjor, Ordkedjor och Meningskedjor. På DLS ordförståelsetest uppnåddes stanine 1 och 

på LäSt läsförståelse stanine 1. På LäSt deltester gällande ordavkodning och stavning presterade 

eleven på stanine 7 och 5.  

 
Orsak till svårigheter 
Individualtestet Fonologia genomfördes på våren i årskurs 4 och resultatet påvisar ringa 
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fonologiska svårigheter vad gäller ljudsäkerhet och ljudhantering samt grava svårigheter gällande 
ljudhantering i tid. 

Delprov i Fonologia Antal rätt z-värde Tid (sek) z-värde 

1. Alfabetet 3/10  194s  

2. Ljudsubtraktion 6/10 -0.51 296s  

3. Eftersägning 5/10 -0.48 83s  

4. Vilket nonord? 7/10  0.09 261s  

5. Läsa ord 36/36  0.16   

6. Läsa nonord 27/28  0.56   

7. Ordmobilisering Nivå 4 -1.83   

8. Korttidsminne Nivå 4  0.83 136s  

9. Arbetsminne Nivå 3 -0.72 184s  

10. Vilket ordpar? 6/10 -0.32 312s -4.17 

11. Vilket nonordpar? Överhoppad    

12. Snabb benämning  48/50   3.80 

Tabell 2: Noas resultattabell på delproven i Fonologia. 

 

   
 
Figur 10: Noas resultatprofil Fonologia.  
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Åtgärder 
Under lågstadiet har Noa periodvis erbjudits enskild undervisning av pedagog. Han har bland annat 

tränat sin handstil, att skriva på lärplatta samt genomfört lästräningsprogrammet TIL – Tidig 

Intensiv Lästräning (Dahlin, 2006). Dessa insatser finns dock inte dokumenterade men bekräftas 

av klasslärare, vårdnadshavare och läspedagog. 

 

Under våren i årskurs 4 har eleven under en period arbetet med skiljetecken, finmotorik, 

läsförståelse samt att skriva berättelser till sekvensbilder tillsammans med en läspedagog. Noa har 

tillgång till lärplatta och Inläsningstjänst. Eleven har enligt elevakten inte haft några extra 

anpassningar eller något åtgärdsprogram under sin skoltid. 

 

5.3.1 Sammanfattning 

Arv är enligt Fouganthine (2019) och Jacobson (2006b) en överordnad orsak till läs- och 

skrivsvårigheter. Elevens vårdnadshavare berättar att de upplevde vissa svårigheter med att läsa 

när de själva gick i skolan. 

Eleven berättar att han inte läser några böcker hemma och att han inte tycker om att läsa. Utifrån 

Fouganthines (2012) läsutvecklingsmodell visar eleven på sviktande motivation vilket indikerar risk 

för lässvårigheter. I den så kallade Matteuseffekten beskrivs också hur svaga läsare är mer benägna 

att undvika läsning vilket resulterar i att läsförståelsen och läsutvecklingen blir mindre gynnsam 

(Høien & Lundberg, 2013; Myrberg, 2007; Stanovich, 1986; Vetenskapsrådet, 2015). Elevens 

läsförståelsesvårigheter kan även tänkas har blivit mer synliga då han börjat mellanstadiet och 

mött läromedel med större textmängd och fler ämnesspecifika ord än på lågstadiet. Detta blir en 

stor utmaning för eleven då han har svårigheter med ord- och läsförståelsen (Chall, Jacobs & 

Baldwin, 1990; Myrberg, 2007). Begreppet Time On Task tydliggör också att det krävs många 

timmars läsning för att bli en kompetent läsare och Noa är omotiverad till att läsa (Elbro, 2004; 

Jacobson, 2006b; Lundberg & Reichenberg, 2009; Lundberg & Herrlin, 2014). 

 

Noas bristande lexikala färdigheter påverkar hans förmåga att snabbt kunna namnge och hitta ord 

vilket i sin tur inverkar på pojkens ord- och läsförståelse (Fouganthine, 2018).  
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5.4 Oscar 
Anamnes  

Vårdnadshavarna berättar att de upplever att Oscars språkutveckling har varit normal. När han 

började skolan informerades de av lärare om pojkens svårigheter gällande läsinlärningen. Därtill 

berättar vårdnadshavarna att dyslexi och autism finns i släkten.  

Tidigare undervisande lärare berättar att Oscar i tidiga skolår påvisade svårigheter i lärandet i form 

av bristande ordförråd och omvärldskunskap. Eleven hade även hög skolfrånvaro.  

Aktuell status 

Oscar går i årskurs 4. Pojkens klass består av 16 elever, nio pojkar och sju flickor. Undervisningen 

bygger på ämneskompetens vilket gör att olika lärare undervisar i klassen. Därutöver finns lärare 

med specialpedagogisk kompetens inom läs och skriv kopplat till gruppen.  

Oscar förmedlar att han trivs i skolan, att han tycker om rast och att han har många kompisar. 

Pojken berättar att han bara läser i skolan. Vidare berättar Oscar att han använder datorn i sitt 

skolarbete och att han med stöd av den kan lyssna på upplästa texter. 

Vårdnadshavarna berättar att Oscar har svårigheter med att påbörja sitt arbete, lätt hamnar i 

låsningar och har svårigheter med att ta instruktioner samt att erinra sig saker. Därtill förmedlar 

de att de väntar på vidare utredning av sonen på grund av dessa svårigheter. 

Oscars lärare berättar att han har ett långsamt arbetstempo och att han i skolan får en anpassad 

mängd uppgifter. Läraren uttrycker att eleven, i samtliga ämnen, saknar strategier för lärande och 

att han periodvis har hög skolfrånvaro. Vidare berättar läraren att pojken har kompisar i klassen 

och att han tycker om att leka. 

Läsförmåga 

I slutet av årskurs 1 kunde Oscar läsa ord med tre eller fyra grafem. 

Vid de nationella proven i svenska i årskurs 3 klarade Oscar tre av åtta delprov. Han godkändes på 

den muntliga delen, att skriva berättelser samt på läsförståelsedelen gällande berättande text. Vid 

läsförståelsetestet arbetade Oscar enskilt med en vuxen så att Oscar hade möjlighet att läsa texten 

högt. Han tog god tid på sig, 75 minuter, och klarade nivån för godkänt. 

Ord- och avkodningsförmågan mättes med hjälp av testet Läskedjor på höstterminen i årskurs 4. 

Oscar låg på stanine 2 på alla tre deltesten; Teckenkedjor, Ordkedjor och Meningskedjor. 

Under höstterminen i årskurs 4 bedömdes Oscar nå målen i svenska genom anpassning av 

mängden uppgifter samt genom stöd i sitt lärande, både i form av assisterande teknik och extra 

vägledning i klassrummet.  
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Orsak till svårigheter  

Individualtestet Fonologia utfördes under vårterminen i årskurs 4 och bekräftar läs- och 

skrivsvårigheter. Resultatet påvisar betydande fonologiska svårigheter inom flera områden. 

Vad gäller den fonologiska medvetenheten uppvisade Oscar svårigheter gällande ljudhantering 

och ljudsäkerhet och han bedömdes ha betydande svårigheter med att tolka, bearbeta och lagra 

fonem. Oscar uppvisade även svårigheter med snabb koppling till det mentala lexikonet samt 

verbala svårigheter att bilda fonologiska och ortografiska representationer i samband med 

fonologisk bearbetning.   

Delprov i Fonologia Antal rätt z-värde Tid (sek) z-värde 

1. Alfabetet 7/10  125s  

2. Ljudsubtraktion 6/10 -0.51 181s  

3. Eftersägning 3/10 -1.29 70s  

4. Vilket nonord? 1/10 -2.70 205s  

5. Läsa ord 20/24 -1.17   

6. Läsa nonord 12/14 -1.12   

7. Ordmobilisering 7 -1.27   

8. Korttidsminne Nivå 3 -0.72 99s  

9. Arbetsminne Nivå 2 -2.27 130s  

10. Vilket ordpar? 6/10 -0.32 135s -0.49 

11. Vilket nonordpar? 0/10 -1.74 85s 1.08 

12. Snabb benämning  50/50  70s -2.19 

 

Tabell 3: Oscars resultattabell på delproven i Fonologia. 
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Figur 11: Oscars resultatprofil Fonologia. 

 

Åtgärder 

I årskurs 1 ingick Oscar i en lässatsning med materialet “Läsinlärning i 7 steg” (Örtendal, 2008). 

Eleven hade i årskurs 2 extra anpassningar vilket innebar anpassade uppgifter i svenska, läsning 

två gånger i vecka i mindre grupp samt stöd i skrivprocessen en gång i veckan. Pojkens läsläxa 

anpassades utifrån hans kunskapsnivå. I årskurs 3 hade Oscar också extra anpassningar vilket 

innebar lästräning i mindre grupp för att träna läsflyt och läsförståelse. Han hade även anpassade 

uppgifter i svenska. 

Oscar fick i årskurs 4 en period av intensiv lästräning med en lärare som innehar special pedagogisk 

kompetens samt stöd inom klassens ram.  

Eleven har tillgång till dator och Inläsningstjänst samt talsyntes och rättstavningsprogram. 

5.4.1 Sammanfattning 

Jacobson (2006b) beskriver faktorer som påverkar läsförmågan. Oscar påvisar svårigheter i 

läsning och flera faktorer som tas upp i Jacobsons modell berörs, såsom; fonologiska faktorer, 

språkliga faktorer, för lite övning, emotionella faktorer, möjliga neuropsykiatriska faktorer samt 

arv. Oscar visar på betydande svårigheter inom fonologi vid individualtestet Fonologia samt 

Läskedjetestet. Därtill upplevs han ha bristande ordförråd och omvärldskunskap, hög frånvaro, 

låg motivation till läsning och han vill gärna lyssna på texter. Vårdnadshavarna uttrycker oro för 

att pojken har svårt att komma igång, svårt att minnas saker och att ta instruktioner. Vidare 

uttrycker de att det finns dyslexi och autism i släkten.  
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Fouganthine (2012) skriver att man tidigt kan identifiera faktorer som ger ökad risk för att 

läsutvecklingen ska bli mindre gynnsam. Oscar stötte tidigt på hinder i sin läsutveckling och har 

inte automatiserat sin läsning. Fonologiatestet samt insamlad dokumentation visar att han har 

svårt för att lära sig alfabetet, inte har knäckt koden fullt ut, har sviktande motivation, svårt att 

bild ortografiska representationer, långsam läsning samt dåligt samspel mellan fonologiska och 

ortografiska processer. 

Avkodningssvårigheter framträder både i Fonologiatestet och Läskedjetestet. Om det bara hade 

varit avkodningen som avvikit i Fonologiaprofilen hade svårigheterna inte berott på fonologiska 

svårigheter. Oscar visar dock på svårigheter inom alla delar vilket indikerar specifika läs- och 

skrivsvårigheter. Wolf (2005) belyser att svag avkodning och läsförståelse samverkar med dåligt 

flyt, vilket påverkar arbetsminnet negativt.   

Oscar visar på betydande svårigheter enligt resultatet på individualtestet Fonologia. Han har 

svårigheter med ljudhantering, ljudsäkerhet, tolka, lagra och bearbeta fonem, koppling till mentalt 

lexikon samt att bilda verbala fonologiska och ortografiska representationer. Fouganthines (2019) 

förklaring av begreppet specifika läs- och skrivsvårigheter är att det innebär en nedsatt läsförmåga 

vad gäller fonologisk bearbetning. 

Sammanfattningsvis kan man säga att Oscar har betydande fonologiska svårigheter, han presterar 

lågt på flera fonologiska faktorer. Foganthine (2018) menar att nedsatt fonologisk 

bearbetningsförmåga är den generella orsaken till specifika läs- och skrivsvårigheter. 
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5.5 William 
Anamnes  

Vårdnadshavarna berättar att de upplever att Williams språkutveckling varit normal. De berättar 

vidare att hans läs- och skrivsvårigheter uppmärksammades i slutet av årskurs 2. Därtill förtäljer 

de att det troligen finns läs- och skrivsvårigheter i släkten men att dessa svårigheter inte är 

diagnostiserade. Fadern i familjen upplever att han sedan tidig ålder haft svårigheter med att läsa.  

Tidigare undervisande lärare berättar att William fick kämpa med sin läs- och skrivinlärning. Eleven 

har haft stöd i sin läsutveckling både från skolan och av hemmet. I de tidiga skolåren hade pojken 

extra anpassningar och under vårterminen i årskurs 3 utarbetades ett åtgärdsprogram. 

Höstterminen i årskurs 4 avslutades elevens åtgärdsprogram med motiveringen att eleven når 

kunskapskraven med stöd inom klassens ram samt med hjälp av assisterande teknik.  

 

Aktuell status 

William går i årskurs 4. Pojkens klass består av 16 elever, nio pojkar och sju flickor. 

Undervisningen bygger på ämneskompetens vilket gör att ämneslärare undervisar i klassen. 

Därutöver finns lärare med specialpedagogisk kompetens inom läs och skriv kopplad till klassen.  

William berättar att han vanligtvis trivs bra i skolan. Han uttrycker dock att skolan ibland är tråkig 

och jobbig för att skoldagarna är så långa. Eleven berättar vidare att han inte tycker om att läsa för 

att det är så ansträngande. Han upplever att han blir trött av att läsa och att han inte alltid förstår 

det han läser. När William inte förstår det han läser, läser han ibland om ordet eller så läser han 

bara vidare i texten. Eleven uttrycker att han tycker att det är irriterande att han inte alltid förstår 

det han läser. 

Vårdnadshavarna berättar att de fått tillfredsställande återkoppling gällande sonens utveckling 

under lågstadiet. Dock upplever de att de saknat återkoppling gällande vilken typ av stöd William 

får i skolan sedan han började på mellanstadiet. De berättar vidare att William är orkeslös när han 

kommer hem efter skolan och att han ofta gråter på grund av trötthet. 

Nuvarande klasslärare berättar att William använder assisterande teknik som stöd i sitt lärande. 

Eleven har bland annat tillgång till inlästa läromedel och stavningsprogram, dessutom ges han 

möjlighet att redovisa sina kunskaper muntligt. Läraren upplever att William försöker dölja sina 

svårigheter och att han ofta gör mer än vad han egentligen orkar. 

Läsförmåga 

Elevens läsflyt mättes med hjälp av testet Vilken bild är rätt? på vårterminen i årskurs 3. William 

uppvisade ett resultat på stanine 4. 

Williams avkodnings- och stavningsförmåga mättes med hjälp av LäSts deltester; ordavkodning, 

avkodning nonord samt stavning och eleven presterade på stanine 3, 2 och 3 på de tre deltesten. 
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Vid de nationella proven i årskurs 3 klarade William sju av åtta delprov. Vad gäller elevens 

högläsning nådde han inte kravnivån. 

Under hösten i årskurs 4 genomfördes tester för att kartlägga Williams ord- och 

avkodningsförmåga. På screeningtestet Läskedjor presterade eleven på stanine 6, 3 och 4 på de 

tre deltesten Teckenkedjor, Ordkedjor och Meningskedjor.  

 

Orsak till svårigheter 

Individualtestet Fonologia utfördes under vårterminen i årskurs 4 och bekräftar läs- och 

skrivsvårigheter. Resultatet påvisar måttliga fonologiska svårigheter inom flera områden. 

Vad gäller den fonologiska medvetenheten uppvisar William svårigheter vad gäller ljudhantering 

och ljudsäkerhet och han bedöms ha svårigheter med att tolka, bearbeta och lagra fonem. William 

uppvisar även svårigheter med snabb koppling till det mentala lexikonet samt verbala 

minnessvårigheter med att bilda fonologiska och ortografiska representationer i samband med 

fonologisk bearbetning.  

Delprov i Fonologia Antal rätt z-värde Tid (sek) z-värde 

1. Alfabetet 6/10  112s  

2. Ljudsubtraktion 1/10 -2.69 139s  

3. Eftersägning 9/10 1.15 53s  

4. Vilket nonord? 6/10 -0.37 144s  

5. Läsa ord 19/21 -1.25   

6. Läsa nonord 16/22 -0.67   

7. Ordmobilisering 11 -0.54   

8. Korttidsminne Nivå 4 0.83 92s  

9. Arbetsminne Nivå 2 -2.27 47s  

10. Vilket ordpar? 4/10 -1.08 107s 0.09 

11. Vilket nonordpar? 0/10 -1.74 144s 0.33 

12. Snabb benämning  49/50  74s -2.53 

 

Tabell 4: Williams resultattabell på delproven i Fonologia. 
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Figur 12: Williams resultatprofil Fonologia. 

 

Åtgärder 

Höstterminen i årskurs 3 gjordes en anmälan till rektorn om att William var i behov av särskilt stöd 

och på vårterminen i årskurs 3 upprättades åtgärdsprogram i svenska. Enligt åtgärdsprogrammet 

var den första insatsen intensivläsning fyra till fem gånger i veckan för att utveckla avkodning, 

läsförståelse och läsflyt. När det första åtgärdsprogrammet utvärderats blev insatserna att få stöd 

två gånger i veckan i mindre grupp för att utveckla läsförståelsen samt skrivstöd i mindre grupp 

två gånger i veckan för att utveckla skrivandet. Vid den tredje uppdateringen av 

åtgärdsprogrammet fortsatte samma insatser som vid åtgärdsprogram två, dock kompletterades 

Williams stöd med individanpassat material i svenska. Den fjärde upplagan av åtgärdsprogram 

innehöll intensiv lästräning fyra till fem gånger i vecka och individanpassat material. Därutöver fick 

William tillgång till egen dator. 

Höstterminen i årskurs 4 avslutades samtliga åtgärdsprogram med motiveringen att eleven “når 

kunskapskraven med stöd av assisterande teknik samt stöd inom klassens ram”.  

William har tillgång till Legimus, Inläsningstjänst, talsyntes och stavningsprogram. Han har även 

möjlighet att redovisa sina kunskaper muntligt. 

5.5.1 Sammanfattning 

Utifrån Jacbobson (figur 3) är det de fonologiska faktorerna som är framträdande gällande 

Williams svårigheter. Det kan också finnas en ärftlig faktor till pojkens lässvårigheter. 
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William visar på svårigheter vid snabb koppling till det mentala lexikonet, detta påverkar 

möjligheten att uppnå en automatiserad avkodning (Elbro, 2004; Elwér et al, 2016; Hoien & 

Lundberg, 2013; Myrberg, 2007). 

Williams resultat på testen i årskurs 3 var under normalvariationen i LäSt och inom 

normalvariationen på Vilken bild är rätt?. På Läskedjetestet i årskurs 4 var det avkodning av ord 

som låg under normalvariationen. Resultaten kan bero på att han behärskar att läsa men det har 

krävts en större mängd träning och en större ansträngning av eleven (Fouganthine, 2018). Det 

finns dyslektiker som läser förhållandevis bra, så kallade kompenserade dyslektiker, det är 

individer som läst och skrivit så pass mycket att svårigheterna försvunnit på det observerbara 

planet (Fouganthine, 2019). 

Pojken har måttliga fonologiska svårigheter enligt resultatet på individualtestet Fonologia. Han 

påvisar svårigheter med ljudhantering, ljudsäkerhet, tolka, lagra och bearbeta fonem, koppling till 

mentalt lexikon samt att bilda verbala fonologiska och ortografiska representationer. 

Fouganthines (2019) förklaring av begreppet specifika läs- och skrivsvårigheter är att det innebär 

en nedsatt läsförmåga vad gäller fonologisk bearbetning. 

Sammanfattningsvis kan man säga att William har betydande fonologiska svårigheter, han hamnar 

lågt på flera av de fonologiska faktorerna. Foganthine (2018) menar att nedsatt fonologisk 

bearbetningsförmåga är den generella orsaken till specifika läs- och skrivsvårigheter. Att tidigt 

uppmärksamma individer med läs- och skrivsvårigheter är viktigt för att pedagogiskt arbeta med 

eleven så att svårigheterna inte skapar sekundära problem (Fouganthine, 2018). 
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5.6 Elias 
Anamnes 

Vårdnadshavarna upplever att Elias, när han var yngre, hade ett gott tal och ordförråd. Vidare 

menar de att hans läs- och skrivsvårigheter visade sig när han gick i årskurs 1 och 2 men de upplever 

att skolan informerade dem om detta allt för sent. I hemmet tar pojken aldrig själv initiativ till att 

läsa. En av vårdnadshavarna upplever att hon har haft vissa svårigheter med skriftspråket men att 

hon aldrig fick det stöd av skolan som hon hade haft behov av. Fadern uttrycker att modern har 

svårigheter med att stava. 

Tidigare klasslärare beskriver att eleven har haft relativt hög frånvaro under lågstadiet. Elias 

uppvisade svårigheter gällande stavning och tränade inte på rättstavningsläxorna. Likaså var han i 

svårigheter vad gäller avkodning och läsförståelse. Därtill berättar läraren att Elias vara en omtyckt 

kamrat.    

Aktuell status 

Elias går i årskurs 4. I pojkens klass går det 22 elever, tolv pojkar och tio flickor. Undervisningen 

bygger till viss del på ämneskompetens och två pedagoger undervisar i klassen. En lärare 

undervisar dock betydligt mer och omnämns klasslärare. Under vissa tider på dagen befinner sig 

en resursperson, till en enskild elev, i klassrummet. 

Eleven uppger att han inte tycker om att läsa och att han försöker att undvika läsning i den mån 

det går. Om han ska läsa en bok föredrar han en bok med större text och helst ska det vara en 

faktabok om historia. Då det är högläsning eller enskild läsning i klassen tänker han vanligtvis på 

något annat berättar han. 

Enligt klassläraren är Elias i svårigheter vad gäller läsförståelse och stavning men han försöker att 

dölja sina svårigheter för omgivningen. Vidare menar läraren att hon upplever att en stor del av 

klassens elever har svårigheter med att stava. Klassen har rättstavningsläxa varje vecka men eleven 

tränar för lite på orden och uppvisar låga resultat vid läxförhören. Pojken är aktiv på lektionerna 

och har en relativt god uthållighet.  

Läsförmåga 

Tidigare screeningresultat finns från årskurs 1 och 2 gällande Ord & bild - Bild & ord. Elevens 

resultat i årskurs 1 låg på stanine 1 och 3 och i årskurs 2 på stanine 5 och 3. Vad gäller de nationella 

proven i svenska var det tre av åtta delprov som eleven inte bedömdes klara. DLS rättstavningtest 

från september i årskurs 4 gav staninevärde 2. 

Under våren i årskurs 4 genomfördes ett flertal tester för att kartlägga Elias läsförmåga. På 

screeningtestet Läskedjor presterade eleven på de tre deltesten Teckenkedjor, Ordkedjor och 

meningskedjor stanine 4, 3 och 3. På LäSt läsförståelsetest uppnåddes stanine 1 och på DLS deltest 

ordförståelse stanine 5. Dock fick eleven i samband med ordförståelsetestet hjälp vid flera tillfällen 

då eleven visade svårigheter med att avkoda ljudstridiga ord. På LäSts deltest ordavkodning och 

stavning presterade eleven på stanine 4 och 2.  
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Orsak till svårigheter 

Individualtestet Fonologia genomfördes på våren i årskurs 4 och resultatet påvisar ringa 

fonologiska svårigheter vid ljudhantering, måttliga svårigheter vad gäller benämning samt grava 

svårigheter gällande ljudhantering i tid.  

 

Delprov i Fonologia Antal rätt z-värde Tid (sek) z-värde 

1. Alfabetet 8/10  329s  

2. Ljudsubtraktion 8/10  0.36 232s  

3. Eftersägning 9/10  1.15   85s  

4. Vilket nonord? 8/10  0.56 203s  

5. Läsa ord 33/36 -0.09   

6. Läsa nonord 26/28  0.45   

7. Ordmobilisering Nivå 5 -1.64   

8. Korttidsminne Nivå 4  0.83 159s  

9. Arbetsminne Nivå 4  0.83 162s  

10. Vilket ordpar? 6/10 -0.32 412s -6.24 

11. Vilket nonordpar? Överhoppad    

12. Snabb benämning  49/50    42s  0.21 

 

Tabell 5: Elias resultattabell på delproven i Fonologia. 

 

   

Figur 13: Elias resultatprofil Fonologia. 
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Åtgärder 

På lågstadiet erhöll Elias periodvis enskilt stöd av pedagog, då främst i form av TIL – Tidig Intensiv 

Lästräning (Dahlin, 2006). Klasslärare, vårdnadshavare och läspedagog bekräftar dessa insatser 

men de finns inte dokumenterade. 

Under årskurs 4 har eleven vid ett tillfälle i veckan läst och diskuterat texter tillsammans med en 

mindre grupp elever och en pedagog. Han har inte haft extra anpassningar eller åtgärdsprogram 

under lågstadiet men har under årskurs 4 fått extra anpassningar. Elias har tillgång till lärplatta och 

Inläsningstjänst. 

 

5.6.1 Sammanfattning  

Arv är en betydande faktor vad gäller risken för att drabbas av läs- och skrivsvårigheter 

(Fouganthine, 2019; Jacobson, 2006b). Elias moder uttrycker att hon har haft läs- och 

skrivsvårigheter vilket kan tänkas påverka elevens läsförmåga. 

 

Pojken själv uttrycker att han starkt ogillar att läsa och att han inte gör det mer än nödvändigt.  

Elias har också haft en relativt hög skolfrånvaro under lågstadiet. För att bli en god läsare krävs 

dock många timmars läsning vilket begreppet Time on task tydliggör (Elbro, 2004; Jacobson, 

2006b; Lundberg & Reichenberg, 2009; Lundberg & Herrlin, 2014). Elevens läsförmåga kan med 

detta i åtanke ha påverkats av både bristande motivation, intresse samt skolfrånvaro. Den så 

kallade Matteuseffekten beskriver också hur svaga läsare är mer benägna att undvika läsning vilket 

resulterar i att läsförståelsen och läsutvecklingen blir mindre gynnsam (Høien & Lundberg, 2013; 

Myrberg, 2007; Stanovich, 1986; Vetenskapsrådet, 2015). Elevens lässvårigheter kan också tänkas 

har framträtt tydligare då han börjat mellanstadiet och mött läromedel med större textmängd och 

fler ämnesspecifika ord än på lågstadiet (Chall, Jacobs & Baldwin, 1990; Myrberg, 2007).  

Elias är i svårigheter vad gäller avkodning av ljudstridiga ord och detta påverka hans förståelse av 

det lästa, avkodningen kräver så pass mycket energi och fokus att förståelsen blir lidande. Detta 

tyder på att eleven inte har utvecklat en tillräckligt god  morfologisk medvetenheten (Fridolfsson, 

2015; Høien & Lundberg, 2013; Kamhi. 2011). Likaså finns brister i det ortografiska lexikonet vilket 

förhindrar en automatiserad avkodning av ljudstridigt stavade ord (Elbro, 2004; Elwér et al, 2016; 

Høien & Lundberg, 2013; Myrberg, 2007; Wolf, 2005). Eleven läser många ljudstridiga ord på 

fonemnivå och tycks ha svårigheter med att bilda ortografiska representationer (Fouganthine, 

2012).  

Elias visar på lexikala svårigheter, han har svårigheter med att enkel och snabb hitta ord i sitt 

mentala lexikon (Fouganthine, 2018). Han uppvisar dock starka verbala minnesfunktioner och 

dessa är av vikt för läs- och skrivförmågan.   

Enligt Fouganthines (2012) läsutvecklingsmodell visar eleven på flera olika faktorer vad gäller risk 

för lässvårigheter; sviktande motivation, svårigheter med att bilda ortografiska representationer 

samt dåligt samspel mellan fonologiska och ortografiska processer.  
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6 Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka läsförmågan hos sex elever i lässvårigheter. I följande kapitel 

diskuteras resultatet och analysen samt de sex studerade eleverna utifrån frågeställningarna: ”Hur 

ser den aktuella läsförmågan ut hos eleven? ”, ”Vad beror elevens lässvårigheter på?” och ”Vilka 

åtgärder har vidtagits?”.  

 

Den insamlade informationen påvisar brister i att följa upp elever i lässvårigheter med hjälp av 

individualtest. Studien har gett insikt om betydelsen av att göra en fördjupad kartläggning av 

elevens lässvårigheter, när denne uppvisar svårigheter vid screeningtest på gruppnivå. Vidare 

framkommer det att det individuella stödet ges från tidig ålder men studien tydliggör att stödet 

inte alltid är riktat mot elevens specifika individuella svårigheter. Detta medför att eleven får träna 

på att läsa men insatserna är inte riktade mot de specifika svårigheter som eleven uppvisar. 

 

Samtliga elevers svårigheter är tidigt uppmärksammade, Elsa och Alice redan i förskolan och övriga 

under de tidiga skolåren. Den tidiga upptäckten skapar goda förutsättningar och möjligheter till 

att ge stöd i ett tidigt skede. Enligt Dahlgren et al (2013); Elbro (2004) och Fouganthine (2012) kan 

man hos barn redan i förskoleåldern identifiera faktorer som kan ger ökad risk för lässvårigheter. 

Alice och Elsa fick tidiga insatser i form av fonologisk träning med logoped redan i förskolan och 

fortsatt logopedstöd under skoltiden, vilket kan tolkas och uppfattas positivt i relation till 

forskningen (Fouganthine, 2012; Høien & Lundberg, 2013, Skolverket, 2019-05-16).  

 

Alla studiens sex elever har tidigt uppmärksammade svårigheter men det pedagogiska stödet är 

enligt insamlad dokumentation och information inte alltid riktat mot de specifika svårigheter som 

eleven uppvisar. Att tidigt uppmärksamma svårigheter samt  att ge specifika och individuella 

insatser kan också tänkas förhindra att eleven utvecklar sekundära svårigheter kopplade till sin 

svaga skriftspråksförmåga (Fouganthine, 2018; Glentow, 2006). En sekundär problematik som kan 

ses i studien är att åtminstone två av eleverna, Elias och William, visar tecken på att försöka dölja 

sina svårigheter för omgivningen, vilket kan tänkas uppta stort fokus och vara energikrävande för 

eleven. 

 

Vårdnadshavarna till samtliga elever uppger att det finns eller har funnits läs- och skrivsvårigheter 

i familjen. Jacobson (2006b) och Fouganthine (2012) skriver att arv och miljö tillsammans är 

bakomliggande faktorer till läs- och skrivsvårigheter. Detta påvisar vikten av att efterfråga 

vårdnadshavares tidigare och nuvarande läsförmåga, för att tidigt upptäcka de elever som är i 

riskzonen för lässvårigheter. Arv- och miljöfaktorer samspelar och en god pedagogisk miljö kan 

därför också tänkas motverka försvagade biologiska förutsättningar (Fouganthine, 2012). Oscar 

och William är goda exempel på miljöfaktorns betydelse då både dessa elever har fått pedagogiska 

insatser som gjort att de har nått målen i svenska. Likväl kan en mindre gynnsam skolmiljö leda till 

lässvårigheter oberoende av goda biologiska förutsättningar, vilket gör det angeläget att 

utbildningsväsendet erbjuder en undervisning och utbildning av god kvalité. Elias klasslärare 

uppger att en stor del av klassens elever har svårigheter med att stava, vilket gör att man kan 
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ifrågasätta de pedagogiska insatser som gjort på gruppnivå gällande stavning. Elsa, Noa och Elias 

kan också anses ha fått individuella stödinsatser som inte i tillräckligt hög grad bearbetar elevens 

specifika individuella svårigheter.  

 

Noa som är en av studiens elever har inte haft vare sig extra anpassningar eller särskilt stöd under 

sin skolgång vilket kan anses anmärkningsvärt med tanke på de svårigheter som pojken uppvisar. 

Elias har sedan han började mellanstadiet haft anpassningar men han har helt saknat dessa 

stödåtgärder under lågstadiet. Övriga elever har eller har haft extra anpassningar eller särskilt stöd 

under sin skoltid (Skollagen, 2010; Skolverket, 2014).  

 

Enligt Skolverkets (2019-05-16) nya bestämmelser gällande garantin för tidiga stödinsatser skall 

eleven få tidigt stöd och stödet ska utformas efter elevens behov. Alice och Elsa fick som tidigare 

nämnt insatser redan i förskolan. Oscar fick insatser i årskurs 1 och Noa, William och Elias i årskurs 

2. Skolverkets garanti kan dock ifrågasättas då den inte anses vara tillräckligt precist uttryckt och 

ger alltför stort utrymme för tolkningsmöjligheter vilket kan tänkas leda till att en elev får mindre 

lämpliga stödinsatser. Studien påvisar också att det pedagogiska stödet inte alltid är riktat mot de 

specifika svårigheter som eleven uppvisar och att insatserna kan betraktas vara för generella. 

Fouganthines (2012) avhandling talar även den för att det är av vikt att elever som är i läs- och 

skrivsvårigheter får stöd i att bearbeta specifika individuella svårigheter. 

   

Det individuella stödet, som ges till samtliga av studiens elever, kan även tänkas bli ytters 

godtyckligt med tanke på att ingen av eleverna får insatser av pedagog med speciallärarutbildning. 

Skollagens utformade gällande krav på kompetens kan anses vara problematisk. Skollagen 

framhåller tydligt vilken kompetens som krävs gällande medicinsk, psykologisk och psykosociala 

insatser men vad gäller elever i behov av specialpedagogiskt stöd är dock formuleringen inte lika 

uttalad, då det enbart uttrycks att det ska ”… finnas tillgång till personal med sådan kompetens att 

elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.” (Skollagen, 2010, sidan 24). Det 

kan anses vara diskutabelt att det inte finns något stöd i lagen gällande vad specialpedagogisk 

kompetens innebär, vilket ger kommunerna ett alltför stort tolkningsföreträde vad gäller elever i 

behov av stöd. 

  

Eleverna Oscar, Elsa, Noa och Elias kan enligt studiens resultat anses ha fått en bristfällig 

pedagogisk kartläggning. Detta framkommer då eleverna endast genomfört screeningtest på 

gruppnivå och då dessa test indikerat svårigheter har resultaten inte följts upp med hjälp av 

individualtest (Fouganthine, 2018). Detta kan tänkas bero på bristande kompetens samt att man 

inte i tillräckligt hög grad analyserar eller efterfrågar vad elevens svårigheter beror på. Vilka 

individualtest skolorna har tillgång till fastställs också i mångt och mycket genom kommunala 

prioriteringar och budgetbeslut. Eftersträvansvärt vore att alla skolor i landet hade samma 

förutsättningar att tillgå individualtest så att elever skulle få mer jämlika villkor vad gäller 

utredningar och stödinsatser. 
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Samtliga elever har tillgång till assisterande teknik i form av lärplatta eller dator samt möjlighet att 

nyttja olika typer av tjänster och appar, vilket kan stödja eleverna i deras skriftspråksutveckling. 

Enligt Archer et al (2014); Lindeblad et al (2016) och Nordström (2018) påverkas lässvaga elevers 

avkodningsförmåga positivt av att de använder assisterande teknik i form av talsyntes. Eleverna  

har tillgång till dessa viktiga assisterande tekniker men brister kan ses i att eleverna inte ges 

vägledning till att utveckla förtrogenhet vad gäller tjänster och appar så att den assisterande 

tekniken fullt ut är en stödfunktion. Detta kan man bland annat se i studien genom att Oscar, Noa, 

Elias och Elsa inte har tillgång till eller använder sig av Legimus. Eleverna behöver i tidig ålder 

introduceras, undervisas och vägledas i hanteringen av de tjänster och appar som den assisterande 

tekniken kan erbjuda för att den ska bli en stödfunktion i lärandet. Om eleven är trygg i 

hanteringen av tjänster och appar och använder dem som ett verktyg i sitt lärande kan de också 

tänkas underlätta övergången till mellanstadiet där det ställs avsevärt större krav på elevens 

läsförmåga då eleven tvingas att möta läromedel med betydligt större textmängd samt fler 

ämnesspecifika ord (Chall, Jacobs & Baldwin, 1990; Myrberg, 2007; Wolf, 2005). Elias och Noas 

svårigheter kan därför betraktas ha blivit mer synliga och framträdande vid stadieövergången 

mellan låg- och mellanstadiet. 

 

Det är av vikt att studiens samtliga elever, som alla uppvisar bristande läsförmåga, ges specifika 

tillfällen att öva det som de har svårigheter med och att det vid andra tillfällen ges möjlighet att 

kompensera sina svårigheter. Här ger den assisterande tekniken eleverna möjlighet att nå 

kunskaper utan att själva avkoda. Därtill anses William och Oscar har nått kunskapsmålen i svenska 

med hjälp av den assisterande tekniken. Även Jacobson (2006b) framhåller den assisterande 

tekniken som en betydelsefull kompensatorisk åtgärd vad gäller elever i läs- och skrivsvårigheter. 

  

Studiens samtliga elever går att knyta an till Fouganthines (2012) läsutvecklingsmodell ”Villospår i 

läsutvecklingen” då var och en av eleverna visar tecken på flera av modellens faktorer; att inte ha 

knäckt koden fullt ut, svag automatisering, sviktande motivation, mödosam ljudning, svårigheter 

med att bilda ortografiska representationer, långsam läsning samt dåligt samspel mellan 

fonologiska och ortografiska processer. Fouganthine uttrycker vidare att dessa faktorer bör 

uppmärksammas för att identifiera de elever som riskerar att hamna i lässvårigheter. 

 

Svagare läsare uppnår inte, som kan ses hos flertalet av studiens elever, en tillräckligt 

automatiserad avkodning vilket gör att det uppstår brister i elevens läsförståelse (Høien & 

Lundberg, 2013; Wolf, 2005). För samtliga elever kräver avkodningen stort fokus och upptar en 

stor del av elevens kognitiva resurser vilket påverkar läsförståelsen. 

 

Dagens samhällsliv ställer stora krav på en god skriftspråksförmåga (Ejeman & Molloy, 2001; 

Taube, 2013). Ur ett förhållandevis kort historiskt tidsperspektiv har skriftspråket fått en allt större 

betydelse för att kunna delta socialt och aktivt både i yrkes- och privatliv. En svag 

skriftspråksförmåga kan därför tänkas påverka och hämma eleven socialt samt orsaka emotionella 



  
 

44 

svårigheter vilket ställer stora krav på att man inom utbildningsväsendet arbetar effektivt och med 

goda föresatser för att förhindra och aktivt stödja de elever som uppvisar skriftspråksproblematik.    

 

Hälften av studiens elever, Oscar, Noa och Elias uppger att de läser lite eller inget alls på sin fritid. 

Detta skildrar tydligt Matteuseffekten som beskriver att svaga läsare i större utsträckning än goda 

läsare väljer att undvika läsning (Høien & Lundberg, 2013; Myrberg, 2007; Stanovich, 1986; 

Vetenskapsrådet, 2015). För att bli en god läsare krävs många timmars läsning vilket begreppet 

Time On Task ger uttryck för (Elbro, 2004; Jacobson, 2006b; Lundberg & Reichenberg, 2009; 

Lundberg & Herrlin, 2014). Samtliga i elever i studien är i lässvårigheter och riskerar därav också 

att hamna i en ond cirkel där för lite läsövning förvärrar elevens redan svaga avkodningsförmåga. 

Fouganthine (2019) framhåller emellertid att det finns individer med specifika läs- och 

skrivsvårigheter som läser tämligen väl på grund av att de läst och skrivit så pass mycket att 

svårigheterna inte längre är manifesta. Detta tydliggör hur betydelsefullt det är att elever som 

befinner sig i lässvårigheter övar på just det som de är svaga på och möjligen vill undvika – att läsa.   
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I 
 

Bilagor 
Bilaga 1  

Missivbrev 

Hej!                                                                                                       Ort och datum 

Mitt namn är ______________. Jag har under flera år arbetat som lärare på ____________ i 

__________ kommun men vidareutbildar mig till speciallärare mot läs-, skriv- och 

språkutveckling vid Linnéuniversitetet i Växjö. Jag tar speciallärarexamen hösten 2019. 

 
Under vårterminen och början av höstterminen 2019 ska jag skriva ett examensarbete 

tillsammans med en studiekamrat. Vi kommer att undersöka hur stödet ser ut för elever som är i 

svårigheter i sin läs- och skrivutveckling. I detta arbete vill vi få med föräldrar, elever och lärares 

syn på hur läs- och skrivutvecklingen sett ut och vilka insatser skolan gjort för att ge 

förutsättningar för läsutveckling. I arbetet kommer det inte synas vilken elev, förälder, lärare 

eller skola som undersökts. 

Om ni samtycker till att ni och ert barn deltar skulle jag gärna vilja träffa er vårdnadshavare 

under vecka ___. Vänligen hör av er om datum och tider då ni har möjlighet att ses! Nedan följer 

några frågor som ni gärna får fundera kring innan vårt eventuella samtal. Är det något övrigt som 

rör er ______ läs- och skrivutveckling som ni tänker på får ni gärna informera mig om detta. 

Efter kartläggningen av er ______ läs- och skrivförmåga inbjuds ni till ett nytt samtal där jag 

presenterar vad utredningen visat på, vilket kommer att ske i slutet på maj eller i juni månad.   

 

1. Var ert barn sen eller tidig i sin språkutveckling som liten? Hur var barnets tal? 

2. Har barnet haft många öroninflammationer? 

3. Hur upplevde ni den första läs- och skrivutvecklingen då ert barn började skolan? 

4. Tar barnet själv initiativ till att läsa? 

5. Läser ni tillsammans? Läsläxan (om eleven har någon) samt övrig litteratur. 

6. Vad tycker ert barn om högläsning? 

7. Vad tycker ert barn om att skriva? 

9. Vilket stöd har ert barn fått från skolan i sin läs- och skrivutveckling? 

8. Har ert barn haft extra anpassningar eller särskilt stöd? 

9. Har eller har någon i familjen/släkten haft läs- och skrivsvårigheter? Hur ser läs- och    

skrivutvecklingen ut hos eventuella syskon till ert barn? 

 

Tack på förhand 

 

Namn 

Mailadress  
Mobilnummer 



  
 

II 

Bilaga 2 
 
Samtycke och försäkran 

Jag/Vi samtycker härmed till vårt barns deltagande i en studie av läsutveckling som används som 

en del av ett examensarbete vid Linnéuniversitetet av_________________ (namn). 

Jag/Vi har blivit informerade om studien och haft möjligheten att ställa frågor och är medvetna 

om att jag/vi fortlöpande kan ställa frågor. Jag/Vi är medvetna om att jag/vi när som helst kan 

avsluta påbörjad kartläggning eller deltagande i studien. 

 

Jag/Vi förstår att följande data samlas in och görs anonyma: 

1) Födelsedatum och namn 

2) Barnets nuvarande läsförmåga 

Jag/Vi tillåter att dessa data används i studiesyfte. Jag/Vi har blivit 

informerade om rätten att få reda på hur de data som angår vårt barn används.  

 

…………………………………………… 

Barnets namn  

…………………………… 

Ort och datum 

……………………………………………………………………………. 

Vårdnadshavares underskrift 

……………………………………………………………………………. 

Namnförtydligande 

  



  
 

III 

Bilaga 3  
Intervjufrågor 

 

Intervjufrågor - föräldrar 

1. Var ert barn sen eller tidig i sin språkutveckling som liten? Hur var barnets tal? 

2. Har barnet haft många öroninflammationer? 

3. Hur upplevde ni den första läs- och skrivutvecklingen då ert barn började skolan? 

4. Tar barnet själv initiativ till att läsa? 

5. Läser ni tillsammans? Läsläxan (om eleven har någon) samt övrig litteratur. 

6. Vad tycker ert barn om högläsning? 

7. Vad tycker ert barn om att skriva? 

8. Vilket stöd har ert barn fått från skolan i sin läs- och skrivutveckling? 

9. Har ert barn haft extra anpassningar eller särskilt stöd? 

10. Har eller har någon i familjen/släkten haft läs- och skrivsvårigheter? Hur ser läs- och 

skrivutvecklingen ut hos eventuella syskon till ert barn? 

 

Intervjufrågor -  barn 

 

1. Hur trivs du i skolan? 

2. Vad tycker du om att göra i skolan? 

3. Vad tycker du om att göra på fritiden? 

4. Hinner du med att läsa textremsan på TV? 

5. Vad ska en bra bok handla om? 

6. Vad gör en bok lätt eller svår att läsa? 

7. Läser du hemma?  

8. Hur väljer du bok?  

9. Vad tycker du om högläsning? 

10. Förstår du allt du läser? 

11. Vad gör du om du inte förstår det som du läser? 

12. Minns du och kan du återberätta vad du har läst? 

13. Lyssnar du på ljudböcker? 

14. Tycker du att du får tillräckligt med hjälp när du behöver det? 

 

Intervjufrågor - lärare/tidigare lärare 

 

1. Har eleven anpassningar eller åtgärdsprogram? 

2. Hur upplever du elevens läsförmåga? 

3. Hur tänker du kring orsaker till elevens svårigheter? 

4. Har eleven svårigheter gällande avkodning, läsförståelse eller hörförståelse? 

5. Har eleven någon läsläxa? 

6. Vad tycker eleven om att läsa? 



  
 

IV 

7. Vad tycker eleven om högläsning? 

8. Tar eleven själv initiativ till att läsa? 

9. Vilka är elevens starka och positiva sidor? 

10. Vad tycker eleven om att göra i skolan? 

11. Hur uthållig är eleven? 

12. Vilken status har eleven i gruppen? 

13. Hur kommuniceras elevens förmågor vid stadieövergångar? 

14. Gör ni screeningtester? Hur dokumenteras dessa? Hur följs de upp? 

15. Hur planeras det särskilda stödet för elever i behov av särskilt stöd?  

16. Vilket stöd har eleven fått av skolan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


