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Syftet med denna studie är att finna eventuella mönster som kan ge fördjupad förståelse för 

huruvida val av kartläggningsmaterial kan påverka resultat för elever som bedömts ha eller ha 

haft språkliga svårigheter. Via intervjuer avser vi fånga dessa elevers upplevelse av 

bedömningssituationerna. Studien genomförs som en komparativ fallstudie där två olika 

bedömningsmaterial genomförs, ett databaserat bedömningsmaterial och ett som genomförs 

manuellt med testledare. I studien används en hermeneutisk ansats som stöd för tolkning av 

resultat. Elevintervjuer har genomförts utifrån en intervjuguide utformad som en kvalitativ 

halvstrukturerad intervju 

Resultaten från bedömningarna visar en tendens till högre poäng i de manuellt utförda 

bedömningarna än i de databaserade. Resultaten från intervjuerna visar en tendens till att 

eleverna upplever det databaserade bedömningsmaterialet mer positivt. Slutsatsen är att 

eleverna i denna studie visar en tendens till högre resultat vid en manuell 

bedömningssituation, vilket vi kopplar till den mänskliga interaktionens betydelse.  
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1. Inledning 

Vi som genomfört denna studie arbetar båda med barns språkutveckling i vår profession. 

Katarina arbetar för närvarande som speciallärare och har femton års yrkeserfarenhet som 

klasslärare. Eva har tjugo års erfarenhet med arbete som förskollärare i förskoleklass och 

skola, samt sju år som talpedagog. Vårt val av forskningsområde grundar sig i våra 

erfarenheter i respektive yrkesroll av barn i skolan med språkliga svårigheter. Med språkliga 

svårigheter menar vi barn som av logoped/talpedagog eller speciallärare/specialpedagog 

bedömts ha försenad/avvikande talutveckling med svårigheter att göra sig förstådd eller att 

förstå. Somliga av dessa barn får senare en språkstörningsdiagnos och genom vårt arbete med 

barn i skolåldern, med språkliga svårigheter, har vi sett att läsningen ofta blir ett problem för 

dem. 

 

I Sverige idag genomförs nationella prov i årskurs tre, sex och nio i ämnena svenska, 

matematik, engelska, natur- samt samhällsorienterande ämnen. Dessa ska vara till stöd för 

lärarnas bedömning av elevers kunskapsnivå i förhållande till de nationella mål som eleven 

förväntas ha uppnått i dessa årskurser (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet, Skolverket 2011). Ytterligare syfte är att de nationella proven ska ge underlag 

för analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå 

och på nationell nivå. De nationella proven är lika över hela landet men mellan dessa centrala 

provtillfällen väljer varje enskild skola hur elevernas läskunskaper ska mätas/bedömas. 

Bedömningens syfte kan vara att skaffa sig en övergripande bild över kunskapsnivån hos en 

viss elevgrupp eller enskilda elever. Syftet kan också vara att skaffa en grund till beslut för det 

stöd och de åtgärder som ska sättas in med målet att alla ska nå godkänd nivå. Hur detta 

bedömningsmaterial är utformat och vad det mäter är av stor vikt. Så långt vi känner till 

diskuteras och ifrågasätts dessa sällan. Att speciallärare och specialpedagoger gör ett 

professionellt val av det bedömningsmaterial som ska användas samt utför enskilda analyser 

av dessa är ett ansvar ålagt den enskilda specialläraren/pedagogen, vilket kräver god 

förkunskap i språk-, läs- och skrivutvecklingsprocessen samt en god överblick kring befintliga 

bedömningsmaterial. Förmågor som mäts är t ex läshastighet, läsförståelse, ordförståelse eller 

hur långt eleven kommit i de första stegen mot avkodning och läsflyt. Om en elev uppvisar 

svårigheter inom ett område krävs ofta ytterligare kartläggning för att precisera var hindren 

ligger. Denna pedagogiska kartläggning bör innehålla analys på flera olika nivåer såsom 
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organisationsnivå, gruppnivå och individnivå. Insatser kan vara handledning till enskilda 

lärare med syfte att förändra i undervisning och miljö eller anpassning av elevens 

undervisning. Analys på individnivå genomförs oftast enskilt. Läraren är då testledare och 

verktygen är ord, bild, papper och penna. Idag finns också möjligheten att använda digitala 

verktyg för att mäta elevers läsutveckling. Eleven genomför då testet med stöd av 

instruktioner från en testledare på datorn och läraren sitter passiv intill och gör eventuellt 

anteckningar om så behövs.  

 

Vi har med detta som bakgrund utvecklat ett intresse för genomförande och analys av olika 

bedömningsmaterial med utgångspunkt från elever med språkliga svårigheter. I studien 

använder vi oss av två likvärdiga bedömningsmaterial för läsutveckling där det ena ska 

genomföras med stöd av dator och det andra genomförs manuellt med testledare. 

Inledningsvis arbetade Eva med framtagandet av det manuella bedömningsmaterialet för att få 

det jämförbart mot det datorbaserade materialet Provia (Mårtens & Gunnilstam, 2012). 

Katarina gjorde en fördjupning i aktuell litteratur och artiklar i litteraturgenomgången samt 

genomförde uppbyggandet av strukturen i arbetet. Därifrån har vi arbetat tillsammans via 

Dropbox (www.dropbox.com). Vi har genomfört datainsamling och sammanställt resultatet 

på varsitt håll på likvärdigt sätt. Eva har skapat diagram för att göra resultatet mer 

överskådligt samt fördjupat sig i teoretisk ram och forskningsansats, intervjufrågor och 

missivbrev. Katarina har gjort tabellsammanställning av resultat och skrivit textunderlag för 

resultatsammanställningen samt arbetat mer fördjupat med utformning av grundinnehåll och 

struktur av text. 

 

I denna studie kommer begreppen kartläggning och bedömning vara centrala begrepp. 

Pehrsson och Sahlström (1999) definierar begreppet kartläggning som att ”systematiskt 

utforska” (förord). De menar att detta systematiska utforskande kan åstadkommas genom 

användande av olika analysverktyg vilka kan spegla olika sätt att se på lärande. Dessa 

analysverktyg kan vara olika tester och bedömningar, intervjuer och observationer och val av 

analysverktyg kan inverka på kartläggningen. Lundahl (2011) menar att bedömningar kan ses 

som verktyg för lärandet, och främja lärande och kunskapsutveckling. Lundahl (2011) 

påpekar dessutom att elevers resultat också kan läggas till grund för mått på skolors och 

utbildningssystems resultat. Vi har valt att använda begreppen kartläggning och bedömning 

utifrån Pehrsson och Sahlströms (1999) och Lundahls (2011) tolkningar av dessa begrepp. 
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2. Bakgrund 

2.1. Teoretisk ram  

Nilholm (2005) menar att forskning inom specialpedagogik brukar delas in i två 

grundläggande perspektiv varav det ena är ett mer traditionellt individualistiskt perspektiv 

med medicin och psykologi som grund samt ett alternativt perspektiv där den sociala faktorn 

anges som betydelsefull för uppkomst av skolrelaterade problem. Emanuelsson, Persson och 

Rosenqvist (2001) använder sig av begreppen kategoriserande perspektiv och relationellt 

perspektiv för ovanstående medan Haug (1998) benämner det mer traditionella perspektivet 

som ett kompensatoriskt perspektiv och det alternativa som ett demokratiskt 

deltagarperspektiv. Persson och Sahlström (1999) använder sig istället av begreppen holistiskt 

paradigm och reduktionistiskt paradigm. Det bedömningsmaterial vi avser att använda i denna 

studie, kan anses befinna sig inom det holistiska paradigmet. Det holistiska paradigmet utgår 

från att kunskap skapas på nytt av varje enskild individ (Ström, 1996) vilket leder till att 

kunskapen kommer att variera eftersom den sammanvävs med den kunskap och de 

erfarenheter som personen har med sig sedan tidigare. Grundtanken är att individen med sitt 

aktiva handlande påverkar de processer som blir avgörande för hur personen presterar t ex vid 

läsning. I det reduktionistiska paradigmet finns en forskningstradition som i huvudsak ser 

inlärningssvårigheter som individrelaterade och neurologiska.  

 

I denna studie lutar vi oss mot det kommunikativa relationsinriktade perspektivet (KoRP) där 

den ”specialpedagogiska verksamheten studeras såväl i relation till skolans mål och styrning 

som till elevernas lärande och delaktighet” (Ahlberg, 2001, s.21) och även mot ett 

kompensatoriskt perspektiv där skolans insatser handlar om att skapa likvärdiga 

utvecklingsmöjligheter för alla elever. Enligt Haug (1998) innebär det kompensatoriska 

perspektivet att ge den enskilde individen möjligheter att fungera genom tillsättande av 

resurser för att förstärka individens svaga sidor. Detta förutsätter kartläggning av individers 

starka respektive svaga sidor och även diagnoser. Haug (1998) påpekar att diagnoser kan vara 

osäkra och att de framförallt är påverkade av de kulturella värderingar som gäller i ett 

samhälle. Han framför en kritisk hållning till det kompensatoriska perspektivet och framhåller 

att kompensationen kan vara stigmatiserande och särbehandlande. Haugs syn på identifikation 

av hinder skulle kunna leda till att vissa elever inte får det stöd de har rätt till. Ahlberg (2013) 

refererar till skollagen 2010:800 1 kap. 4§ där det föreskrivs att ”i utbildningen ska hänsyn tas 

till barns och elevers olika behov och en strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och 
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elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen” (s. 50) och menar att skolan utifrån 

skollagen får ett kompensatoriskt perspektiv. Ahlberg (2013) påpekar att kompensatoriskt 

perspektiv inte behöver betyda ett särskiljande av elever, utan att det istället kan tolkas i 

tankar om social rättvisa och lika värde. Ahlberg (2013) menar också att svårigheter behöver 

kartläggas för att eleven ska få det stöd som behövs.  I KoRP fokuseras ”människan och de 

sammanhang i vilka hon ingår” (Ahlberg 2007, s.75) och det det sociokulturella perspektivet 

kan ses som ett av de grundläggande perspektiven i KoRP. Säljö (2002) betonar det 

sociokulturella perspektivets syn på den deltagande kommunikationens betydelse för 

individers tänkande, resonemang och handlande.  Ahlberg (2007) påpekar att utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv förstås lärande som något som skapas i samspel mellan individen, 

det sammanhang och den historiska sociokulturella miljö denne ingår i. Vygotskij (1978) och 

Bruner (1986) pekar på interaktionens betydelse för lärande och enligt Vygotskijs 

sociokulturella teori sker en stor del av den kognitiva utvecklingen i ett socialt samspel där 

barnet först observerar den vuxne eller ett mer kompetent barn, som fungerar som vägvisare. 

Detta stämmer överrens med Bruners begrepp stöttande, scaffolding, som lägger vikt på 

temporärt stöd som eleven behöver för att komma vidare i sitt lärande. Ahlberg (2007) 

beskriver delaktighet, kommunikation och lärande som hopkopplade med varandra och menar 

att dessa delar bör beaktas parallellt.  

 

Även i en studie som fokuserar på kartläggning av individers läsutveckling bör också ha 

medvetenhet om och kunskap om den omgivande miljöns betydelse för lärande. 

Kartläggningar ger också ledtrådar kring undervisningssätt och lärmiljö. För att klargöra och 

identifiera hinder på olika nivåer (organisationsnivå, skolnivå, individnivå) kan olika 

analysverktyg komma ifråga och i denna studie är bedömning på individnivå samt 

elevintervjuer två av dessa.  Genom användandet av KoRP vill vi poängtera betydelsen av att 

studera skolmiljö och svårigheter på flera olika nivåer. KoRP betonar delaktighet, 

kommunikation och lärande samtidigt som individens förutsättningar för lärande också sätts i 

fokus. Det kompensatoriska perspektivet brukar kritiseras för att det förlägger svårigheter hos 

individen själv, och att förklaringar till svårigheter söks hos individen. Vi menar att dessa två 

perspektiv kan komplettera varandra för att på så framgångsrikt sätt som möjligt finna 

underlag för åtgärder och insatser till elevers fortsatta lärande.  

 

 



 9 

 2.2  Forskningsansats  

Syftet med denna studie är att försöka finna mönster för att få en fördjupad förståelse för hur/ 

om val av olika bedömningsmaterial för läsutveckling påverkar elevers resultat när eleven har 

eller har haft någon form av språkliga svårigheter. Detta innebär en process med tolkning och 

förståelse i fokus och vi ser det hermeneutiska förhållningssättet som en användbar ansats i 

arbetet med studien. Ödman (2004) förklarar att tolkning sker med utgångspunkt i 

föreställningar och menar att tolkning kan påverkas men påpekar att i vår mänskliga 

verklighet finns ingen annan möjlighet än att just att tolka. Ödman (2004) beskriver olika 

slags förståelser. Vi kan begripa och förstå på ett sätt som kan vara på en ganska ytlig nivå 

och vi kan förstå på ett mer djuplodande sätt så att ” min livsstil, min existens, berörs och 

förändras av förståelsen” (s. 74), och denna typ av förståelse kan kallas hermeneutisk 

förståelse.  Ödman framhåller förförståelsen som en grund och en förutsättning för att förstå.  

Han pekar på tidigare erfarenheters, tidigare lärdomars, tidigare upplevelsers och känslors 

betydelse för förförståelse. Dessutom påpekas att förförståelsen alltid har en riktning, och att 

den därför kan vara både tillgång och hinder då vi försöker förstå, och feltolkningar gör att vi 

får ompröva och ändra uppfattningar. Tolkningar innehåller ofta förklaringar eller bygger på 

förklaringar. Ödman påpekar att det hör samman med att vi behöver förklara för att förstå och 

omvänt: ”för att förklara något måste vi först förstå det vi förklarar” (s.75). En hermeneutisk 

spiral kan illustrera hur empirin får sin innebörd genom att relateras till ”tolkarens erfarenhet, 

teoretiska perspektiv och kunskaper men också genom att ses i ljuset av de tolkningar som 

växer fram” (Ödman, 2004 s. 79). Ödman (2004) ställer frågan om en tolknings- och 

förståelseprocess automatiskt leder till en bättre förståelse och markerar att fördomsfullt 

tänkande och handlande som behandlar ny eller motstridig information på ett sätt som passar 

in och stämmer med den tidigare förförståelsen hämmar processen. Ödman framhåller att i 

tolknings- och förståelseprocessen krävs en beredskap att ständigt ompröva och ändra 

förförståelse på basis av vad materialet berättar. I studien har vi för avsikt att utgå från den 

hermeneutiska processens huvudmoment: tolkning, förståelse, förförståelse och förklaring. I 

vår tolkning av resultat har vi som utgångspunkt Ödmans (2004) tydning av dessa 

huvudmoment och vi har en intention att använda den hermeneutiska spiralen som stöd i 

tolknings- och förståelseprocessen. 
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2.3 Syfte och frågeställning 

För möjliggörande av lämplig intervention vid hinder i läsutveckling krävs bedömningar som 

synliggör kunskapsnivåer. Dessa bedömningars utformning kan inverka på resultat och till 

följd därav även på intervention. Att skapa optimala förutsättningar för lärande är skolans 

viktigaste uppdrag. Syftet med föreliggande studie är att hos elever som bedömts ha eller ha 

haft språkliga svårigheter finna eventuella mönster som kan ge fördjupad förståelse för 

huruvida val av bedömningsmaterial kan påverka resultat. Detta ska ske via genomförande av 

två olika varianter av bedömningsmaterial kring läsutveckling. Därutöver avser vi att genom 

intervjuer fånga elevens upplevelse av bedömningssituationerna. 

 

Vår frågeställning är om barn i språkliga svårigheter presterar och upplever lika/olika när det 

gäller val av bedömningsmetod, datorbaserad med programmet Provia alternativt traditionell 

med testledare med bedömningsmaterialet God läsutveckling som huvudsaklig grund. För att 

få svar på detta söker vi svar på följande frågor: 

 

1. Vad kännetecknar resultat för barn i språkliga svårigheter vid bedömning av läsförmåga 

utfört med testledare? 

  

2. Vad kännetecknar resultat för barn i språkliga svårigheter vid datoriserad bedömning av 

läsförmåga? 

 

3. Vad kännetecknar upplevelsen hos barn i språkliga svårigheter av en bedömningssituation 

utförd av testledare? 

 

4. Vad kännetecknar upplevelsen hos barn i språkliga svårigheter av en datoriserad 

bedömningssituation? 
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2.3 Tidigare forskning 

2.3.1. Viktiga begrepp 

                                 

Diagnosen språkstörning ges när barnets språk är mycket försenat jämfört med jämnåriga 

barn. Dessa barn har påtagliga svårigheter att producera och ofta svårt att förstå språket men 

deras utveckling för övrigt är oftast inte påverkad (Nettelbladt & Salameh, 2007). I de lättaste 

fallen kan man tala om språkförsening vilket innebär att man kan hämta upp och komma ifatt 

jämnårigas utveckling. Nettelbladt och Salameh (2007) använder sig av termen språkstörning 

vid en ihållande problematik som även kan påverka samspelet med andra eftersom det kan 

vara svårt att förstå barnen men även att de i sin tur kan ha svårigheter att förstå. 

 

 

2.3.2 Barns språkutveckling 

Barns kommunikation börjar redan då barnet är nyfött. Nettelbladt och Salameh (2007) 

beskriver att filmning av knappt tolv timmar gamla barn visat att de redan i sitt rörelsemönster 

följer moderns talrytm och röstdynamik. En förutsättning för att språkutveckling ska ske är, 

enligt Nettelbladt och Salameh (2007) blickkontakt, preferens för mänskliga ansikten och 

röster, synkronisering av ljud, talrytm m.m. i interaktion med andra människor samt gradvis 

urval av de ljud som återfinns i modersmålet. När barnet är några månader kan man urskilja 

joller i olika former och vid årsdagen brukar de första ordens fonologi framträda. Definition 

av ett barns första ord innebär att barnet använder en återkommande ljudräcka, det finns 

stabilitet vilket innebär att barnets ordformer är igenkännbara från gång till gång samt att 

ordet står som symbol för något, barnet kan börja generalisera begreppet och inte använda det 

i en enda situation (Nettelbladt & Salameh, 2007). Det är en period där ordförrådet består av 

många homonymer d v s ord som är identiska trots olika betydelse exempelvis papa; pappa, 

kappa, klappa, knappar. I åldern 1,6–4,0 år sker en ordförrådsexplosion där syntax och 

morfologi utvecklas från ettords- till flerordsyttranden med större förståeligheter. Under nästa 

period (4,0–7,0 år) uppnår barnet ett vuxenlikt tal. Det förstås då av utomstående personer. 

Den fonologiska utvecklingen är i princip avklarad i början av skolålder hos barn med typisk 

språkutveckling. Under de första skolåren vidareutvecklas den prosodiska förmågan d.v.s. 

rytm, betoning, ton, accentuering, intonation och frasering. Det hänger, enligt Nettelbladt och 
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Salameh (2007), också troligtvis samman med utvecklingen av metafonologisk förmåga som 

innebär att t.ex. kunna rimma, veta hur många ljud det finns i ett visst ord, förstå ordlekar och 

uppfatta om man själv eller andra säger något fel. Den metafonologiska förmågan anses av 

författarna som betydelsefull när det gäller att lära sig läsa och skriva. 

 

2.3.3 Barn i språkliga svårigheter 

Hos de allra flesta barn utvecklas språket som förväntat, men mellan 5-8% av barn, enligt  

internationella undersökningar vilka Nettelbladt och Salameh (2007) referar till, har någon 

form av språkstörning. Begrepp och definition av språkliga svårigheter varierar, och i 

internationell forskningslitteratur används termen specifik språkstörning eller SLI (Specific 

Language Impairment). Nettelbladt och Salameh (2007) använder termen språkstörning och 

menar att denna term är att föredra framför termen språkförsening. De påpekar att en 

språkförsening generellt anses vara en försening som kan hämtas upp. Diagnosen 

språkstörning ges, enligt Nettelbladt och Salameh (2007), i de fall där barns språkutveckling 

uppfattas som påtagligt försenad jämfört med jämnåriga barn samt att de språkliga 

svårigheterna urskiljs som de mest framträdande svårigheterna då även andra svårigheter 

föreligger. De påpekar att barn med språkstörning har svårigheter med produktion av språk 

och som regel också svårigheter med språkförståelse. I föreliggande studie har vi valt att 

använda begreppet språkliga svårigheter istället för språkstörning då alla elever som deltar i 

vår studie inte fått diagnos eller fått sin diagnostisering långt tillbaka i tiden. Nettelbladt och 

Salameh (2007) redogör för att den språkliga förmågan kan delas in i olika domäner och en 

vanlig indelning är i fonologi, grammatik, semantik och pragmatik. Den fonologiska domänen 

innefattar språkljud samt regler för hur fonem inom ett språk kan kombineras. Här ingår också 

talets rytmiska och melodiska aspekter (prosodi). Den grammatiska domänen handlar bl.a. om 

morfologi dvs. böjningsmönster, funktionsord och om regler för hur ord kombineras till 

satser, syntax. Den semantiska domänen omfattar innehållet av språket och då främst 

betydelsen av ord. Den pragmatiska domänen berör språkanvändningen och 

kommunikationsförmågan och handlar även om den ickeverbala kommunikationen.  

 

Den vanligaste typen av språkliga svårigheter är fonologiska svårigheter. Denna påverkar 

barnets tal och därmed omgivningens förståelse av barnets talade språk. Fonologiska problem 

påverkar också barnets förmåga att diskriminera mellan språkljud. Svårigheter inom detta 

område påverkar talspråk men även fonologisk medvetenhet och läsning. Barn med språkliga 
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svårigheter kan även ha problem med den grammatiska delen av språket, vilket ofta inverkar 

på ordböjningar samt ordföljd. Lexikala problem är ytterligare en svårighet som kan 

förekomma. Detta innebär att barnet har problem med att hitta ord, (ordmobiliseringsproblem) 

brister i ordförråd, svårigheter att förstå överordnade begrepp och bildspråk. Nettelbladt och 

Salameh (2007) påpekar att många barn med språkliga svårigheter har problem med att lära 

in, förstå och använda ord och menar att brister i lexikal förmåga kan få konsekvenser inom 

andra områden. Exempelvis kan brister i förmåga att uttrycka sig få pragmatiska svårigheter 

som konsekvens. Underskott i lexikal förmåga kan även påverka och försvåra läsinlärning av 

den orsaken att begränsningar i ordförrådsomfång kan ge problem vid avkodning av 

främmande ord. Nettelbladt och Salameh (2007) påtalar också sambandet mellan arbetsminne 

och språkstörning och beskriver att det fonologiska korttidsminnet många gånger har 

begränsad kapacitet hos barn med språkstörning. De beskriver att innehåll i inkommande 

information snabbt försvagas hos dessa barn vilket inverkar på minnesförmågan. Därutöver 

kan barn med språkliga svårigheter uppvisa problem inom den pragmatiska domänen, vilket 

bl.a. kan visa sig som svårigheter att hålla tråden i ett samtal, avbrott i samtal, abrupta byten 

av samtalsämnen. Alla former av språkliga svårigheter påverkar på olika sätt individers 

möjlighet att göra sig förstådda och omgivningens möjligheter att förstå. Detta i sin tur 

påverkar kommunikation och samspel samt lärande och kanske särskilt läsutveckling. 

2.3.4 Läsningens stadier 

Det är av stor betydelse för individens självförtroende och för den fortsatta inlärningen att läs- 

och skrivförmågan kommer igång snabbt (Taube, 2007). 

Läsförmågan utvecklas i olika stadier som överlappar varandra och tidigare inlärda stadier 

kvarstår som back-up-strategier att användas om lässituationen kräver det (Høien & 

Lundberg, 2004). Pseudoläsning, den första nivån, innebär att barnet känner igen vissa ord av 

dess form exempelvis sitt namn eller ett välkänt varumärke. I nästa nivå, logografisk-visuell 

läsning, har barnet ännu inte förstått den alfabetiska principen utan bokstäverna i orden känns 

igen av enkla grafiska mönster. Ordningsföljden på bokstäverna spelar inte så stor roll. När 

ordet väl lärts in känner barnet igen det trots att bokstäverna byter plats. I nästa nivå, det 

alfabetiskt-fonologiska stadiet, krävs det analytiska färdigheter och kunskaper mellan 

bokstavens grafem och fonem. Kännetecken för denna fas är när läsaren knäckt den 

alfabetiska koden. I den sista fasen, läsning, ortografisk-morfemisk läsning går avkodningen 

snabbt och säkert utan att läsaren behöver tänka på vad som står skrivet. Resurserna kan sättas 



 14 

fria för att utnyttja de semantiska och syntaktiska strukturerna som gör texten meningsfull 

(Høien & Lundberg, 2004). 

 

Fonologisk medvetenhet har visat sig vara den enskilt viktigaste faktorn för god läsutveckling 

(Høien & Lundberg, 2004; Kamhi & Catts, 2012). Effekterna blir större om fonologi kopplas 

till ortografi dvs. att kopplingen mellan fonem och grafem tränas och inte enbart strikt 

fonologisk träning där koppling till skriftspråket saknas (Torgersen, 2007). Andra faktorer 

såsom snabb namngivning s.k. RAN (Rapid Naming) verbalt minne, vokabulär, 

bokstavskännedom samt grammatik och morfologi är, enligt Arnqvist (2009), viktiga faktorer 

för läsutvecklingen. Elever bör tidigt få insikt i skriftens kommunikativa betydelse, förstå hur 

den kan användas samt utveckla ett omfångsrikt ordförråd. Enligt Wolff (2009) kan en miljö 

med målmedvetet planerad ordförrådsundervisning i tidiga år stödja elever med litet ordförråd 

så att de senare förstår vad de läser. Detta är ett viktigt förebyggande arbete eftersom det ofta 

är först vid år 4, när elever börjar läsa mer informativa texter som skolan upptäcker att de har 

svårigheter med förståelse (Wolff, 2009).  

 

2.3.5 Lässvårigheter 

Johnsen (2007) beskriver läsning och skrivning som språkliga aktiviteter och menar att 

svårigheter med läsning, skrivning och stavning allt som oftast kan relateras till någon form 

av språklig svaghet och påpekar att barn ”som haft sen eller avvikande språkutveckling får 

oftare problem med att lära sig läsa och skriva” (s. 212). Förutom detta, hävdar Johnsen att 

sannolikheten för läs- och skrivsvårigheter ökar om de språkliga problemen finns inom 

fonologi, semantik och syntax än om de enbart förekommer talmotoriskt. 

Jacobsson (2007) pekar på de kognitiva funktionernas betydelse för läsinlärning och menar att 

funktioner såsom logiskt tänkande, minne, begrepp, ordförråd och perception också ska 

uppmärksammas vid lässvårigheter.  

 

“Inadequate facility in word identification constitutes the manifest and most 

ubiquitous cause of reading difficulties. Moreover there is reliable and highly 

convergent evidence that word identification problems, themselves, are causally 

related to deficiencies in phonological awareness, alphabetic mapping and 
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phonological decoding that lead to difficulties in establishing connective bonds 

between a words spoken and written counterparts.” (Vellutino, Fletcher, 

Snowling & Scanlon, 2004 s. 30) 

 

Vellutino m fl. (2004) indelar elever med läs- och skrivsvårigheter i tre grupper, Grupp 1: 

svårt med fonologisk medvetenhet. Grupp 2: svårt med snabb läsförståelse. Grupp 3: 

svårigheter med både läsförståelse och fonologisk medvetenhet. Den senaste gruppen har de 

största svårigheterna, enligt Vellutino m fl. (2004) Enligt teorin Simple View of Reading 

(Gough & Tunmer 1986) så kan elever med svag läsutveckling klassificeras i fyra grupper 

beroende på förmåga att känna igen ord och förstå talat språk. Grupp ett: dyslektiska 

svårigheter med god hörförståelse och svag ordförståelse. Grupp två: god ordförståelse med 

svag hörförståelse. Grupp tre: både svag ordförståelse och svag hörförståelse. Grupp 4: utan 

speciella svårigheter. Med detta som urvalskriterium faller personerna i vår undersökning in 

under grupp tre  i Vellutino m fl (2004) och  Gough och Tunmers (1986) gruppindelning.  

 

Miniscalco (2009) betonar sambandet mellan tidiga språkliga svårigheter och senare 

svårigheter med läsutveckling. Hon uppger att fonologiska svårigheter många gånger anges 

vara en av faktorerna till uppkomst av läs- och skrivsvårigheter. Miniscalco (2009) och 

Nauclér och Magnusson (2003) understryker att en fonologisk medvetenhet visserligen 

underlättar avkodning men att detta inte räcker för läskunnighet. De menar att därutöver 

behövs bl.a. språkförståelse, ordmobiliseringsförmåga, syntaktisk förmåga, arbetsminne, 

inferensförmåga (förmåga att dra slutsatser). De menar att fonologiska svårigheter inte tycks 

vara det största hindret för läsutveckling utan att kombination av låg språkförståelse, bristande 

omfång i ordförråd och syntaktiska begränsningar är en större riskfaktor – inte för avkodning 

men för att förstå vad man avkodar. Bishop och Snowling (2004) framhåller att bristande 

fonologiskt processande kan vara en orsak till lässvårigheter, men gör tydligt att svårigheter 

med läsning också kan orsakas av svårigheter med semantik och syntax. Därutöver påpekar de 

att expressiva fonologiska svårigheter oftast inte påverkar läsutveckling lika starkt som 

språkliga svårigheter inom övriga språkliga domäner, särskilt om de fonologiska 

(uttalsmässiga) svårigheterna minskat innan skolålder. Detta framhålls även av Sutherland och 

Gillon (2005) som menar att utveckling av fonologisk medvetenhet och läsförmåga mer beror 

på förmågan att hitta precisa och ingående underliggande fonologiska representationer än 

förmågan till korrekt kunna uttala ord. Forskning visar på att språkstörning och dyslexi är co-
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morbida funktionsstörningar, d v s att det ena kan påverka den andra (McCarthy, Tiffany, 

Hogan & Catts 2012) 

Läsning ses av forskare idag som en språklig och inte en visuell färdighet (Vellutino, Fletcher, 

Snowling &Scanlon, 2004). I länder där språket är ortografiskt ogenomskinligt, dvs. att 

talspråket och skriftspråket inte tydligt överrensstämmer med varandra, t ex engelska, får 

personer med läs- och skrivsvårigheter större svårigheter att tränga in i skriftspråket. I Finland 

råder motsatt förhållande vilket underlättar i skriftspråksinlärningen. Finska skriftspråket 

följer talspråket vilket gör det ortografiskt genomskinligt.  

 

2.3.6 Andra hinder för språk-, läs- och skrivutveckling 

Elever som inte lyckas med den inledande läsinlärningen drabbas lätt av en sjunkande 

självuppfattning. Ständiga misslyckanden leder till att eleven inte orkar vara uthållig för att nå 

framgång (Taube, 2007). De ger lätt upp för lätt och har ofta ineffektiva strategier. De 

ineffektiva strategierna leder ofta till sänkta förväntningar och följden blir en negativ spiral. 

En mängd lyckade inlärningstillfällen krävs för att bryta denna spiral. För att en maximal 

inlärning ska ske hos eleven så bör pedagogen ligga strax över den punkt där eleven 

kunskapsmässigt just nu befinner sig, inom den proximala utvecklingszonen(Vygotskij, 

1986). 

 

Minnet är viktigt vid skrivning och läsning framför allt arbetsminnet. Arbetsminnets funktion 

är att kunna hålla tankar samlade och inte tappa tråden, att man kommer ihåg vad man tänkt 

utrycka och få meningarna att hänga ihop. Begreppet arbetsminne kan användas när hela 

systemet, både lagring, bearbetning och uppmärksamhet ska beskrivas. Arbetsminnet är 

beroende av både lagrings- och uppmärksamhetskapaciteten samt förmågan att integrera 

information inom arbetsminnet (Dahlin, 2009). I processen som pågår ska dessutom 

information från långtidsminnet integreras. Dahlin menar att först vid 7-8-årsålder kan man 

börja påverka lagringen av information genom att informationen upprepas. I år 1 kan 

variationen i arbetsminnesförmåga skilja upptill sex år mellan elever. Dahlin framhåller att 

brist på kunskap om detta mycket väl kan vara orsak till många misslyckanden i skolan. En 

ökad kunskap om arbetsminnets betydelse och hur man medvetet kan träna detta kan vara en 

väg till högre måluppfyllelse. Enligt Nettelbladt och Salameh (2007) är processen i 

arbetsminnet är nödvändig för olika kognitiva förmågor och mycket viktig vid språkinlärning. 
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Det fonologiska korttidsminnet mäts ofta genom att barnet får upprepa nonsensord eftersom 

det då inte går att hänga upp minnet på ordets innehåll. Barn med språkstörning har i stor 

utsträckning svårigheter med korttidsminnet framför allt i förskoleåldern. Ju äldre barnen blir 

desto mindre samband, enligt Nettelbladt och Salameh (2007).  

 

Carlström (2007) beskriver auditiv perception som förmågan att uppfatta, bearbeta och tolka 

det man hör och menar att denna förmåga är betydelsefull för läsutveckling. Den auditiva 

perceptionen kan handla om att uppfatta och tolka ljudsekvenser och diskriminera mellan 

språkljud. Nettelbladt och Salameh (2007) skriver att barn med språkstörning har svårighet att 

bearbeta snabb information, att det vållar problem för dessa barn att diskriminera mellan 

auditiva stimuli och att problemen blir större om information är kort eller kommer i snabb 

följd. Om stimuli är längre eller presenteras i långsammare tempo verkar problemen minska. 

De påpekar också att barn med språkstörning behöver längre tid för att koda av stimuli vilket 

påverkar kapaciteten att tolka och uppfatta, särskilt då det är mycket information som ska 

bearbetas.  

 

2.3.7 Lärmiljö 

Elever med läs- och skrivsvårigheter behöver samma typ av undervisning som elever utan 

svårigheter men den måste vara mer intensiv, mer explicit samt göras mer lätt förståelig 

(Wolff, 2011). Detta stöds av Torgersens (Snowling & Hulme, 2007) teorier som menar att 

kortare intensiva träningsperioder är effektivare än långa. 8 veckors daglig intensiv träning 

ger bra resultat för elever med läs- och skrivsvårigheter (Carlström, 2010). Wolffs (2011) 

undersökning bland svenska elever med läs- och skrivsvårigheter uppmanar till flera olika 

komponenter vid intervention för lässvaga elever. Dessa komponenter bör, enligt Wolff, vara 

träning av fonologisk medvetenhet i kombination med läsförståelsestrategier och 

läsflödesträning. I internationella mätningar har Finland lyckats väl med den tidiga 

läsinlärningen genom korta, snabba och effektiva speciallärarinsatser vid sidan av att de flesta 

är inkluderade i den ordinarie undervisningen (Savolainen, 2009).  

Enligt Savage (2006) ska alla elever under de första läsåren ses som aktiva lärande individer 

som är kapabla att arbeta med sina jämnåriga mot ställda mål för att få verktyg att läsa sig 

läsa. Dessa verktyg är det viktigt att eleven får möjlighet att utveckla i en meningsfull 

omgivning tidigt i sin skolgång i samspel med andra. Det har forskats mycket inom området 
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effektiv läsinlärning samt området inkludering men Savage (2006) menar att dessa områden 

sällan ställs mot varandra, hur det är möjligt att genom inkludering att bedriva en effektiv 

läsinlärning för alla. Heimdahl Mattson och Roll-Pettersson (2007) menar att skapande av 

mindre segregerade grupper för lärande verkar förstärka homogeniteten i den ordinarie 

klassen. De befarar att lärare överlämnar problem med läsning och skrivning till den ”lilla 

gruppen” och menar att detta inte underlättar samarbete och flexibilitet. Samtidigt 

åskådliggörs i deras studie, genom elevintervjuer, att det ofta förekommer brister i lärares 

kompetens i dessa mindre undervisningsgrupper. Genom att förbättra omgivningen i 

klassrummet och stärka viljan till samarbete mellan elever så kan elevers lärande många 

gånger utvecklas lika väl i den ordinarie barngruppen (Berryhill & Prinz, 2003; Göransson, 

Nilholm & Karlsson; 2010; Jackson, 2008). Moen (2008) uppmärksammar lärarens, 

klassrumsmiljöns och skolmiljöns betydelse för en inkluderande undervisning och identifierar 

teman såsom deltagande, bemästrande, gemenskap, engagemang och lärande som 

betydelsefulla egenskaper i den inkluderande undervisningen.  

Elever med läs- och skrivsvårigheter har rätt till kompensatoriska hjälpmedel som stöd för sitt 

lärande. Enligt Damsby (2008) är det av stor vikt att eleverna lär sig använda dess hjälpmedel 

så tidigt som möjligt för att de ska lära sig arbeta kompensatoriskt innan högstadiet. Datorn är 

ett sådant hjälpmedel där t ex rättstavningsprogram kan vara ett stort stöd för många. Datorn 

ger tillträde till den digitala världen med ett näst intill oändligt informationsflöde. Det ställer, 

enligt Bråten och Strømsø (2011) stora krav på användarens förkunskaper samt t ex förmåga 

till källkritik. För att kunna utnyttja länkar vid ett sökande krävs det både kunskap i sakfrågan 

samt hur man söker och navigerar på Internet. Läsaren måste dessutom kunna bedöma 

kvalitén på de texter som dyker upp. De digitala texterna är mer interaktiva, vid klick på en 

knapp eller en länk så händer något. Detta kan skapa mer engagemang och ökad motivation 

att utforska vidare än vad text på papper kanske gör (Bråten & Strømsø 2011). Lärare som 

vågar ta ansvaret och bestämma att elever ska använda kompensatoriska program och 

signalerar att dessa är bra får på sikt mer motiverade elever (Damsby, 2008). Attityden 

tillsammans med ansvar verkar ha en avgörande betydelse. När pedagogen inser vad läs och 

skrivsvårigheter handlar om och är positiv till hjälpmedel påverkar det eleven i sin tur som 

blir mer självständig och motiverad.  

 

 Läraren behöver i första hand distansera sig från sina erfarenheter och sin egen världsbild och 

ställa sig frågan: ”Vad är det som jag, som inte har läs- och skrivsvårigheter inte ser” 
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(Nielsen, 2005, s.283). Skolan bör, enligt Nielsen skapa meningsfulla situationer där ett 

skriftspråkslärande kan äga rum och där kraven handlar om att bemästra situationen, inte att 

klara de nationella proven. Feedback är ett effektivt sätt att öka motivationen hos eleven samt 

skapa goda relationer. Feedback ger bäst effekt då det ges till enskilda uppgifter med ledtrådar 

på hur ännu bättre resultat hade kunnat uppnås (Hattie & Timberley, 2007). För elever med 

mycket lågt självförtroende när det gäller läsning rekommenderar Taube (2007) individuella 

stödjande samtal för att eleven ska kunna bearbeta sina problem. Pedagogens uppgift blir att 

visa eleven att möjlighet finns att lyckas. Läraren måste informera sig om alla faktorer som 

kan ha negativ respektive positiv påverkan på den fortsatta läsutvecklingen. En förstående 

attityd minskar stressen men endast ökade färdigheter kan ge eleven självtillit och känsla av 

kompetens, enligt Taube. Barett och Hammond (2008) pekar på betydelsen av tidiga insatser 

och menar att tidig upptäckt och adekvata interventioner för elevers språkliga svårigheter 

möjliggör utveckling i skolan. Dessa insatser bör sättas in redan i förskoleålder. 

 

2.3.8 Bedömning av läs- och skrivförmåga 

Enligt de riktlinjer som läraren ska hålla sig till vid bedömning av elevernas kunskaper ska 

läraren ”vid betygssättning utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i 

förhållande till de nationella kunskapskraven och göra en allsidig bedömning av dessa 

kunskaper” (LPO 11, s 18). Läraren ska också ”utifrån kursplanernas krav utvärdera varje 

elevs kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt 

informera rektorn” (LPO 11, s 18).  Bedömningen av elevens kunskaper ska stödja sig på 

lärarens observationer och dokumentation kring hur eleven förhåller sig till kunskapsmålen i 

läroplanen samt ta stöd i sin bedömning utifrån resultatet eleven uppnått i de nationella 

proven. Svenska elever jämförs sedan internationellt i undersökningar som PISA (OECD, 

2012) och PIRLS (Skolverket, 2011). PIRLS har genomförts tre gånger; år 2001, 2006, 2011. 

År 2001 presterade Sverige bättre än samtliga länder i läsförmåga. Resultatet 2011 visar på ett 

sjunkande resultat för Sveriges del men svenska elever presterar fortfarande över genomsnittet 

internationellt sett (Skolverket, 2013). 

 

Det finns ett stort utbud av färdiga bedömningsmaterial som kan synliggöra elevens 

färdigheter. Dessa indelas ofta i en kvalitativ respektive en kvantitativ kategori. De kvalitativa 

försöker få en helhetsbild av elevens läsutveckling och svårigheter och göra en tolkning på ett 

djupare plan. Man försöker fånga in dimensioner av läsning och skrivning som inte är så lätta 
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att kvantifiera och mäta (Carlström, 2010). Vid genomförande av kvalitativ bedömning måste 

läraren vara lyhörd och besitta god kunskap om läsning och skrivning samt om barns språk-, 

läs- och skrivutveckling. Bedömningen genomförs ofta i nära samarbete mellan eleven och 

läraren. Kvantitativa bedömningsmaterial kan med fördel användas i stor grupp. De är knutna 

till en skala som bör vara standardiserad på ett godtagbart sätt. Genom denna skala får man 

reda på om elevens prestationer ligger inom normen eller är bättre eller sämre än 

medeleleven. Resultatet har ofta normerats till en Stanineskala vilken visar en 

normalfördelningskurva i nio steg. Lärarens roll är objektiv och handledningen måste följas 

noga annars gäller inte skalan. 

 

Begreppen normerade och icke normerade analysverktyg används för att beskriva olika typ av 

bedömning (Wedin, 2010). En normerad bedömning ger standardiserade mått, i regel på en 

bestämd aspekt av den språkliga förmågan i relation till hur andra barn i samma åldersgrupp 

klarar bedömningen. Standardiserade mått ger en översiktlig information och syftet är att 

identifiera inom vilka områden barnet har problem (Hansson & Nettelbladt, 2007). En analys 

av aktuella bedömningsmaterial som fanns på marknaden vid millennieskiftet genomfördes av 

Pehrsson och Sahlström (1999). De flesta av dessa ser vi fortfarande användas ute i skolorna. 

I Pehrsson och Sahlströms analys ingick både normerade och ickenormerade material. 

Slutsatsen författarna gör är att det är enbart med hjälp av ickenormerade bedömningsmaterial 

man kommer åt alla aspekter såsom lärande, språket som kommunikation och språkets 

beståndsdelar. Pehrsson och Sahlström menar att normerade och ickenormerade material inte 

är likvärdiga eller utbytbara eftersom de är förankrade i olika kunskapsparadigm. De 

normerade återfinns inom det reduktionistiska området. Det ickenormerade såsom intervjuer 

och deltagande observationer återfinns inom det konstruktivistiska paradigmet. De fångar 

därför på skilda sätt och med olika omfattning upp olika delar av elevers läsande och 

skrivande. Valet av bedömningsverktyg speglar en grundsyn och har en stark påverkan på det 

resultat man får (Pehrsson & Sahlström, 1999). De frågor man bör ställa sig inför val av 

bedömningsmaterial är enligt författarna: Varför ska en utvärdering ske? Vems behov är det, 

för vem är det bra? Vad är viktigt att ta reda på? Vad mäter materialet? Vilken information 

ges, vad saknas? Vilka begränsningar har materialet? Får eleven möjlighet att använda sitt 

tänkande, sin förståelse och omvärldsuppfattning? Finns pedagogiska rekommendationer? 

Vilka blir de pedagogiska konsekvenserna? (Pehrsson & Sahlström, 1999, s 95).  
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Även Wedin (2010) är kritiskt till syntetiska/normerade test som hon menar bygger på en syn 

på språk, skrift och läsning som inte stämmer med modern forskning. Om en analys ska göras 

av bedömningar av läsförmågan bör man, enligt Wedin, problematisera den syn på läsning 

som finns inbäddat i bedömningsmaterialet. Wedin menar att bedömningsmaterial påverkar 

och reglerar undervisning genom att lärarna riktar undervisningen mot det som ska bedömas 

och framhåller även att fördelning av resurser och specialundervisning baseras på resultat av 

dessa tester och bedömningar. De normerade används för att bedöma elevers brister ofta 

genom lösryckta uppgifter tagna ur ett sammanhang.  Syftet med dessa är att upptäcka elever i 

behov av extra stöd och åtgärdsförslagen består nästan uteslutande, enligt Wedin (2010), av 

träning i fonologisk medvetenhet. Enligt Kamhi och Catts (2012) visar de standardiserade 

testerna inte transaktionen mellan läsare och text och inte heller hur läsare uppfattar eller 

tolkar texten. De ickenormerade bedömningarna används för att följa elevers skriv- och 

läsutveckling och som underlag för planering av undervisningen. Dessa ger underlag för att 

stödja elevers utveckling och hitta sätt att förändra undervisningen vilket, enligt Wedin (2010) 

är i linje med aktuell forskning.  Carlström (2010) menar att när en elevs kunskaper ska 

kartläggas bör testerna vara både kvalitativa och kvantitativa eftersom standardiserade tester 

ger en god bild av hur eleven ligger till jämfört med jämnåriga samt att eleven själv, vid de 

kvalitativa bedömningarna, kan ge värdefull upplysning om helhetssituationen och de egna 

svårigheterna.  God Läsutveckling i praktiken (Hedenfalk m fl, 2009) som är det ena av de 

bedömningsmaterial som används i denna studie är ickenormerat, kvalitativt. Provia (Mårtens 

& Gunnilstam, 2012) som är det andra av de bedömningsmaterial i denna studie är ett 

normerat mer kvantitativt bedömningsmaterial men saknar en given Stanineskala. 

 

Neilson (2009) påpekar att tillgång till effektiva tillförlitliga bedömningsmaterial kring 

läsutveckling och fonologisk medvetenhet ger möjligheter att tidigt identifiera och upptäcka 

elever i riskzon. Dessutom ges lärare möjlighet att upptäcka och förstå den inverkan 

eventuella kvarvarande underliggande svårigheter i fonologisk medvetenhet har för elever 

som har svårigheter med läsning (Neilson, 2009). 

 

Vid bedömning av läsförmågan kan man pröva elevens: (Carlström, 2010): 

1. Fonologiska medvetenhet, exempelvis syntesförmåga. Syntes innebär att dra samman 

enstaka stavelse/språkljud till ord. T ex genom att läraren säger c-y-k-e-l-s-a-d-e-l med 2 sek 

mellan varje ljud. Eleven lyssnar, gör en talsyntes och säger ordet 
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2. Tecken-ljudsamband. Eleven måste känna till sambanden mellan språkligt ljud och 

bokstavstecken. En förutsättning för att förstå detta är att kunna dela in orden i sina minsta 

delar; fonem. 

3. Avkodning av enstaka ord. Vilken strategi använder eleven? Använder han sig av ljudning 

och kan han sammanföra ljuden till ett ord? Använder eleven en ortografisk metod där han 

läser orden som helhet. Viktigt är att kontrollera läshastighet eftersom detta kan tyda på dåligt 

automatiserad avkodning. 

4. Avkodning av nonord d v s icke betydelsebärande ord. Eleven måste här avkoda korrekt 

fonologiskt och kan inte ta hjälp av ortografiska ledtrådar eller förståelse. Svårigheter att 

avläsa nonord kan betyda att eleven är bunden till ordets semantiska form och kan då dölja 

sina läs- och skrivsvårigheter. 

5. Läsning av text. Det är viktigt att hitta elever med långsam läsning eftersom de kan få stora 

svårigheter längre fram då större textmassor ska läsas. Läsningen kan vara hackig med många 

omläsningar vilket hindrar förståelsen men den kan också vara snabb och oreflekterad med 

många gissningar. Elever som läser på det här viset undviker ofta läsning och missar då 

träningstillfällen. 

6. Läsförståelse. Har eleven tillräcklig djupförståelse av det som lästs. Viktigt är att se om det 

finns någon kvalitativ skillnad beroende på om eleven har lyssnat till texten eller läst själv. 

 

I vår studie genomför vi bedömning av samtliga av dessa områden med undantag för tecken-

ljudsambandet. 

 

3. Metod  

3.1 Metodval och forskningsansats  

Enligt Vetenskapsrådet (2011) är ”Valet av metod för en forskningsuppgift av avgörande 

betydelse för resultatets värde och karaktär.” (s 41). En metod kan innebära kvantitativa 

studier av människor som baseras på mätningar t ex reaktionstid eller svarsfrekvens i 

schematiska undersökningar eller mer kvalitativa undersökningar där man exempelvis tolkar 

människors uppfattningar i intervjuer. Det innebär en praktisk skillnad vid genomförandet av 

dessa olika typer av undersökningar och vissa typer av metodtraditioner förekommer oftare 

inom vissa forskningsområden (VR, 2011). Vald metod är, enligt Vetenskapsrådet, länkat till 
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kriterier för vetenskaplig kvalitet där resultatets objektiva karaktär kan komma att stå emot 

intresset och djupet i den vetenskapliga utsagan. Det hindrar inte att forskningsarbeten som 

kombinerar olika metoder kan vara fruktbara (VR, 2011) vilket är fallet i denna studie. Vi 

avser att genomföra en jämförande fallstudie för att undersöka om elever i språkliga 

svårigheter presterar olika i en situation där deras läsförmåga bedöms, beroende på om 

bedömningen sker med hjälp av ett datoriserat test eller med hjälp av oss som testledare. 

Genom intervjuer kan vi få kompletterande information där elevernas egna reflektioner kan 

lyftas fram som en del i den jämförande studien. Deltagarna i studien indelas i två grupper där 

den ena gruppen inleder med datorn som testledare och någon vecka senare görs ett likvärdigt 

test med någon av oss som testledare. Den andra gruppen genomför studien omvänt, detta för 

att undvika felresultat p g a inlärning. En intervju genomförs efter varje bedömningstillfälle 

för att klargöra hur situationen upplevts av personen. Vi har också för avsikt att utforska 

varför eller varför inte skillnader uppstår. I den efterföljande analysen ämnar vi att jämföra 

resultaten från de olika deltesten med varandra för att se om bedömningen med hjälp av dator 

ger ett likvärdigt resultat med den manuella bedömningen. I studien ingår endast elever med 

språkliga svårigheter från svensktalande hem. Elever med annat modersmål deltar inte i 

studien eftersom de språkliga svårigheterna då ofta kan ha andra orsaker ex. brister i 

ordförrådet. 

 

Gummessons (2004) definition av fallstudiebaserad forskning är ” Fallstudiebaserad forskning 

innebär att ett eller flera fall från verkliga livet används som empiriskt underlag för forskning, 

särskilt när kunskap om ett område helt eller delvis saknas och när det rör sig om komplexa 

fenomen” (s. 116). De fall som ligger till grund för forskningen kan vara olika, och får 

värderas från fall till fall. Fallstudiebaserad forskning kan vara både kvalitativ och kvantitativ, 

men oftast är den kvalitativ då den komplexitet man tar sig an i fallstudier sällan kan uttryckas 

exakt.  Dock finns inga hinder för att kvantitativa delar finns med i fallstudier. Gummesson 

redogör för att fallstudier ”handlar om att dyka på djupet” (s.126), och menar att antalet fall 

inte kan ses som det väsentliga i studien, och menar att ju fler fall man har desto ytligare kan 

man förmoda att de behandlas. Gummesson (2004) menar att man i fallstudier strävar efter att 

öka förståelsen för generella mekanismer hos ett fenomen, att man vill förstå vad som sker, 

hur och varför det sker. I föreliggande studie är vår avsikt att genomföra en komparativ 

fallstudie med ett hermeneutiskt tolkningssätt av två olika typer av bedömningsmaterial kring 

läsutveckling samt via elevintervju försöka förstå varför och hur elevers resultat påverkas. Vår 

studie kan ses som en komparativ fallstudie eftersom vi avser att undersöka ett begränsat antal 
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elever där syftet är att fördjupa oss i resultatet av deras uppvisade läsförmågor i respektive 

bedömningsmaterial, samt göra en jämförelse mellan dessa. Vi använder oss av kvalitativa 

datainsamlingsmetoder och avser att tolka resultatet med en hermeneutisk ansats. Det 

hermeneutiska arbetssättet använder tolkning som metod och enligt Gustavsson (2004) 

behöver man inte bevisa sina tolkningar genom stora urval. Istället är intentionen att tillföra 

tolkningen kvalitativa tillskott där forskaren ”kan spekulera mer fritt och därmed vara djärv i 

sina tolkningar för att skapa poänger”(s. 13).  

 

3.2 Deltagare och urval 

Studien är genomförd i två olika kommuner i Sverige. Urvalet av elever har skett i samråd 

med klasslärare och speciallärare/pedagoger. Därefter kontaktades föräldrar till de utvalda 

eleverna via telefon och missivbrev. Avsikten var att koncentrera studien på åtta elever, om 

möjligt både pojkar och flickor. Två av de föräldrar vi först tillfrågade tackade nej, två nya 

tillfrågades då som tackade ja till att deltaga. I studien ingår elever i år 2, två flickor och sex 

pojkar som av logoped/talpedagog eller speciallärare/-pedagog bedömts ha språkliga 

svårigheter. Av dessa hade tre en språkstörningsdiagnos sedan tidigare. De språkliga hinder 

dessa elever samt även de övriga utan språkstörningsdiagnos uppvisade vara av olika art. De 

kunde bestå av expressiva hinder som att verbalt uttrycka sina tankar, åsikter samt resonera 

kring vardagshändelser, impressiva hinder som att förstå/tolka återberättad och läst text att 

förstå instruktioner i flera steg. Några av dem hade under förskoleåldern haft fonologiska 

hinder vilka nu i år två inte var lika framträdande. Eleverna i studien har samtliga svenska 

som modersmål och ingen av eleverna har dyslexidiagnos.  

 

3.3 Datainsamlingsmetoder  

 

Vår undersökningsmetod är att genomföra läs- och skrivutredning på två olika sätt med varje 

elev. Datainsamlingen i föreliggande studie sker med stöd av God läsutveckling i praktiken, 

konkreta exempel, metodiska tips och kopieringsunderlag (Hedenfalk, Munck & Palm, 2009) 

samt det datorbaserade testet Provia (Mårtens & Gunnilstam, 2012).  Strävan är två 

jämförbara bedömningsmaterial och därför används vissa utvalda delar av dessa. 

Bedömningsmaterialet bifogas i bilaga 4-11. För att uppnå så stor likhet som möjligt mellan 

dem har det manuella bedömningsmaterialet (MB) anpassats efter det datorbaserade 

bedömningsunderlaget (DB). Vissa uppgifter kan anses mäta liknande komponenter och har 
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därför varit direkt överförbara. Andra delar återfanns inte i God Läsutveckling vilket medfört 

att delar av MB har konstruerats av oss. I strävan att finna likvärdiga ord har bl.a. antal 

stavelser i ord, antal konsonantkluster, ords förekomst beaktats. De delar som valts till denna 

studie är fonologisk medvetenhet, läsning och läsförståelse. 

Efter några genomförda elevstudier uppmärksammades att den del av läsning som vi kallat 

långa meningar inte var jämförbara i den datoriserade och den manuella delen. Vi beslutade 

då att ta bort långa meningar från studien. Det gjorde den sammanlagda svårighetsgraden 

något lägre än vad som först var tänkt inom området läsning. Antalet uppgifter i båda 

materialen är lika till antalet och varje rätt svar ger 1 poäng. I DB finns en gräns för max tre 

felsvar i följd i deltesten, vilket innebär att testet avbryts automatiskt efter tre felsvar i följd. 

Detta har medfört att även MB avbryts deltest efter tre felsvar i följd. Att det avbryts efter ett 

visst antal felsvar kan vi se både för och nackdelar med, en av fördelarna är att vi minimerar 

risken att utsätta elever för uppgifter och situationer som de inte har förutsättningar att klara 

av. Samtidigt kan analys av felsvar ge information om elevers svårigheter och ge ledtrådar till 

intervention, åtgärder kopplade till elevens hinder.  

 

 

Genom att välja ett datoriserat bedömningsmaterial (DB) och ett manuellt 

bedömningsmaterial (MB) så ges möjligheten till en jämförande studie. Eftersom DB är ett 

relativt nytt fenomen som vi inte har hittat så mycket forskning kring så ansåg vi det vara värt 

en närmare studie. Frågan vi ställde oss i denna studie var om elevers resultat påverkas av 

bedömningsmaterials genomförande och vi betraktar tillvägagångssättet att genomföra två 

olika typer av bedömning som relevant för att pröva detta. Genom intervjufrågor till berörda 

elever skaffas kunskap om elevernas egen uppfattning kring den företeelse som 

bedömningssituationerna är. Intervjun är utformad som en halvstrukturerad intervju, Kvale 

(1997) menar att denna intervjuform varken är ett öppet samtal eller utgår från ett hårt 

strukturerat frågeformulär och att intervjun istället genomförs med stöd av en intervjuguide 

som fokuserar på vissa teman och innehåller förslag till frågor. Registrering av data sker 

fortlöpande via anteckningar under intervjuns gång. Intervjun inleds med en inledande fråga 

som enligt Kvale (1997) kan ge spontana och rika beskrivningar. Resterande del ägnas åt 

uppföljning av intervjupersonens svar (se bilaga). Gummesson (2004) skriver att ingen 

beskrivning av en fallstudie är genomgående objektiv, att den alltid innehåller analys och 

tolkning. Bedömningar styr och påverkas av forskares paradigm, förförståelse och tysta 

kunskap och att detta försvårar möjligheten att göra tolkning och analys helt transparenta. Han 
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säger också att nyckeln till kvalitativ forskning är jämförelse, komparation. Data jämförs med 

data och egna fall med andra och jämförs med litteratur och teori. Vid genomförande av MB 

behöver testledaren föra anteckningar kring elevens svar samtidigt som bedömningen pågick. 

Eftersom det blir en slags samtalande bedömning så krävs det mer av testledarens 

koncentration och uppmärksamhet att genomföra bedömning på detta vis. Det kan vara lätt att 

missa att anteckna något, att tänka att man gör det när man pratat klart men sedan glömmer 

informationen. 

 

3.3 Etiska hänsyn 

 

För diskussionen inom forskaretik har Robert Mertons (1942) fyra principer haft stor 

betydelse. De brukar kallas CUDOS-kraven (Communism, Universalism, Disinterestedness, 

Organized Scepticism). Kravet på Communism innebär att resultatet av den forskning som 

bedrivits ska komma samhället till del, nya kunskaper ska inte hemlighållas. Vetenskapliga 

framsteg ska ses som resultat av ett samarbete mellan forskare över generationer. Med 

universalism menar Merton att vetenskapligt arbete endast ska bedömas utifrån rent 

vetenskapliga kriterier. Med disinterestedness menas att forskaren inte ska ha andra motiv för 

sin forskning än att bidra med nya kunskaper. Den fjärde principen innebär att forskaren 

ständigt ska ifrågasätta och granska men även vänta med bedömningen tills det finns en 

tillräcklig grund att stå på (VR, 2011). 

Individskyddskravet innebär att den som medverkar i forskningen ska skyddas från skada och 

kränkning, samtidigt är det inte rimligt att obetydlig skada får stå i vägen för viktig forskning 

(VR, 2011). De fyra begreppen för individskyddskravet är: 

 Informationskravet som innebär att deltagarna ska informeras om studiens syfte och 

att deltagande är frivilligt 

 Samtyckeskravet som innebär att deltagarna har rätt att bestämma över sin medverkan 

och kan avbryta den om de så önskar 

 Nyttjandekravet innebär att all information som samlats in om enskilda personer 

endast får användas för aktuell studie 

 Konfidentialitet innebär att enskilda individer inte ska kunna identifieras av 

utomstående. Det innebär ”skydd mot att obehöriga tar del av uppgifterna men 

forskargruppen kan via kodexnycklar hänföra uppgifter eller prover till enskilda 
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individer - något som vanligen är nödvändigt för att kunna kontrollera forskningen.” 

(VR, 2011, s. 67) 

 

I denna studie har etiska överväganden gjorts genom att målsmän informerats i samråd med 

klasslärare och rektor. Hänsyn har tagits till det informerade samtycket, syftet med 

undersökningen samt deltagarnas rätt att avbryta om så önskas. Eleven har också informerats 

om syftet med undersökningen samt tillfrågats om de kan ”hjälpa till” med sitt deltagande. Ett 

dilemma som beaktats vad gäller elever är information om informantens rätt att avbryta sitt 

deltagande i studien. Vi har diskuterat detta och ser att detta är ett pedagogiskt dilemma som 

innebär att vi som testledare och specialpedagog/lärare genom uppmärksamhet och lyhördhet 

ska beakta barnets situation och vid behov samråda med målsman. Kvale (1997) påpekar att 

en svårighet med samtycket är vem som ska samtycka, bland annat gäller detta skolelever, är 

det eleven själv, föräldrar, lärare eller rektor som skall samtycka? Denna studie omfattar barn 

i 8-9 årsålder vilket lett till att samtycket till deltagande också hamnat hos föräldrar. 

 

I studien har tagits hänsyn till konfidentialitetskravet, vilket innebär att data som samlas in 

avidentifieras. I föreliggande studie redovisas inga personliga data, vi redovisar enbart ålder. 

Vår avsikt är att tydligt och ärligt redovisa resultat vi funnit i studien. 

Uppgifter insamlade om enskilda personer i denna studie används inte i för andra 

forskningsändamål, det s k nyttjandekravet. 

 

3.5 Procedur 

 

Studien har utförts på olika skolor med barn i 8-9 årsålder som av 

speciallärare/specialpedagog/talpedagog/logoped bedöms ha eller haft språkliga svårigheter, 

dessa skolor finns inom kommuner vi är verksamma i. För att skapa så goda förutsättningar 

som möjligt har vi strävat efter att skapa en lugn och trygg miljö där relation mellan pedagog 

och elev redan finns. Ett enskilt rum har använts där allt varit iordningställt innan eleven 

kommer och där arbetet kan ske ostört. Vid genomförandet av DB arbetar eleven relativt 

självständigt utifrån instruktioner från datorn ger, testledaren gör anteckningar vid eventuella 

feltryck mm. MB sker genom en kontinuerlig dialog mellan testledare och elev, testledaren 

måste här föra kontinuerliga anteckningar efter varje svar eleven ger. Resultat tas tillvara för 

gemensam sammanställning. För att uppnå likvärdighet mellan de deltagande eleverna 

genomförs DB före MB i hälften av situationerna. Övriga deltagare genomför bedömningarna 
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omvänt för att inlärning inte ska påverka resultatet. Vid MB:s genomförande betonar vi 

betydelsen av att följa instruktioner så noggrant som möjligt. Detta med tanke på att minimera 

skillnader i utförandet. De två bedömningsmaterialen som använts i studien kan ses som 

kvalitativa och innehåller enkla övningar som bör kunna uppnås av elever i årskurs två. 

Barnets kunskaper bedöms inte utifrån en standardiserad mätskala utan materialen försöker få 

en helhetsbild av elevens läsutveckling/lässvårigheter och därefter göra en tolkning på ett 

djupare plan. Man försöker fånga in dimensioner av läsning och skrivning som inte är så lätta 

att kvantifiera och mäta (Carlström, 2010). Vid genomförande av kvalitativ bedömning måste 

läraren vara lyhörd och besitta god kunskap om läsning och skrivning samt om barns språk-, 

läs- och skrivutveckling.  

 

3.6 Databehandling och analys 

 

Förkortningen MB används för den bedömning som genomförs manuellt. Denna sker i med 

utgångspunkt från materialet God läsutveckling i praktiken, konkreta exempel, metodiska tips 

och kopieringsunderlag (Hedenfalk, Munck & Palm, 2009) Förkortningen DB används för 

den bedömning som sker med stöd av det datorbaserade programmet Provia (Mårtens & 

Gunnilstam, 2012). Den insamlade informationen har sammanförts till tabell 1:1 med 

rubrikerna: Fonologisk medvetenhet, Ljudat ord-syntes, Läsning, Läsförståelse. Resultatet 

redovisas i löpande text där varje elevs resultat och intervjusvar redovisas samt eventuella 

observationsanteckningar. För att underlätta jämförelse av resultat har dessa sammanställts till 

diagram. Varje elev har två olikfärgade staplar i varje diagram vilka representerar DB 

respektive MB. Intervjuerna har sammanställts i tabellform sorterats efter fråga för att ge en 

bild över hur eleverna upplever DB och MB. Se bilaga 3. En jämförande analys har därefter 

gjorts mellan elevernas beskrivningar. Vi har med resultatet som utgångspunkt försökt göra en 

hermeneutisk tolkning utifrån frågeställning och teoretisk ram. 

 

3.7 Tillförlitlighet och giltighet 

 

Med reliabilitet menas kvalitet på själva mätinstrumentet d.v.s. hur bra mätinstrumentet är på 

att mäta. En studie med hög reliabilitet kan upprepas/ replikeras av andra och alla ska komma 

till ungefär lika resultat (Gummesson, 2004). Gummesson menar att detta inte är möjligt vid 

studiet av komplexa fenomen och kanske inte ens önskvärt. Merriam (1994) menar att 

reliabilitet är ett problematiskt begrepp eftersom människors beteende inte är statiskt utan 

föränderligt. Mätinstrumenten i vår studie är de två olika bedömningsmaterial som använts 
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samt kompletterande intervjufrågor. Dessa har genomförts tillsammans med elever på ett 

systematiskt och noggrant sätt. Resultatet har därefter sammanställts i tabeller och diagram för 

att tydliggöra för tolkningar. 

 

I en undersökning med god validitet innebär det att det finns god överensstämmelse mellan 

teoretiska definitioner och operationella indikatorer, att man mäter det man påstår att man ska 

mäta. Detta är avgörande för förutsättningarna att erbjuda trovärdiga slutsatser om 

verkligheten (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2011). I denna studie genomför 

elever i språkliga svårigheter två likvärdiga bedömningar. Avsikten med detta var att 

undersöka om de presterar likvärdigt oavsett om bedömningen sker via dator eller manuellt 

med testledare. Vi anser att de jämförande resultat som senare redovisas, under 4:1, visar  att 

vi undersökt vad vi planerat att undersöka d v s att vår studie har god validitet. Merriam 

(1994) påpekar att man måste tänka på att informationen inte talar för sig själv – att det alltid 

finns en tolkare, en översättare och att man inte kan mäta en företeelse utan att förändra den. 

Validiteten måste alltså bedömas via tolkningar av forskarens erfarenheter istället för i termer 

av verkligheten.  

 

Generaliserbarhet hänger samman med validitet och innebär att vi frågar oss hur vi kan vara 

säkra på att det vi finner i studierna kan sägas gälla för en hel population av personer, grupper, 

miljöer etc (Backman, 2008). Enligt Kvale och Brinkman (2009) är det krav på 

generaliserbarhet som man kan kräva av undersökningen beroende på om man vill vinna 

större förståelse av dessa speciella fall eller vinna insikt om mer generella fall. Om vi är 

intresserade av generalisering bör vi ställa oss frågan om den kunskap som produceras i en 

specifik undersökning kan överföras till andra situationer (Kvale & Brinkman, 2009). I 

studien belyses några enskilda fall. Fallen är trovärdiga men går inte att generalisera eftersom 

antalet deltagare i studien är för få. Om studien enbart bestått av deltagare med av logoped 

nyställda diagnoser i språkstörning så kunde fallen inbördes emellan ses som mer jämförbara. 

Å andra sidan omfattar begreppet språkstörning ett mycket brett spektrum av svårigheter som 

kanske inte alltid är jämförbara med varandra.  
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4. Resultat 

4.1. Beskrivning av data  

 

Syftet med vår studie var att undersöka om barn i språkliga svårigheter presterar och upplever 

lika/olika när det gäller val av bedömningsmetod, datorbaserad med programmet Provia 

alternativt traditionell med testledare med bedömningsmaterialet God läsutveckling i 

praktiken som huvudsaklig grund? För att underlätta för en sådan jämförelse har respektive 

elevs resultat sammanställts i en tabell. Resultatet av den genomförda datorbaserade 

bedömningen samt den manuellt genomförda bedömningen på enskilda barn med språkliga 

svårigheter redovisas i figur 1:1. I tabellen används förkortningen DB för den datorbaserade 

bedömningen och förkortningen MB för den manuellt genomförda bedömningen. De 

delområden som undersökts i studien är: syntes, maxpoäng 8; att lyssna till ett visst antal ljud 

och sedan sammanfoga dessa till ett ord, fonologisk medvetenhet, maxpoäng 27; dela upp ord 

i mindre enheter och laborera med dessa samt ta bort eller byta ut enstaka ljud, läsning 

maxpoäng 19; läsa enkla och längre ord, läsförståelse maxpoäng 14; läsa enkla meningar och 

förstå dessa. Varje elev har en enskild kolumn där respektive resultat redovisas under rubrik 

DB respektive MB.  

 

 

4.2 Redovisning av resultat enskilda elever 

 

  Elev 1 Elev 2 Elev 3 Elev 4 Elev 5 Elev 6 Elev 7 Elev 8 

  DB    MB DB    MB DB    MB DB    MB DB    MB DB    MB DB    MB DB    MB 

Syntes  1           6     7           7 7          8 5         8 8          8 8          8 7         8 4         6 

Fon.medv. 14        11 11        12 15        24 19        16 22       13 27       27 20      20 18       22 

Läsning 11        15 14        17 16       19 15       17 12        16 17       19 16      16 15       16 

Läsförst. 13        12     11        12    14        14 14        14 11        13 14       14 14       14 13        13 

                  

 Summa: 39        44 41       48 52       65 53        54 53       50 66      68 57      58 50       57 

         

 

Figur 1:1 DB= Datorbaserad bedömning   MB= Manuellt genomförd bedömning 
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Elev 1. Syntes: DB avbröts p g a för många felsvar (1p). Tydliga svårigheter att särskilja vissa 

vokalljud på dator ex o-ö, e-i . Resultatet i MB (6 p) visar att det var lättare att särskilja ljud i 

MB. Fonologisk medvetenhet: DB visar högre resultat än MB, en möjlig förklaring kan vara 

att det finns bildstöd till övervägande samtliga uppgifter i DB men inte mycket bildstöd i MB. 

Läsning: DB har här ett lägre resultat än MB, en trolig orsak kan vara att det lästa ordet 

försvinner och måste hållas i minnet när svarsalternativen tas fram. I MB utläses ordet för 

testledare och behöver ej kopplas till bild. Läsförståelse: DB har lägre resultat än MB även 

här, i MB läses en mening, en fråga ställs och svaret kan ges direkt, i DB ska meningen samt 

fyra svarsalternativ läsas, därefter ska svarsalternativet väljas. Mer text ska således bearbetas 

för att kunna svara på frågan vilket kan vara orsaken till det lägre resultatet. Elev 1 upplevde 

det svårt att genomföra bedömningarna, motiveringen till detta var att det var svårare utan 

bilder och när man skulle komma ihåg det som sagts. Elev 1 uppvisade en glädje i att få arbeta 

vid datorn men blev snabbare uttröttad i den situationen.  

 

Elev 2. Syntes: Likvärdigt resultat för DB och MB. Fonologisk medvetenhet: Lågt men 

likvärdigt för DB och MB, något högre MB. Läsning: Något högre resultat för MB. 

Läsförståelse: relativt likvärdig för DB och MB, något högre MB. Eleven upplevde att det var 

lättare med datorn men att det ibland var svårt att höra rätt. Eleven uppvisade god uthållighet i 

båda bedömningsformerna. Eleven uppfattar bedömningarna som lärandesituationer. 

 

Elev 3. Syntes: Något högre resultat på MB. Fonologisk medvetenhet: avsevärt högre resultat 

i MB (24) än i DB (15). Eleven visar stora svårigheter med språkets formsida speciellt på 

stavelsenivå, DB avbröts p g a tre felsvar, eleven utnyttjar inte möjligheten att lyssna en gång 

till på DB utan chansar. Även vid MB visar eleven stora svårigheter men klarar flera av 

uppgifterna vid andra försöket. Läsning: Något högre resultat i MB. Läsförståelse: Likvärdigt 

resultat för DB och MB. Eleven tyckte det var klurigare med MB men uppvisar trots detta ett 

högre resultat i MB än i DB 

 

Elev 4. Syntes: Mycket högre resultat med MB (8) jämfört med DB (5). Eleven uppvisar 

svårigheter att särskilja vissa ljud på DB exempelvis mos- mus, flagga- fluga, balkong-

kartong. Denna svårighet syns inte vid MB, Fonologisk medvetenhet: Något högre resultat 

med DB. Läsning: Något högre resultat med MB. Läsförståelse: Likvärdiga resultat för DB 

och MB. Eleven uppfattade bedömningarna som ganska lätta men uppskattade det vid datorn 
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mer. Eleven tycker det blir tråkigt utan bilder och blir då trött. Vid syntes i DB verkar dock 

bilderna inte vara till något stöd. 

 

Elev 5: Syntes: Resultaten lika i MB och DB. Fonologisk medvetenhet: Avsevärt högre 

resultat i DB (22) än i MB (13). MB avbryts efter 3 felsvar i följd där det handlar om att lägga 

till eller ta bort stavelser i ord. Läsning: Högre resultat vid MB. Läsförståelse: Högre resultat 

vid MB. Eleven uttrycker vid intervju att det är roligt att arbeta med datorn, och verkar 

uppfatta en skillnad att göra rätt eller fel beroende testmaterial, att man vet att det blir rätt på 

datorn. Vid återkoppling på datorprogrammet (datorrösten säger t.ex. ett tydligt ”bra”! eller 

det förekommer applådliknande ljud) visar eleven tydligt att det är roligt och positivt  

 

Elev 6: Syntes: Lika resultat i MB och DB. Fonologisk medvetenhet: Maxpoäng vid både DB 

och MB. Läsning: Något högre resultat vid MB än DB. Läsförståelse: Lika resultat i både MB 

och DB. Eleven uttrycker i intervju att det lätt vid flertal tillfällen. 

 

Elev 7: Syntes: Jämnt resultat i MB och DB. Fonologisk medvetenhet: Lika resultat i DB och 

MB. Läsning: Lika resultat i DB och MB. Läsförståelse: Lika resultat i DB och MB. Eleven 

utrycker vid intervju att det var roligt att utföra båda varianterna av kartläggningsmaterial. 

Eleven resonerar kring bilder och ord i Provia, bl.a. vid intruktionsuppgift (räknas inte i 

poängräkningen) där eleven får höra ordet ”mus” och säger högt för sig själv ”nus” – vad är 

det? Detta upprepas vid ordet ”mos” där eleven verkar uppfatta ordet ”nos” istället, eleven 

letar efter en bild med ordet nos, hittar ingen sådan och resonerar som så att då måste det vara 

mos. Även det längre ordet k-a-m-e-r-a vållar problem för eleven i DB, först uppfattas ordet 

som ”katt”, eleven lyssnar igen och säger ”karna ?” 

 

Elev 8: Syntes: Högre resultat i MB än i DB. Fonologisk medvetenhet: Högre resultat i MB 

än i DB. Läsning: Något högre (en poäng) resultat i MB än i DB. Läsförståelse: Lika resultat i 

DB och MB. Eleven uttrycker att det var ”sådär” att genomföra materialet, uppger att det var 

roligt då läsning av bilmärken förekom och att det är tråkigt om det är svårt. I syntesdelen på 

Provia uppmärksammas bl.a. svårigheter att särskilja mellan /m/ och /n/ -ljud då eleven 

auditivt inte uppfattar skillnad mellan orden mos och nos.   
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Sammanfattning av resultat
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Figur 1:2 Resultat av sammanlagda delområden 

 

Genom en sammanställning av samtliga delområden i ett stapeldiagram ges en möjlighet att 

tydligare se skillnader i resultat mellan MB och DB hos respektive elev. Elev 1, 2, 5 och 6 har 

genomfört den datorbaserade kartläggningen först. Elev 3, 4, 7 och 8 har genomfört den 

manuella kartläggningen först. Resultat visar att endast en av de undersökta elevernas resultat, 

elev 5, visar på en högre nivå vid DB än vid MB.  Övriga elever har något högre 

genomsnittligt resultat vid MB. Tendensen vid bedömning av elever med språkliga 

svårigheters läsförmåga är att resultatet är något högre vid MB än vid DB. 

 

4.3 Kännetecken för resultat för barn i språkliga svårigheter vid bedömning av 

läsförmåga manuellt med testledare 

 

Den manuella bedömningen orkade samtliga barn genomföra vid ett och samma tillfälle. I den 

manuella bedömningen finns möjlighet till samtal mellan uppgifterna, vilket kan inverka på 

uthållighet och göra att eleven kan hålla fokus under längre tid.  

Resultaten för områdena; läsförståelse, läsning och ljudat ord är mycket högt med endast 

några få fel. Området fonologisk medvetenhet visar en mycket större spridning mellan 

elevernas resultat. Detta delprov innefattar 27 uppgifter som alla kräver en förmåga till att 

laborera med språket och flera uppgifter kräver samtidigt att eleven minns ursprungsordet. 

Alla dessa uppgifter genomförs utan någon form av minnesstöd, inga bilder och ingen text. 

Vid MB försvinner ordets ursprungliga innebörd vid stavelseindelning och byte av stavelser, 
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vilket skulle kunna innebära ytterligare svårighet eftersom de för barnet kanske meningslösa 

orddelarna kan uppfattas som nonord. Nonord (ord som fonotaktiskt överensstämmer med 

målspråket, men inte har något semantiskt innehåll) och nonordsrepetition påverkas av 

förmåga i fonologiskt korttidsminne och just detta kan medföra svårigheter för många av de 

barn som har språkliga svårigheter vilket skulle kunna vara en av förklaringarna till 

spridningen i resultat. För att ta in information i flera led och/eller jämföra med tidigare inlärt 

material, krävs att man kan ha fokus på flera saker samtidigt, att man kan hålla kvar 

information och bearbeta den vilket i sin tur ställer krav på arbetsminnet. Nettelbladt och 

Salameh (2007) påpekar att bearbetning av auditiv information kan vålla problem för barn i 

språkliga svårigheter och att svårigheter tenderar öka om informationen är kort eller kommer i 

snabb följd.  

 

I det manuella bedömningsmaterialet under delområdet Ljudat ord-syntes finns möjlighet till 

stöd för eleven genom visuella ledtrådar då eleven kan se munnens form hos testledaren och 

koppla munform till fonem, exempelvis mos-nos-mus. Språkliga svårigheter kan påverkas av 

auditiva perceptionssvårigheter, tex. svårigheter med diskrimination av språkljud och ett 

visuellt stöd genom munform kan underlätta att uppfatta korrekt. 

 

 

4.4 Kännetecken för resultat för barn i språkliga svårigheter vid datorbaserad 

bedömning av läsförmåga 

 

I bedömningsdelen ljudat ord-syntes finns bildstöd i datorbaserade bedömningen men eleven 

har här ej stöd av testledarens munrörelser. Några elever hade svårt att tolka vissa ljud på 

datorn vilket ledde till felsvar exempelvis mus-mos-nos, ror-rör. Carlström (2007) menar att 

auditiv tolkningsförmåga är betydelsefull för skriftspråksutveckling och att det handlar om att 

uppfatta, tolka och skilja mellan språkljud och ljudsekvenser, i DB observeras att ett flertal av 

eleverna får svårigheter med detta område. I DB minskar de paralingvistiska signalerna vilka 

handlar om de prosodiska variablerna såsom talrytm och tonhöjd, och detta kombinerat med 

avsaknad av visuellt stöd i form av munrörelser skulle kunna en förklaring till att 

tolkningssvårigheter av fonem uppstår för vissa av eleverna. 
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I DB finns ofta fyra svarsalternativ och bilder vilket gör att eleven har en fjärdedels möjlighet 

att chansa rätt. MB är inte uppbyggt kring bildstöd och alternativa svar utan bygger mer på 

samtalets grund. Flera alternativ kan också förbrylla elevens egna tankar, vilket skulle kunna 

påverka att det blir svårare att avge svar än i MB där eleven mer får lita till sin egen 

uppfattning av svar. Några av eleverna orkade inte genomföra hela DB vid ett enda tillfälle 

och fick därför bryta och fortsätta vid ett annat tillfälle. Detta avbrott kan ha lett till ett 

försämrat resultat p.g.a. att eleven på nytt var tvungen att mobilisera sin koncentration vid 

ännu ett tillfälle. Det kunde å andra sida hade det kunnat innebära att eleven fått ett bättre 

sammanlagt resultat eftersom eleven kanske inte hade presterat till sin fulla potential i under 

den senare delen av DB. Om eleven råkar trycka av misstag går det inte att ändra utan det 

krävs att testledaren antecknar feltrycket och sedan ser till att lägga till det i den 

sammanställning av resultat som programmet gör. Datorn är ett interaktivt verktyg som är lätt 

att hantera vilket eleverna verkar uppskatta. Det verkar som att datorn kräver mer kraft och 

koncentration av eleverna vilket leder till uttröttning innan bedömningen är helt genomförd. I 

DB finns en kommunikation, datorn till eleven och eleven ska avge ett svar tillbaka men 

hastigheten kan inte eleven påverka vilket innebär att naturliga pauser uteblir. Detta skulle 

kunna vara en av förklaringarna till att testet behövde delas upp på två tillfällen för några av 

eleverna.   

4.5 Resultat från enskilda delområden presenterat i stapeldiagram 
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Figur 1.2 Resultat av delområdet fonologisk medvetenhet (bilaga 4, bilaga 8) 
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Fonologisk medvetenhet (Figur 1:2) innehåller delarna: fonologisk medvetenhet-ord, 

fonologisk medvetenhet- stavelser, fonologisk medvetenhet-fonem. Vid MB av fonologisk 

medvetenhet är spridningen relativt stor, 11-27 poäng. En elev hade maxpoäng 27 p. Tre 

elever hade 13 p och lägre. Vid DB av fonologisk medvetenhet är spridningen även här 

relativt stor, 10-27 poäng. Två elever hade 13 p eller lägre. En elev har maxpoäng 27. Elev 3, 

har stor skillnad i resultatet mellan MB, 24 p, och DB, 15 p, även elev 5 har stora skillnader 

men tvärtom, DB 22 p och MB 16 p. Elev 6 och 7, har likvärdigt resultat oavsett DB eller 

MB. Elev 1, 4 och 5 visar ett högre resultat på DB. Elev 2,3 och 8 visar högre resultat på MB. 

 Det finns inga tydliga mönster i skillnader mellan resultat för elever i språkliga svårigheter 

vad det gäller MB eller DB under delbedömningen fonologisk medvetenhet. 
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Figur 1:3 Resultat för delområdet ljudat ord-syntes. (bilaga 5, bilaga 9) 

 

Ljudat ord-syntes (Figur 1:3): I det datorbaserade materialet får eleven höra ett ljudat ord och 

därefter klicka på rätt bild till ordet. I de manuella materialet får eleven höra ett ljudat ord och 

därefter säga det ord som uppfattats. Vid MB av ljudat ord-syntes är spridningen, 6-8 p. Fem 

elever hade maxpoäng 8.  Vid DB är spridningen, 1-8 poäng. Två elever har maxpoäng 8. För 

elev 1 är skillnaden stor i resultat mellan MB, och DB. Eleven har inte sammanljudat korrekt 

på tre av de fyra första orden och därför har övningen avslutats efter fyra försök. I MB har 

eleven lyckats bättre att sammanljuda de ljud som testledaren säger. Elev 4 och 8 uppvisar 

också högre resultat på MB jämfört med DB. Elev 3 och 7 uppvisar en lite skillnad i resultat, 

1 p, till fördel för MB. Tre elever har samma resultat oavsett bedömningssätt, fem av åtta har 

högre resultat på MB jämfört med DB.  

Tendensen är att resultatet för elever i språkliga svårigheter, vad det gäller delområdet syntes, 

är avsevärt högre vid MD än med DB. 
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Figur 1:4 Resultat för delområdet läsning. (bilaga 6, bilaga 10) 

 

Läsning (figur 1:4) innebär att känna igen ordbilder, läsa ljudenligt stavade ord, läsa 

ickefullständiga ord (en bokstav saknas) samt att läsa nonord. Vid MB spridningen 15-19 p. 

Två elever har maxpoäng 19. Vid DB är spridningen 11-15. Ingen elev har maxpoäng 19. Sex 

av eleverna i undersökningen hade 2p till 4 p högre resultat i MB. I DB läser eleven ordet 

först och sedan visas fyra bildalternativ där eleven ska trycka på den bild som motsvarar ordet 

som sagts tidigare, bilder finns här som stöd för tolkningen av det lästa. I MB läser eleven en 

text och testledaren ställer en fråga efter varje läst mening. Inga svarsalternativ eller bilder 

finns men eleven har texten framför sig och kan söka där efter svaret. Flera elever uppger i 

intervjun att bildstöd gör uppgiften roligare och lättare men i delområdet läsning verkar detta 

inte ha påverkat elevernas resultat till fördel för DB. 

Samtliga elever hade högre resultat på MB än på DB. Tendensen är att resultatet för elever i 

språkliga svårigheter vad det delområdet läsning är avsevärt högre vid MD än med DB. 
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Figur 1:6 Resultat för delområdet läsning. (bilaga 7, bilaga 11) 

 

Läsförståelse (Figur 1:6) innebär att eleven får läsa ord och enkla meningar, kombinera 

ord/mening till rätt bild alternativt svara på en fråga om det lästa. Vid MB av läsförståelse är 

spridningen, 12-14 poäng. Fyra elever har maxpoäng 14. Vid DB av läsförståelse är 

spridningen 11-14. Fyra elever har maxpoäng 14. Elev 1 har ett något högre resultat med DB. 

Elev 2 och 5 har däremot ett högre resultat vid MB. Fem av eleverna i undersökningen hade 

samma resultat i DB och MB. 

I delområdet läsförståelse ar de långa meningarna borttagna ur resultatet eftersom vi 

upptäckte att de ej var jämförbara med varandra. Detta innebär att endast mycket enkla 

meningar användes vilket gjorde resultaten höga. Det är högst troligt att de långa meningarna 

hade gett ett mer utslagsgivande resultat om de hade kunnat användas. 

 Tendensen i delområden läsförståelse är att resultatet är relativt likvärdiga oavsett DB och 

MB. 

 

Bedömningssituationerna avslutades med en kort intervju med avsikt att spegla elevernas 

upplevelse av densamma. Därefter ställdes följdfrågor beroende på svaret på inledande frågan. 

Avslutningsvis fick eleverna fundera kring hur de skulle kunna förklara för en klasskamrat 

vad de hade gjort. Detta redovisas under sammanfattning av intervju. 
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4.5 Kännetecken för upplevelsen hos barn i språkliga svårigheter av en 

bedömningssituation utförd av testledare 

 

De flesta av de barn som ingick i studien tyckte att det var roligt. Dock påpekades att det 

kunde vara svårt ibland. I MB fanns möjlighet till samtal mellan uppgifter, dessa 

samtalstillfällen kan skapa relation genom att barnet får möjlighet att berätta och få gensvar.  

Ahlberg (2013) menar att i det sociokulturella perspektivet är kommunikation en grund för 

mänsklig samvaro och att lärande handlar om relation mellan omgivning och andra 

människor. Ahlberg (2013) framhåller fem centrala teser i KoRP, vilka har starka samband till 

det sociokulturella perspektivet, och en av dem är att ”Människors lärande är huvudsakligen 

socialt, vilket innebär att det sker i interaktion med andra” (s. 147). I MB finns möjlighet till 

egenanknytning av ord och uppgifter genom berättande, detta kan kanske påverka att eleverna 

får ett djupare engagemang för uppgifter, ett exempel på detta är då ordet ”telefon” dyker upp 

i en uppgift, så berättar en elev om sin nya telefon och om funktioner i den. En 

intervjusituation innebär att barnet relativt snabbt förväntas svara på frågor, detta kräver en 

språklig förmåga som ställer krav på förmåga att bl.a. uttrycka sig, mobilisera ord, tänka ut 

svar. Detta är områden som kan vara problematiska för barn som har språkliga svårigheter.  

 

4.6 Kännetecken för upplevelsen hos barn i språkliga svårigheter av en datoriserad 

bedömningssituation 

 

Flertalet av barnen i studien påpekade att det var roligt att arbeta med datorn som verktyg. Det 

kan ju vara så att detta blir ett avbrott från det traditionella arbetssättet i skolan och att detta 

av eleverna upplevs som positivt. Detta kan skapa mer engagemang och ökad motivation att 

utforska vidare än vad text på papper kanske gör (Bråten & Strømsø, 2011).  Flera av barnen 

verkade uppleva att det kunde vara svårt att uppfatta den datoriserade rösten korrekt. Det 

framkom i intervju att det var bra med bilder, vilket kan indikera att bildstöd ger elever 

ytterligare stöd för minnet En intervjusituation innebär att barnet relativt snabbt förväntas 

svara på frågor, detta kräver en språklig förmåga som ställer krav på förmåga att bl.a. uttrycka 

sig, mobilisera ord, tänka ut svar. Detta är områden som kan vara problematiska för barn som 

har språkliga svårigheter.  
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Sammanfattning intervju: 

Sju av de åtta intervjuade eleverna upplevde båda bedömningssituationerna som roliga/lätta. 

Elev 1 upplevde det som svårt och det är också den eleven som uppvisar lägst resultat.  

Elev 1 motiverade sitt svar med att det var svårt när det inte finns bilder vid den manuella 

bedömningen. Elev 4 uttryckte att det var roligare med bildstöd. Av de övriga eleverna 

uttryckte två att det var roligare/lätt vid datorn. Elev 1 upplevde det svårt att ska komma ihåg 

vad som sagts på datorn eller den manuella testledaren.  Elev 2 uttryckte att det kan vara svårt 

att höra ibland på datorn. Elev 3 uttryckte att det var klurigare med MB än med DB. Elev 7 

upplevde att den visste om svaret blev rätt i DB men detta upplevdes troligen inte vid MB. 

Elev 8 tyckte det var motiverande med ordbilden av VOLVO i MB och uttryckte en önskan 

om fler uppgifter av samma slag. Flertalet av eleverna uttrycker att det är tråkigt när det de 

upplever något som svårt, och att det är bra när de upplever det som lätt och att då är det 

roligt. 

 

Eleverna utrycker på olika sätt hur de skulle beskriva för andra jämnåriga vad de gjort. Elev 1, 

4, 5, 6 och 7 beskriver något de gjort ex. ”Det är en på datorn som berättar och då ska jag 

göra”. Elev 2, 3 och 8 uttrycker insikter av ett de befinner sig i en lärandesituation ex. ”Vi har 

gjort gubben Provia, en gubbe som man kan lära sig saker av” och att det handlat ”om läsning 

och sånt”. 

 

 

5 Diskussion  

5.1 Metoddiskussion 

Den metod som använts i denna studie, komparativ fallstudie, har varit väl fungerande metod 

för att söka svar på aktuella frågeställningar. Metoden undersöker ett fenomen i sin realistiska 

miljö där gränser mellan fenomen och kontext inte är givna (Backman, 2013). Denna 

fallstudies avsikter är att vara undersökande, beskrivande samt förklarande och innehar 

kvalitativa forskningsansatser. Vi försöker att göra en tolkning av studieobjekt och kontext 

där gränserna kan vara svåra att urskilja.  Detta är ett särskiljande drag för en fallstudie, att 

tolkningen sker i en kontext och att tolkningen ”avser att ge mening, innebörd åt 

observationerna och därför kräver kunskap, insikt, sensitivitet och ibland en viss intuition” 

(Backman, 2013, s 61). Studien kan sägas vara kvantitativ då studien genomförts med 
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bedömning utefter efter samma mall och resultaten sedan sammanställts i tabeller och 

diagram. Studien kan sägas vara kvalitativ eftersom tolkningen inte kan följa vissa 

internationella standardiserade mönster, den kvalitativa rapporten har ingen mall eller mönster 

att följa. Intervjuerna ger ytterligare en kvalitativ dimension i tolkningen av de kännetecken 

för resultat för bedömning av läsning för elever i språkliga svårigheter, som undersökts. Kvale 

(1997) uppmärksammar maktasymmetrin som kan uppstå i intervjusituationer då det oftast är 

en professionell intervjuare som frågar en mer eller mindre frivillig naiv intervjuperson. Även 

Säljö (2000) resonerar kring dominans i intervjusituationer, och menar att detta särskilt gäller 

i vuxen-barn-situationer. Han påpekar att i ett sociokulturellt perspektiv betonas tänkande och 

kommunikation och de inte kan jämställas med varandra, att de inte är identiska. Säljö (2002) 

skriver att vi kan studera vad människor säger, skriver och gör och detta är kontextuellt 

bestämt och att det kanske inte uttrycker människors inre tankevärld och begreppsförståelse. 

Vi ser ett behov av att i tolkning av våra intervjuer beakta ovanstående och förstår att detta 

kan inverka både på intervjusvar och på tolkning.  

5.1.2  Giltighet/tillförlitlighet 

Den genomförda studien kan anses ha hög giltighet och tillförlitlighet eftersom den 

genomförts med stor noggrannhet. Resultatet kan ses som pålitligt och bör kunna genomföras 

av andra med liknande resultat. Det går dock inte att generalisera utifrån resultatet i denna 

studie eftersom endast ett begränsat antal fall studerats. Det hade varit av stort värde att 

ytterligare en grupp bedömts parallellt med vår studie med barn utan språkliga svårigheter. 

Det hade då varit möjligt att se i vad mån utslaget i resultat är kopplat till de språkliga 

svårigheterna i förhållande till hur stort utslaget i resultat som var kopplat till de båda 

bedömningsverktygen. Momentet ”Långa meningar” som avlägsnades från vår studie 

eftersom respektive del i DB och MB inte var jämförbara innebar att delområdet Läsförståelse 

blev aningen för lätt vilket syns i resultatet. Hade detta uppmärksammats i ett tidigare skede 

så hade det varit möjligt att kompensera detta genom att anpassa MB till DB. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

I denna studie ställdes frågan huruvida val av bedömningsmaterial inverkar på elevers resultat 

i bedömningssituation där läsutveckling mäts. Studien visar en tendens till att resultatet för de 

flesta elever är högre i MB. Det som kännetecknar resultat för MB i delområdena läsning, 

läsförståelse och ljudat ord/syntes är höga resultat och låg spridning. Resultaten under 
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delområdet fonologisk medvetenhet visar en större spridning och lägre resultat. Den 

fonologiska delen i MB bygger på att eleven ska minnas och uppfatta information enbart 

auditivt, inget stöd via text eller bild finns tillgängligt. Detta kräver att eleven kan hålla det 

ursprungliga ordet i minnet samtidigt som en stavelse eller ett ljud tas bort eller läggs till och 

ordet förändras. Nettelbladt och Salameh (2007) påpekar att arbetsminnet är mycket viktigt 

för språkinlärningen och Dahlin (2009) menar att först vid 7-8 års ålder kan man börja 

påverka sin lagring av information. Dahlin menar dessutom att variationen inom en klass vad 

gäller arbetsminnesförmåga kan skilja uppemot 6 år mellan elever. Denna studie berör elever i 

språkliga svårigheter och Nettelbladt & Salameh (2007) beskriver att det fonologiska 

korttidsminnet i relation till språkstörning ofta har begränsad kapacitet samt att innehållet i 

inkommande information ofta försvagas snabbt. I resultat av intervju framkom att ”det är 

svårt när det inte finns bilder” och att ”det svårt när man ska komma ihåg”. Här ger barnen 

uttryck åt att det handlar om förmåga till att minnas och ingen av barnen beskriver något om 

upplevelser av svårigheter med att finna rätt språkljud eller ord. Med kännedom om att brister 

i arbetsminne många gånger iakttas i samband med språkliga svårigheter och läs- och 

skrivsvårigheter ställer vi oss frågan om det verkligen är den fonologiska medvetenheten vi 

mäter eller om det är elevernas arbetsminnesförmåga som istället mäts.  Vi ser det som 

angeläget att definiera vad hinder i fonologisk medvetenhet består av innan förklaringar till 

svårigheter fastställs. Resultat för de flesta elever är högre i MB. Detta kan kopplas till den 

mänskliga interaktionens betydelse för samspel och lärande, vilket i sin tur kan kopplas till 

sociokulturella perspektivets syn på lärande där tänkande och kommunikation betonas.  Säljö 

(2000) skriver att det ”är genom deltagande i kommunikation som individer möter och kan ta 

till sig nya sätt att tänka, resonera och handla” (s. 115). Ahlberg (2007b) pekar på samspelet 

mellan individ och omgivande miljö som betydelsefullt i det sociokulturella perspektivet. I 

den MB sker ett möte mellan elev och testledare vilket skulle kunna kopplas till Säljös (2000) 

tankar om interaktionens betydelse i lärmiljön. Att det i är samspel och samtal vi formas till 

sociokulturella varelser och att det är i dessa som lärande utvecklas. Vid MB finns möjlighet 

att använda situationen till ett inlärningstillfälle och att ge feedback till eleven för att utveckla 

medvetenheten om den egna måluppfyllelsen. Samtalen som utspelar sig under denna 

bedömningsform gav ett tillfälle som testledare att se andra dimensioner i elevens 

tankegångar än det som var möjligt vid DB. Det skulle rätt använt också ge en möjlighet till 

att samtal med eleven kring dennes kunskapsnivå för att öka elevens medvetenhet kring sin 

egen kunskapsutveckling. I nästa steg kan det vara till fördel för elevens självbild (Taube 
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2007) samt ge mentor ett tillfälle till feedback till eleven vilket, enligt Hattie (2007), är en av 

de starkaste faktorerna för en god kunskapsutveckling hos eleven 

 

Kännetecken för resultat i DB är att delområdet Fonologisk medvetenhet ligger högre än i  

MB. Två elever har samma resultat i både DB och MB.  I DB finns tillgång till bildstöd som 

kan ge stöd för minnet vilket kan vara en god hjälp vid den laboration av ljud och stavelser 

som bedömningssituationen innebär. Torgersen (2007) påpekar att en tydlig koppling fonem 

till grafem underlättar vid fonologisk utveckling och läsutveckling och vi håller för sannolikt 

att både bildstöd och användande av grafem på likande sätt kan stödja minnet. I övriga 

delområden Läsning, Läsförståelse och Ljudat ord / syntes är tendensen att resultaten är lägre 

i DB än i MB. Tydligast ser vi detta i delområdet Ljudat ord, där vi ser att spridningen är 

mellan 1 poäng till maxpoängen 8 i resultat. I detta delområde har vi observerat den tänkbara 

betydelse det visuella stödet som samtalspartnerns munform kan utgöra. I syntesdelen för DB 

noterades svårigheter för flera elever att auditivt särskilja språkljud med liknande 

artikulationssätt, exempelvis de nasala konsonantfonemen/m/ och/n/.  Nettelbladt och 

Salameh (2007) beskriver att barn med språkliga problem många gånger får problem med 

auditiv bearbetning och särskiljning av fonem. Vi har i tolkningsdelen av resultat nämnt 

betydelsen av paralingvistiska signaler såsom variationer i röststyrka, betoning och tempo och 

att dessa avsevärt minskar i ett dataprogram. Nettelbladt och Salameh (2007) påpekar att barn 

med språkliga svårigheter i många fall har svårigheter att uppfatta obetonade segment, och vi 

misstänker att en dataröst (särskilt i lite äldre dataprogram) inte kan producera ord 

motsvarande en mänsklig röst. I delområdet läsning ser vi att sju elever presterar lägre i DB 

än i MB och funderar på om erfarenhet av att läsa på dataskärm kan inverka. Förmodligen är 

vuxna och kanske också barn mer vana vid att läsa på papper än att läsa på skärm och vi 

menar att detta bör uppmärksammas vid bedömning. Resultat av intervjusvar gällande elevers 

upplevelse av DB pekar tydligt på att dator som arbetsverktyg upplevs positivt. Dock var det 

några elever som inte orkade fullfölja DB, vilket gjorde att bedömning med DB fick fördelas 

på två tillfällen.  

 

Genom analysarbetet har vi uppmärksammat betydelsen av vad en process som denna kan 

innebära. Vid studiens start resonerade vi kring det bildstöd som eleverna exponeras för i det 

DB och antog att detta kunde inverka positivt på resultat. Detta antagande byggde vi på 

tidigare kunskaper av att visuellt stöd kan underlätta för elever, särskilt elever med auditiva 

perceptionssvårigheter eller brister i arbetsminne.  Vid analys av resultat insåg vi att resultaten 
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många gånger var högre i MB och funderade kring detta. Funderingarna ledde till en 

omvärdering av det tidigare antagandet om att bildstöd skapar gynnsammare förutsättningar 

för ovannämnda elever och en fråga om flera svarsalternativ med olika bilder ger ett stöd eller 

orsakar problem väcktes. Kan flera alternativ istället skapa förvirring och leda bort tankarna 

från elevens tänkta svar eller ger svarsalternativen större möjligheter i tänkandet som kan leda 

till korrekt svar? I DB används bildstöd bl.a. i delområdet fonologisk medvetenhet och ett 

exempel är bilden av ett bi där datarösten säger ”Om vi har ordet bi och lägger till /ta/, vad får 

vi då för ord?”. Ett första antagande kring detta skulle kunna vara att bildstödet ger eleven 

större förutsättningar att klara momentet. Vid närmare betraktande kommer vi till insikt om 

att momentet att skifta fokus från språkets betydelsesida till dess formsida ställer minst 

samma krav på eleven i DB och MB. Kanske kan bilden av ett bi försvåra tankeproceduren då 

biet i sig inte har något samband med målordet alls, å andra sidan skulle bilden kunna vara ett 

stöd för minnet för att minnas första stavelsen av målordet. I detta exempel på tolkning med 

stöd av den hermeneutiska spiralen försöker vi uppmärksamma vår erfarenhet och kunskap 

genom tolkning där förförståelse också kan få omprövas. En tolkning som denna ger inga 

färdiga förklaringar utan visar istället på behovet av förståelse för den komplexitet som finns i 

tolkningar. Tolkningar som i detta fall kan inverka på förklaringar av problematik och 

intervention. 

 

 

Med den teoretiska utgångspunkten KoRP ges möjlighet till användande av flera olika teorier 

med det sociokulturella perspektivet som grundläggande. Ahlberg (2013) menar att i KoRP 

kopplas lärande till kollektiva, sociala processer och också till den enskilde individen. Det 

kompensatoriska perspektivet är ytterligare en utgångspunkt i studien. Vi ser ett behov av att 

identifikation av hinder sker även på individnivå för att i den pedagogiska verksamheten finna 

de insatser som elever behöver. Enligt skollagen 2010:800 1 kap. 4§ föreskrivs att ”i 

utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov och en strävan ska vara att 

uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen” 

(Ahlberg 2013, s.50) och Ahlberg (2013) menar att skolan utifrån skollagen får ett 

kompensatoriskt perspektiv. 

 

 I denna studie vill vi förutom syftet med jämförelse av elevers resultat också lyfta fram 

lärandets betydelse. För att kunna stödja eleven i dennes kunskapsutveckling krävs kunskap 

om var eleven befinner sig i sin lärandeprocess. För att hitta elevens kunskapsnivå och kunna 
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skapa lärandesituationer utifrån den proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 1987) krävs en 

bedömning av möjlig kunskapsnivå där kartläggningar genom bedömningsmaterial, 

observationer och samtal kan ge viktig information. En bedömning kanske inte alltid är en 

lärandesituation i sig men syftar till att ligga till grund för insatser kopplade mot elevens 

fortsatta kunskapsutveckling. I det kompensatoriska perspektivet menar Haug (1998), som 

anför en kritisk hållning till detta perspektiv, att kompensationen ”förutsätter att sakkunniga 

på området diagnostiserar det enskilda barnets problem och behov och rekommenderar 

bestämda handlings- och undervisningsplaner” (s. 15) och menar att diagnoser är osäkra och 

att de är till stor del är sociala konstruktioner. Ahlberg (2013) beskriver istället sin syn på ett 

kompensatoriskt perspektiv i vilket ett av syftena bör vara att skapa likvärdiga 

utvecklingsmöjligheter för alla elever. Vi delar Ahlbergs syn och menar dessutom att 

utredning av svårigheter ska göras av person med kunskap inom området. Att svårigheter 

förläggs till individen och att individen utreds utesluter absolut inte att miljö och undervisning 

samtidigt bör uppmärksammas eftersom dessa har stor påverkan för lärande. Vi ser ett behov 

av att svårigheter alltid utreds inom flera nivåer. 

 

Skolan har skyldighet att möta elever och ge stöd om behov finns, i skollagen 2010:800, § 8 

skrivs ”Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges 

sådant stöd”, och vi ser att detta stöd kan se ut på många olika sätt och att det också kan 

utredas på flera olika sätt. Ahlberg (2013) menar att det är av ”intresse, eller rentav 

nödvändigt att ta reda på varje elevs förutsättningar för lärande och hur eleven lyckas med 

skolarbetet” (s. 91), men pekar också på risker med att rikta för stort fokus på kartläggning 

och dokumentation av olikheter. Tidiga insatser för elever i behov av stöd kan ha avgörande 

betydelse för deras utveckling, och Ahlberg (2013) nämner tidigt stöd utifrån kartläggning av 

elevers behov som en viktig del. Många forskare (Lundberg & Herrlin, 2005; Pehrsson & 

Sahlström, 1999; Wedin, 2010) menar att bedömning av elevers kunskaper med kvalitativa 

bedömningsverktyg ger bäst resultat. De ger en bild av var eleven befinner sig i sin utveckling 

men ger också eleven en insikt densamma. Bedömningstillfället kan, rätt använt, bli ett 

tillfälle till lärande. Även om bedömningsmaterial ger information till skola och lärare ser vi 

som angeläget att uppmärksamma den speciella situation som detta är med exempelvis ord 

och meningar lösryckta ur sitt sammanhang. Vi ser behovet av att i observation av barns 

läsutveckling även där kunna använda sig av olika synsätt, att kombinera det perspektiv som 

Wedin (2010) menar företrätts av forskare, såsom Ingvar Lundberg, vars fokus riktats mot 

uppmärksammandet av elevers brister och svårigheter samt har ett förebyggande fokus med 
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perspektiv som ser skrift som ett kommunikativt medium och fokuserar både sociala och 

kulturella aspekter (Liberg, 2005).  

 

5.3  Vad kan inverka på det vi ser i våra resultat och hur påverkar vår bakgrund och 

vår förförståelse 

 

Området barn och läsutveckling samt urvalet barn med språkliga svårigheter och vår egen 

bakgrund med utbildning och intresse av detta påverkar troligen beskrivning och tolkning av 

resultat av data, att vi lyfter fram vissa typer av områden som upplevs nära och viktiga för oss, 

medan andra områden kanske förbises. Det skulle kunna bli en viss övertolkning eftersom vi i 

studien mer eller mindre utgår från att språkliga svårigheter inverkar på läsutvecklingen. 

Eftersom denna uppsats och studie skrivs av två personer så kan proceduren ha sett olika ut 

vid genomförandet trots att vi försökt bygga upp en tydlig gång att följa för proceduren. Ett 

observandum är att alltid vara medveten om att resultat visar hur eleven presterade här och nu 

vid detta tillfälle. Därutöver behövs en medvetenhet kring hur miljöfaktorer, testledares 

kompetens och relationsförmåga, elevens upplevelse och ”dagsform” påverkar resultat. 

 

Beslutet att ta bort den del av bedömningen som kallades långa meningar p.g.a. att vi 

upptäckte under processens gång att de båda materialens respektive del inte var jämförbara 

kan ha inneburit att vi inte fick så stort utslag i skillnader under just momentet läsning. Den 

svåraste delen som kunde ge utslag hade vi ju då valt att sortera bort. 

5.4 Avslutande reflektioner/konklusion 

 
I och med införandet av LPO- 94 styrdes fokus mot en målorienterad undervisning. 

Avstämningen för elevers kunskaper skulle ske i år 6 och dessförinnan skulle lärande ske utan 

moment av bedömning och betygssättning. Speciallärarnas arbete kritiserades för att vara 

alltför individinriktat och en ny utbildning sjösattes, specialpedagogutbildningen. 

Specialpedagogens uppdrag var och är att handleda lärare i förskola/skola och samordna 

insatser, analysera svårigheter på individ-, grupp och organisationsnivå, utföra pedagogiska 

utredningar och ingå i elevhälsa. Under senare år har en ny förändrad speciallärarutbildning 

införts. Denna utbildning innehåller motsvarande kompetenser samt en fördjupning i 

matematik eller språk-, läs- och skrivutveckling. Vi tycker oss se en förändring från först 

tydligt individfokus till större fokus på miljö, för att nu se både till individen och dennes egna 
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förutsättningar parallellt med miljö. Vi har funderat kring detta med perspektiv i 

specialpedagogik och ställer oss frågan om det verkligen är ”svart eller vitt”. Vi ser istället ett 

behov av att kunna använda kunskap från fler än ett perspektiv, och Ahlberg (2013) menar att 

kunskap kan vidgas och förståelse för företeelser kan öka om fenomen betraktas utifrån flera 

olika perspektiv. Ahlberg (2001) menar att ”lärandet har sin grund i samspelet mellan 

händelser i miljön och elevernas upplevelse av miljön och syn på sin egen förmåga” (s. 132). 

Hon pekar på betydelsen av att betrakta lärande i relation till kontext och lärandemiljö. 

Läraren måste informera sig om alla fakta som kan påverka läsinlärningen positivt eller 

negativt (Taube, 2007). I arbetet med barns lärande är det viktigt att kunskapen är på rätt nivå 

och att tidigt uppmärksamma elever som riskerar att halka efter i sitt lärande. Det finns därför 

ett behov av bedömning och följaktligen även ett behov av goda effektiva 

bedömningsverktyg. Ytterligare en frågeställning växer fram i vår studie: Är manuellt och 

databaserad bedömning två likvärdiga mätinstrument? För att få svar på den frågan krävs en 

mer omfattande studie där även en jämförelsegrupp med elever utan språkliga svårigheter 

deltar. 

 

För barn idag som föds in i den digitala världen kommer förmågan att hantera dator och 

läsplattor troligtvis vara väl uppövad vid skolstart. Digitala verktyg som för bara något 

decennium sågs som revolutionerande blir om inom kort naturliga redskap i vår undervisning. 

Utvecklingen i den digitala världen går fort framåt och våra elever har höga krav på modern 

design vilket gör gårdagens moderna program till dagens omoderna. Utmaningen för skolan 

blir att hålla jämna steg med utvecklingen. DB har många fördelar: samma testledare, samma 

struktur och form, tidsbesparande samt ger snabbt en överskådlig profil över elevens styrkor 

och svagheter. Nackdelen kan vara att situationen kan bli mekanisk och statisk jämfört med 

motsvarande bedömning gjord i samspel mellan elev och pedagog. Den datoriserade 

bedömningen kräver inte mycket tid i övrigt för läraren. DB är tidsbesparande tack vare de 

sammanställande översikter som är möjliga att få direkt. MB krävde mer tid i förberedelse, 

löpande anteckningar under pågående bedömning samt tid för sammanställande av resultat än 

vad DB gjorde. Sammanfattningsvis är det inte så stora skillnader i resultat mellan MB och 

DB för elever i språkliga svårigheter. Tidsbesparingen kan motivera användande av DB. I en 

inte alltför avlägsen framtid kan det nog vara så att de nationella proven i årskurs tre och sex 

genomförs digitalt för att underlätta sammanställning och rättningsprocesser. Innan detta 

införs bör ytterligare forskning göras på hur elevers resultat påverkas i vid denna typ av 

bedömningssituation. I elevers intervjusvar angående upplevelse av bedömningssituationen 
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uppger ett flertal elever positiva upplevelser av att arbeta med dator som verktyg. DB 

uppvisar poängmässigt inte högre resultat, dock verkar många elevers upplevelse vara positiv 

vid användande av dator som analysverktyg. Eleverna anger att ”det är roligare med datorn” 

och ”det var roligast med datorn”. Datorn är ett interaktivt hjälpmedel, du trycker och något 

händer vilket kan öka motivationen och därmed inlärningen (Bråten & Strømsø, 2011). 

Genom att uppmärksamma elevers egna upplevelser av lärande och vad de själva upplever 

som positivt har studien fått ytterligare en dimension. 

 

Vi fick ett lärande i våra diskussioner under arbetets gång med vår studie utifrån våra olika 

utbildningar grundskollärare-speciallärare och förskollärare-talpedagog-specialpedagog. 

Dialogen som oftast genomförts via telefon har fördjupat vår kunskap kring 

forskningsprocessen och gemensamt har vi troligtvis utarbetat en studie av högre kvalitet än 

om den genomförts enskilt. 
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Bilaga 1 

Förfrågan om medverkan i undersökning. 

 

Hej, jag heter XXXX och arbetar som XXX  i  XXXkommun/ skola . Jag studerar på 

Specialpedagog/ Speciallärarutbildningen på Mälardalens högskola och arbetar tillsammans 

med ytterligare en student med examensuppgift. 

 

Vi har ett intresse av barns läs- och skrivutveckling och vårt examensarbete handlar om läs- 

och skrivutredningar kring barn som har eller haft språkliga svårigheter. Vår förfrågan gäller 

samtycke av ert barns deltagande i vår studie. Studien innebär att barnet vid två tillfällen 

enskilt träffar mig under skoltid och genomför två olika kartläggningsmaterial, varav det ena 

är datorbaserat och det andra genomförs med papper och penna.  Efter varje tillfälle kommer 

vi att samtala med barnet om dess upplevelse av deltagandet, vi ställer bl.a. frågor om det 

kändes roligt/tråkigt eller var lätt/svårt. Resultaten av samtalen och kartläggningarna kommer 

vi sedan att använda i vår studie. Materialet kommer endast användas i denna studie. Vid 

samtycke från målsmän kan resultat också användas och diskuteras med berörd klasslärare 

med syfte att stödja barnets läs- och skrivutveckling. 

 

Medverkan i undersökningen är helt och hållet frivilligt. Deltagandet är anonymt och det 

kommer inte kunna gå att urskilja vilka elever som har deltagit i undersökningen.  

 

Förutom denna förfrågan kommer jag att höra av mig via telefon angående ert godkännande. 

Är det något ni undrar över, så hör gärna av er till mig på tel. XXXX 

 

Hälsningar XXXX 

Specialpedagogutbildningen/Speciallärarutbildningen 

Mälardalens högskola 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide  

 

Intervjufrågorna är utformade för att passa den halvstrukturerade intervjuform vi valt.  Kvale 

talar om den kvalitativa forskningsintervjun som en halvstrukturerad intervju, vilket innebär 

att den varken är ett öppet samtal eller utgår från ett hårt strukturerat frågeformulär.  Istället 

genomförs den med stöd av en intervjuguide som fokuserar på vissa teman och kan innefatta 

förslag till frågor. 

 

Intervjufrågor att ställa efter varje genomfört kartläggningstillfälle, frågorna har utgångspunkt 

i Kvales beskrivningar av olika typer av frågor som kan vara användbara i den 

halvstrukturerade intervjuformen (s. 124). 

 

1. Först en inledande fråga, enligt Kvale (1997) kan en sådan ge spontana och rika 

beskrivningar. Kvale skriver också att resterande del av intervjun sedan ägnas åt 

uppföljning av intervjupersonens svar/upplevelse. 

2. Uppföljningsfråga. Kvale menar att den intervjuades svar kan ges en djupare innebörd 

genom intervjuarens förhållningssätt, att detta kan ske genom direkta frågor om det som 

sägs och att även nickar och hummanden kan uppmuntra intervjupersonen att berätta 

vidare. 

3. Sonderande fråga. Genom en sonderande fråga söker intervjuaren efter svar, sonderar 

innehållet, dock utan att markera specifika områden som ska uppmärksammas. 

4. Specificerad fråga.  

5. Indirekt fråga.  

 

Fråga 1. Kan du berätta för mig om hur du tyckte det kändes att göra dessa uppgifter  

 

Fråga 2. Eventuella frågor om det som berättas, eller nickar/hummande 

 

Fråga 3. Du kände/tyckte/säger att det var …, kan du säga något mer om det? 

 

Fråga 4. Hur vet man när något är roligt/tråkigt/ lätt/svårt (beroende av barnets svar) 

 

Fråga 5. Om du skulle berätta för dina kompisar vad vi har gjort tillsammans här idag, 

hur skulle du berätta då? 
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Bilaga 3 

Intervjusvar redovisade i tabellform 

Elev 1. Kan du 

berätta om 

hur du 

tyckte det 

kändes att 

göra dessa 

uppgifter 

2. Eventuella 

frågor om det 

som berättats, 

eller nickar/ 

hummanden 

3. Du kände 

/tyckte/säger 

Att det var ... 

kan du berätta 

ngt mer om 

det? 

 

4. Hur vet man 

om ngt är 

lätt/svårt/ 

roligt/tråkigt? 

(beroende av 

elevens svar) 

5. Om du skulle 

berätta för dina 

kompisar/klassen 

Om vad vi gjort 

tillsammans idag, 

hur skulle du 

berätta då? 

1 Det var 

svårt. 

Det är svårt när 

det inte finns 

bilder 

Det är svårt när 

man ska 

komma ihåg 

Då kan jag inte Det är en på datorn 

som berättar och då 

ska jag göra. 

 

2 Det var lätt Det var roligast 

vid datorn. 

Det kan vara 

svårt att höra på 

datorn men då 

får man lyssna 

en gång till. 

Svårt, då är det 

tråkigt 

Vi har gjort gubben 

Provia, en gubbe på 

datorn som man lär 

sig saker av.  

 

3 Det var 

enkelt 

Jag kunde Det är klurigare 

med Katarina 

än med datorn. 

Vet inte. Vi har ljudat. 

4 Det var 

ganska lätt. 

Det är roligare 

med datorn. 

Nej Det är roligare 

med bilder, man 

blir trött när det 

är tråkigt 

Du eller datorn säger 

och jag ska gissa. 

5   Det var 

roligt 

Roligt med 

datorn 

På datorn vet 

man att det är 

rätt, annars vet 

man inte 

Det är roligt då, 

och så. Man 

tycker det är 

roligt 

Gjort olika saker, 

dator och så 

6 Det var lätt Bara lätt var det Nä, bara lätt Det vet man, för 

då det är lätt och 

man kan det då, 

det är inte svårt 

då 

Vet inte, att det är om 

läsning och sånt 

7 Det var 

roligt 

 När man inte 

har provat det 

vet man inte om 

det är roligt, sen 

Båda var roliga, 

när man gör då 

vet man det 

Att jag varit med Eva 

och gjort massa grejer 
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vet man 

8 Det var 

sådär 

 Det var bra med 

Volvon och det. 

För då var det 

roligt och man 

vill göra mer. 

Ja, när det är 

roligt är det bra. 

När det är tråkigt 

är det inte så 

roligt, då är det 

lite svårt med det 

man ska göra och 

det. 

Att varit hos Eva och 

lärt mig läsa mer och 

det. 
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Bilaga 4 

 

Manuell bedömning. Fonologisk medvetenhet 

 

Motsvarighet Provia – fonologisk medvetenhet 6-9 år. 

 

Sammansatta ord  

Instruktion: Testledaren säger: Om vi har ordet jord och lägger till ordet gubbe, vad får vi 

då? 

Exempel : 1: Jord+gubbe,  2. fot+boll 

3.Tand+borste 

4. Glas+ögon 

5.Polis + bil 

Instruktion: testledaren säger: Om vi har ordet glasspinne, och tar bort ordet pinne, vad får vi 

då? (här finns inga exempelord) 

6. glasspinne – pinne . Om vi har ordet glasspinne, och tar bort ordet pinne, vad får vi då?  

7. spindelnät – nät.  Om vi har ordet spindelnät, och tar bort ordet nät, vad får vi då?  

8.segelbåt – båt.  Om vi har ordet segelbåt, och tar bort ordet båt, vad får vi då?  

9. brevlåda – brev . Om vi har ordet brevlåda, och tar bort ordet brev, vad får vi då?  

10. kaffekopp – kaffe (egen påhittad) Om vi har ordet kaffekopp, och tar bort ordet kaffe, 

vad får vi då?  

 

 

 

 

Orden i uppgift 11 och 21  är inte från God läsutveckling i praktiken, kunde inte hitta 

motsvarigheter i materialet, vilket varit orsak till att orden är konstruerade av oss. Målet har 

varit att konstruera uppgifter liknande målorden i Provia. 

________________________________________________________________ 

 

11. Elefantsnabel – elefant . Om vi har ordet elefantsnabel, och tar bort ordet elefant, vad får 

vi då?  
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12. mobiltelefonladdare – mobil och – laddare. Om vi har ordet mobiltelefonladdare, och tar 

bort ordet mobil och ordet laddare, vad får vi då? 

________________________________________________________________ 

 

13. ko+ka. Om vi har ordet ko och lägger till ka , vad får vi då? 

14. Ska + ta . Om vi har ordet ska och lägger till ta, vad får vi då? 

______________________________________________________________ 

15. Lampa – pa. (lamm) Om vi har ordet lampa och tar bort pa , vad får vi då? 

16. Höna – na .(hö) Om vi har ordet höna och tar bort hö istället, vad får vi då? 

17. måla – la + ne. (måne) Om vi har ordet måla och tar bort la och lägger till   ne istället, vad 

får vi då?) 

18. råtta – rå + po (potta) Om vi har ordet råtta och tar bort rå och lägger till po istället, vad 

får vi då? 

19. näsa – nä + lä (läsa) Om vi har ordet näsa och tar bort nä och lägger till lä, vad får vi då? 

20. rena – re + fe (fena) Om vi har ordet rena och tar bort re och lägger till fe istället, vad får 

vi då?) 

21. lata – la + ma (mata) Om vi har ordet lata och tar bort la och lägger till ma istället, vad får 

vi då?) 

 

 

Fonemaddition (från God läsutveckling i praktiken s. 22) 

Instruktion: Övningarna görs muntligt, ljud + ord.  

22.  n + ål (vad blir det om man lägger till n till ål?) 

23. p + ris (vad blir det om man lägger till p till ris) 

 

 

Fonembyte (från God läsutveckling i praktiken, s. 23) 

Instruktion: övningarna görs muntligt, ljud + ord.  

24. såg – s + t (tåg) Vad blir såg om man byter s mot t? 

25. katt – k + h (hatt) Vad blir katt om man byter k mot h? 

26. mal – m + s (sal) Vad blir mal om man byter m mot m? 

Fonembyte, sista ljudet egna ord 

27. knott – tt + pp ( knopp) Vad blir knott om man byter t mot p 
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Fonembyte medialt, (god läsutveckling i praktiken s. 23) 

Instruktion: övningarna görs muntligt, ljud + ord. 

28. sol – o + i . (sil) Vad blir sol om man byter o mot i? 

29. hal – a + e (hel) Vad blir hal om man byter a mot e? 

Uppgift 30-31 i Provia kan genomföras, men resultat räknas inte med i jämförelsen av 

materialen. 
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Bilaga 5 

 

Manuell bedömning. Ljudat ord/ Syntes.  

 

Motsvarighet Provia – Läsning 7-9 år. Hitta bild till ljudat ord. 

 

Uppgift 3 och 4 är från God läsutveckling i praktiken s. 17.  Övriga ord  har konstruerats av 

oss, intentionen är att målordet ska vara så likt ordet i Provia som möjligt.  

Instruktion: övningarna görs muntligt. Säg ljuden med en sekunds mellanrum  

 

1. Övningsord  v- a –s. Vilket ord blir det v – a – s   

2. Övningsord m- u –s  Vilket ord blir det m – u - s 

 

Vilket ord blir det av ... 

3. S - a -k 

4. M – å - s 

5. P – ä – r – o - n 

6. P- o – l – i - s 

7. F- l – i – ck - a  

8. T -  o – m – t - e 

9. T e – l – e – f – o - n 

10. B – i – l – d – e - r 
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Bilaga 6 

 

Manuell bedömning. Läsning. 

 

Känner igen ordbilder på skyltar och förpackningar, läsa enkla ord, ord där ett ljud saknas, 

nonord 

Motsvarighet Provia – Läsning 7-9 år 

Känner igen flera ordbilder på skyltar och förpackningar. I God läsutveckling i praktiken får 

pedagogen själv finna lämpliga ordbilder (förlaget gör ingen reklam), nedanstående bilder är 

hämtade från Goggle bilder. 

Instruktion: eleven får titta på bilderna och berätta om dem. På denna uppgift kan eleven få 

högst 5 poäng även om det finns 7 alternativ.  

  
 

1. 

 

 

.  
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. 

.  

 
 

 

 

 

 

 

Läsa enkla ord (God läsutveckling s. 37) 

Instruktion: eleven får läsa orden 8 – 12.  

 

8.       sol 

 

9.       bil 

 

10.      sova 
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11.      bita  
 

12.      kamrat 

 

 
Läsa ord där ett ljud uteslutits.  

För uppgifterna 13 -16 finns ingen motsvarighet i God läsutveckling i praktiken. Här har vi 

konstruerat ord där avsikten är orden ska vara så lika orden i Provia som möjligt.  

 

13.           sko_a 

 

14.             t_vla 

 

15.              sp_la 

 

16.               mö_ster 
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Läsa non-ord,  
God läsutveckling i praktiken s. 63.  

 

17.             tada 
 

 

18.             drojper 

 

19.                         brang 

 

20.                        blåmit 

 

21.                       grobats 
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Bilaga 7 

 

Manuell bedömning. Läsförståelse  

Motsvarighet Provia Läsförståelse  8 – 9 år 

 

Sid 96 – 98 God läsutveckling i praktiken. 

Instruktion: Här ska eleven kunna kombinera ord och bild. Klipp till lappar med orden och 

bilderna och låt eleven kombinera dem själv. Kopiera underlag från God läsutveckling i 

praktiken.  (I God läsutveckling i praktiken saknas bild på elefant, det är ett ord som lagts till. 

Bilden är hämtad från Goggle bilder, och används i uppgiften tillsammans med övriga bilder). 

Avkoda enkla ord och kombinera ord och bild 

1.  Bok 

2.  Nät 

3.  Får 

4.  Tak 

5.  Måne 

6.  Hare 

7. Elefant (detta är ett eget ord, i god läsutveckling finns bara en och tvåstaviga ord, i 

Provia finns en, två och trestaviga ord, därför har vi valt att lägga till ett eget ord för att få 

större likhet).  
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Läsförståelse Manuell Bedömning 

I Provia består denna del av två och fler ord och eleven ska peka på rätt bild, exempel ”hon 

syr” och sedan ”katten är framför lådan”. 

Motsvarighet i God läsutveckling i praktiken sid 101 . 

Instruktion: Eleven får här läsa meningen och sedan svara på fråga. Kopiera underlag från 

God läsutveckling i praktiken. 

8. Sara har en katt (Vad har Sara?) 

9. Katten är brun (Vilken färg har katten?) 

10. Den leker med en boll (Vad leker den med?). 

11. Ola har en hund (Vad har han?). 

12. Den heter Ruff (Vad heter den ) 

13. Ruff jagar Saras katt. (Vad gör Ruff) 

14. Saras katt heter Måns. (Vad heter katten?) 
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Bilaga 8 

 

Datorbaserad bedömning Fonologisk medvetenhet  

Påminn barnet att säga svaret muntligt och begrunda alla förslag innan det väljer bild på 

skärmen! 

Instruktion Muntligt felsvar Avvikande uttal ,TP:s ev kommentar 

1 brev + låda = brevlåda 2 jord + gubbe = jordgubbe 

  

Fonologisk medvetenhet - ord Muntligt  

3 vägg + lampa = vägglampa  

4 motor + väg = motorväg  

5 pil + tavla = piltavla  

6 maskros - mask = ros  

7 bokhylla - hylla = bok  

8 handväska - väska = hand  

9 smörgås - tårta = smörgås  

10 blåklocka - klocka = blå  

11 polismotorcykel - polismotor = cykel  

12 pärlhalsband -pärlband = hals  

Fonologisk medvetenhet - stavelse  

13 bi + ta = bita  

14 sko + la = skola  

15 blåsa - sa = blå  

16 höna - na = hö  

17 måne - ne + la = måla  

18 koka - ko + ba = baka  

19 bada - ba + la = lada  

20 gata - ga + ri = rita  

21 näsa - nä + re = resa  

Fonologisk medvetenhet - fonem  

22 v + ägg = vägg  

23 g + ris = gris  

24 sand - s + t = tand  

25 bil - b + s = sil  
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26 viska - v + d = diska  

27 bred - d + v = brev  

28 rör - ö + o = ror  

29 mil - i + å = mål  

30 f_ icka + l = flicka  

31 nöt - ö + ä = nät  
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Bilaga 9  

 

Datorbaserad bedömning. Hitta bild till ljudat ord/ Syntes     

Instruktionsuppgift 

1 v-a-s 2 m-u-s  

Notera t.ex. följande: Barnet kommer ej fram till ordet, säger ett annat ord, säger ett 

nonsensord, säger ordet fel men väljer rätt, säger fel och lyssnar igen och säger rätt, säger rätt 

men väljer fel bild. 

Hitta bild till ljudat ord 

3 s-å-g  

4 m-o-s  

5 m-o-r-o-t  

6 g-a-ff-e-l  

7 f-l-a-gg-a  

8 t-a-v-l-a  

9 k-a-m-e-r-a  

10 b-a-l-k-o-ng  
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Bilaga 10  

 

Datorbaserad bedömning. Läsning  

Påminn barnet att titta väl på alla förslag innan det väljer ord på skärmen! 

Introduktionsuppgift 

1 VOLVO 2 HEJ  

Notera t.ex. följande: Barnet kommer ej fram till ordet, säger ett annat ord, säger ett 

nonsensord, säger fel och lyssnar igen och säger rätt, säger rätt men väljer fel ord, väljer helt 

fel eller snarlikt ord. 

 

Läsning 

3 McDonalds  

 4 STATOIL 

5 SAAB 

6 KONSUM  

7 IKEA 

8 bok 

9 mål 

10 bada    

11 gata 

12 paprika 

13 pä_on  

14 sm_rgås    

15 fl_ga 

16 fö_ster 

17 soka 

18 strönska 

19 bråma 

20 blatig 

21 gnusurk  
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Bilaga 11 

Datorbaserad bedömning. Läsförståelse 
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