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Abstract
Studies of reading related language abilities in preschool, and reading development in compulsory school.

The purpose of this doctoral thesis was to explore relationships that impact language development, and how reading ability 
develops during the compulsory school years.

The thesis includes four studies, study I (licentiate thesis), with students from grades 2–5, from 24 classrooms (N = 
428), study II examined whether the National test (NP) was able to identify students with word decoding problems from 
a sample of third graders from study I (n= 112).

In study III a small number of students (n = 8) from Study II were followed-up to the ninth grade. The students’ and 
their parents’ perception of special education support is described.

In Study IV the correlation between socioeconomic status (SES) and language development was examined in preschool 
children (N= 231) from three municipalities in the middle of Sweden. Furthermore, the language ability among these 
preschool boys and girls is described.

Students’ language abilities are examined in these four studies, where the participants are students in preschool (N= 
231), and compulsory school (N=428).

The results indicated that the student’s reading profiles (the correlation between phonological decoding and reading 
ability) based on Simple View of Reading showed difficulties in reading ability for students in the fourth grade to a larger 
extent than in the third grade. National tests (NP) in Swedish for the third grade do not identify students with decoding 
difficulties.

The students that had difficulties with decoding in the third grade also had difficulties with decoding in the ninth grade 
and scored low on all reading and writing tests. In interviews with parents and students, the respondents described that the 
students did not engage in leisure reading in their free time and that when they did, they read using their computer or their 
mobile phone. The respondents also described school experiences where special education support had been provided too 
late, and to an unsatisfactory extent. Between the fourth and sixth grade, special support was provided as reading in a small 
group, and between the seventh and ninth grade, special support was provided from a paraprofessional; receiving support 
from a special educational needs teacher was uncommon.

Study IV does not indicate differences between preschool boys’ and girls’ results on tests in language abilities, letter 
knowledge, and rapid automatized naming. Children from areas with lower SES performed worse on the language tests than 
children from areas with higher SES. The results from these studies indicate the importance of early language interventions 
for preschool children in areas with low SES.

Taken together, the studies indicate that the early identification of children with delays in language abilities is feasible 
in preschool, as well as the early identification of children with difficulties with decoding in primary school. The follow-
up suggests that without early and effective interventions the difficulties may last for the following school years, and may 
affect negatively the students’ educational achievement.
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Abstract 

Syftet med avhandlingen är att undersöka samband som påverkar språkut-

veckling, samt hur läsförmågan under grundskoleåren utvecklas.  

Avhandlingen innefattar fyra studier, Studie I (licentiatuppsats), elever 

från årskurs 2–5 från 24 klasser (N = 428), elevers läsprofiler identifieras. 

Studie II analyserar elever från Studie I som klarade NP i årskurs 3 (n = 

112), men som inte klarade godkänd gräns för ordavkodning i årskurs 3.  

 I Studie III följs några elever upp från Studie II, alla pojkar (n = 8), när 

de går i årskurs 9. Elevernas och deras föräldrars upplevelse av stödinsatser 

redovisas. 

I Studie IV undersöks från tre kommuner i Mellansverige hur Socioeko-

nomisk status (SES) samverkar med språkutveckling samt redovisas skillna-

der mellan pojkars och flickors språkliga förmåga i 4–6 års ålder.  

Elevers språkförmågor undersöktes i dessa fyra delstudier där deltagare 

var elever i förskola (N = 231) och skola (N = 428). 

Resultaten i Studie I pekar på att elevernas läsprofiler (korrelationen mel-

lan fonologisk ordavkodning och läsförståelse) utifrån the Simple View of 

Reading uppvisar läsförståelseproblem för elever i årskurs 4 i större omfatt-

ning än i årskurs 3. Nationella provet i svenska för årskurs 3 identifierar inte 

elever med ordavkodningsproblem. 

De elever som uppvisar ordavkodningsproblem i årskurs 3, hade bestå-

ende problem med ordavkodningen även i årskurs 9. De hade låga resultat på 

samtliga läs- och skrivtest. I intervjusvar från både föräldrar och elever redo-

visades att eleverna inte läser för nöjes skull, när de läser gör de det på dator 

eller i mobilen. De berättade också om en skolhistoria där specialpedago-

giskt stöd ofta satts in sent och i otillräcklig omfattning. Stödet eleverna fick 

på mellanstadiet skedde i form av läsning i liten grupp, på högstadiet fanns 

en assistent, ett fåtal hade haft speciallärarstöd.  

Studie IV visar inga skillnader mellan pojkars och flickors resultat på tes-

ter i språklig förmåga, bokstavskännedom och snabb benämning när de är i 

4–6 årsåldern. Barn från områden med lägre SES klarade de språkliga testen 

sämre än barn från områden med högre SES. Resultaten på dessa studier in-

dikerar vikten av tidiga språkliga insatser för förskolebarn i områden med 

låg SES.  Sammantaget indikerar studierna vikten av tidig identifiering och 

tidiga insatser.  

Keywords: ordavkodning, läsutveckling, specialpedagogiskt stöd, tidig 

identifiering.  



 

  



 

Förord 

 

Jag har efter mer än fyra decennier som lärare bland lågstadieelever, ungdo-

mar och vuxna funderat mycket på varför insatser till elever med läs- och 

skrivproblem sätts in så sent. 

Det blev inte minst påtagligt i mötet med elever inom vuxenutbildningen, 

men även inom kriminalvården, i såväl undervisnings- som i forskningssitu-

ationen. Under hela mitt yrkesliv som lärare, först som lågstadielärare, senare 

som lärare på Komvux och undervisning på anstalter med olika säkerhetsklas-

ser har jag engagerat mig för elever som har haft det problematiskt med sin 

läsning och skrivning.  

Intresset för specialpedagogik gjorde att jag ville studera vidare och min 

magisteruppsats kom att handla om intagnas läs- och skrivproblem. Resultaten 

visade att de pojkar som befann sig på anstalt inte hade dyslexi i större om-

fattning än normalbefolkningen, men däremot hade de läs- och skrivproblem 

som inte hade åtgärdats i skolan. Flertalet hade trassliga hemförhållanden och 

en skolgång med många avbrott i form av lärar-och skolbyten.  

Denna forskning ledde till fler uppgifter där jag som forskningsassistent 

fick möjligheten att medverka i uppdrag tillsammans med Ingvar Lundberg 

och Stefan Samuelsson om intagnas läs- och skrivproblem. 

I Forskarskolan skrev jag min licentiatuppsats som handlar om läsutveckl-

ing i årskurs 2–6 och ingår som Studie 1 i denna avhandling. Tack till Mats 

Myrberg och Åke Olofsson som var mina handledare under arbetet med licen-

tiatuppsatsen. 

Efter det ägnade jag mig åt universitetsundervisning och fick sedan en dok-

torandtjänst på specialpedagogiska institutionen.  

Stort tack till Laura Ferrer Wreder och Lilianne Eninger för samarbetet i 

PATHS- projektet med förskolor. Under doktorandtiden vill jag även sända 

min uppskattning till doktorandgruppen och ett speciellt tack till Karin Dahlin 

för alla givande pedagogiska samtal, vilka ständigt pågår när vi träffas. 

I de olika uppdrag och tjänster jag haft genom åren har de specialpedago-

giska frågorna varit mitt största intresse. Min känsla är att det kan finnas en 

kunskapslucka i synnerhet bland beslutsfattare, men även bland en del rektorer 

och lärare, i den viktiga frågan om att barn har individuella förutsättningar. 

Varför skulle annars identifiering av behov av stödinsatser skjutas upp och 

ibland helt utebli? Vikten av att tidigt identifiera och ge stöd till elever med 

risk att få läs- och skrivsvårigheter under skoltiden är fokus i min avhandling.  



 

Min uppskattning går till er alla som under arbetets gång varit ett stöd i 

processen samt bidragit med goda råd och er kunskap, så att färdigställande 

av avhandlingen kunnat slutföras. Innerligt och varmt tack till mina handle-

dare Mara Westling Allodi och Åke Olofsson. 

Sist men inte minst, hjärtligt och varmt tack till min familj som haft för-

dragsamhet med mitt avhandlingsarbete. 

 

 

Kolmården, december 2021 

 

Birgitta Herkner 
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Inledning 

En av skolans allra viktigaste uppgifter är att lära eleverna att läsa. Under de 

första åren på lågstadiet, när eleverna lärt sig kopplingen ljud bokstav, avan-

cerar elevernas läsning i de flesta fall relativt snabbt till att de avkodar ord 

utan svårighet. Läsningen övergår senare till att bli automatiserad och läsför-

ståelsen utvecklas ju mer eleverna läser. Under denna period tar eleverna till 

sig mer avancerade texter.  

De flesta elever upplever nöje med att läsa och tar sig med lätthet igenom 

en text, medan andra lägger ner stor möda för att ta itu med en text och har 

därmed sämre behållning av det de läst.  

Den här avhandlingen vill belysa bakomliggande faktorer som inverkar, 

och hur det kommer sig att vissa elever kan få mer långtgående svårigheter 

med sin läs-och skrivutveckling. Samtidigt är min förhoppning att kunna upp-

lysa om vad som är önskvärt att eleverna på lågstadiet behärskar för att språk-

utvecklingen och senare läsförståelsen ska utvecklas under skoltiden. 

Avhandlingens tre inledande studier visar alla på en stor variation mellan 

individer vad gäller läsförmåga (studie I, II och III). 

 Dessa studier ledde till frågor om hur det ser ut för barn innan de börjar 

skolan (studie IV). Mitt intresse riktade sig därmed mot hur den språkliga för-

mågan gestaltar sig för barn 4–6 år och mot variationen mellan pojkars och 

flickors språkförmåga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

Syfte 

Syften med denna avhandling är:  

 

Att belysa hur läsförmågan i skolan utvecklas över tid.  

 

Att analysera hur man tidigt kan identifiera elevers läsrelaterade språkliga 

förmågor. 

 

Att klarlägga språkförmågor för barn i förskolan och deras samband med 

kön och socioekonomiska status.  
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Redovisning av delstudier och deras frågeställningar. Studie I, licentiatupp-

sats, innefattar delstudie IA och IB. 

Specifika frågeställningar som formuleras i studierna:  

 

 

Studier       Frågeställningar 

 

 IA 

 

Hur ser sambandet ut mellan ordavkodning och läsförståelse utifrån the 

Simple View of Reading i årskurs 2, 3, 4 och 5 och hur kan man tolka 

eventuella ”förändringar” över tid? 

 

I vilken omfattning samt hur bedrivs läsförståelseundervisning och stöd-

undervisning i årskurs 4 enligt lärarna? 

 

I B Kan nationella provet i svenska i årskurs 3 identifiera elever med ordav-

kodningsproblem? 

 

Hur stämmer resultaten på nationella provet i svenska överens med re-

sultaten på vanligt förekommande test i årskurs 3 som avser ordavkod-

ning? 

 

II Hur ser sambandet ut mellan pojkars och flickors resultat på ordavkod-

ning i förhållande till resultat på nationella provet i årskurs 3?  
 

III 

  

 

Hur ser sambandet ut för specifika ordavkodningssvårigheter i årskurs 3 

och ordavkodning, läsning och skrivning i årskurs 9? 

 

Vad och hur mycket läser dessa elever i årskurs 9 på sin fritid? 

 

Hur har skoltiden och det specialpedagogiska stödet sett ut från årskurs 

3 till 9 enligt elever och föräldrar?  

IV 

IV Skiljer sig pojkar och flickor åt när det gäller språkliga förmågor man 

kan relatera till läsning när de är 4-6 år? 

   

Skiljer sig barn som bor i områden med lägre SES när det gäller antal 

rätt på bokstavskännedom och RAN? 

 
Skiljer sig barn med svenska i hemmet mot barn som inte talar svenska 

hemma i antal rätt på bokstavskännedom och RAN? 

 

Finns det ett samband mellan tillgång till svenska hemma och genom-

snittlig inkomst (SES) i förskolans område?  
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Sammanfattning av studierna 

 

Studie I, Licentiatuppsats 

 

Herkner, B. (2011). Läsutveckling i årskurs 2–6 belyst genom standardiserade 

test och nationella provet i svenska i årskurs 3. Licentiatuppsats i specialpe-

dagogik, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet. 

 

Det övergripande syftet med arbetet var att analysera och beskriva läsför-

mågan från årskurs 2 till 6, i Sverige (8–13 år) samt i vilken omfattning under-

visning i läsförståelse har getts på skolorna. I den andra delen av studien stu-

deras resultaten av nationella provet i Sverige för årskurs 3 (elever 9 år) och 

jämförs med elevernas kunskaper i läsning och ordavkodning genom att an-

vända andra standardiserade tester.  

Totalt deltog 428 elever från fyra skolor i studien. Varje elev testades vid 

två tillfällen under två på varandra följande år. Det användes standardiserade 

test i ordavkodning och läsförståelse för alla elever årskurs 2–6. För elever i 

årskurs 3 genomfördes dessutom nationella provet. Ett frågeformulär till lä-

rarna i årskurs 4 som berörde läsundervisning och lässvårigheter besvarades 

av 23 lärare.  

Resultatet i studien visar att det är starkare samband mellan fonologiska 

uppgifter och läsförståelse under de första läsåren än vad det är i årskurs 4–6. 

Studien visar även att nationella provet identifierar en del elever med läspro-

blem, men inte alla. Elever med ordavkodningsproblem förblir oidentifierade  

men klarar likväl nationella provets kravnivå för läsförståelse i årskurs 3. Det 

finns även elever som inte klarar läsförståelsetest för årskurs 3 men klarar nat-

ionella provet för årskurs 3. 

Studien indikerar vikten av diagnostiserande arbetssätt, eftersom nationella 

provet enskilt inte identifierar elever som löper risk att få svårigheter med sin 

läsning under mellanstadiet, när kravet på god ordavkodning är betydelsefull. 

 

Studie II 
 

Herkner, B., Westling Allodi, M., Olofsson, Å. (2014). Early identification or 

broken promises? A comparison of literacy assessment performance in 112 

Swedish third graders. European Journal of Special Needs Education. 29, 2, 

237–246 s. DOI:10.1080/08856257.2014.882059. 
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Nationella provet i svenska introducerades våren 2009 för årskurs 3. Detta test 

inkluderar läsförståelse som ett deltest. Nationella provet är tänkt att vara ett 

effektivt verktyg för att identifiera elever som inte når målen i svenska för 

årskurs 3, där läsförmåga är en nyckelkomponent. 

Studiens syfte är att undersöka om nationella provet klarar att identifiera 

studenter med ordavkodningsproblem. En grupp elever i årkurs 3 (N=112; n= 

57 flickor; n= 55 pojkar) från sex skolor; en svensk kommun deltog. Elevernas 

ordavkodning testades med tre skilda ordavkodningstester och resultaten jäm-

fördes med elevernas resultat i nationella provets skönlitterära test. 

Elva elever (10 %) presterade under den kritiska gränsen för ordavkodning. 

Endast tre av dessa elever identifierades inte klara målen för läsförståelse i 

nationella provet. Däremot, var det åtta elever med svag ordavkodning som 

klarade gränsen för godkänt på nationella provet. Könsskillnader observera-

des, alla de som klarade nationella provets skönlitterära test men som inte kla-

rade gränsen för ordavkodningstestet var pojkar. En flicka klarade vare sig 

ordavkodningen eller nationella provets skönlitterära test. Trots att nationella 

provet introducerades för att identifiera läsförmåga i ett tidigt stadium, indi-

kerar studien att ungefär 10 % av eleverna inte blir identifierade av nationella 

provet trots att de har ordavkodningsproblem. 

Dessa resultat väcker frågan huruvida nationella provet klarar av att iden-

tifiera elevers behov av stöd i läsning. Vikten av att använda sig av ett dia-

gnostiserande arbetssätt för att identifiera elever med ordavkodningsproblem 

innan de börjar i årskurs fyra poängteras. 

 

Studie III 
 

Herkner, B. (2021). Enduring difficulties in reading: A follow-up at age 15 of 

eight boys with previous deficits in word decoding. Unpublished Manuscript.  

 

Det primära syftet med uppföljningsstudien är att undersöka hur en grupp av 

elever som uppvisade ordavkodningsproblem i årskurs 3 klarar ordavkodning, 

läsning och skrivning i årskurs 9. Ett syfte är också att undersöka vilket stöd 

och vilka åtgärder eleverna hade fått.   

Åtta elever, alla pojkar, med svag ordavkodning i årskurs 3 och som 

ingick i de tidigare studierna, Studie I och Studie II följdes upp i årskurs 9. 

Två av de åtta eleverna ville inte medverka i testning för att de ansåg att det 

skulle vara för svårt att klara dem. Undersökningen visade att alla sex elever 

som testades fortfarande hade stora svårigheter med såväl ordavkodning som 

rättstavning i årskurs 9. Intervjuer med föräldrar (n = 8) visar att det hade va-

rit allvarliga brister avseende specialundervisning i svenska under skolåren i 

årskurs 4 till årskurs 9 och att skolan hade misslyckats angående bedömning 

och uppföljning av åtgärdsprogram. 
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Studie IV 

Herkner, B., Allodi Westling, M. Ferrer Wreder, L., Eninger, L. (2021). 

Reading Development in Swedish Children: The Importance of Contextual 

Resources and Language Ability. Cogent Education Volume 8, 2021. 

https://doi.org/10.1080/2331186X.2021.1940631 
 

Syftet med studien är att undersöka om skillnader föreligger för barn i åldern 

4–6 år vad gäller språklig nivå. Barnen kommer från 26 förskolor från tre kom-

muner i en storstad i Sverige. Totalt deltog 231 barn i studien (flickor n = 117, 

pojkar n = 114) ålder M= 4.8 år, SD = sex månader. 

Pojkars och flickors resultat visar inga skillnader på de två testen RAN och 

bokstavskännedom när man jämför resultaten vid 4–6 årsåldern. Vi kan se re-

sultatskillnader på testen Rapid Automatized Naming (RAN) och bokstavs-

kännedom mellan bostadsområdena. I områden med låg SES, (kommun1) 

identifierade barnen färre bokstäver än i kommun 2 och 3. Om eleven inte 

talar svenska hemma uppvisar de lägre resultat på språktester som RAN och 

bokstavskännedom. 
  

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1080/2331186X.2021.1940631
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Bakgrund 

 

Kapitlet Bakgrund belyser grundförutsättningar för individen och aspekter 

som är betydelsefulla för den fortsatta läsutvecklingen.  

En elevs läsutveckling kan även påverkas av omgivningsfaktorer som 

t.ex. uppväxtmiljö, men likaså lärarens utbildning och kompetens har rimli-

gen en stor påverkan för eleven (Fischbein, 2007, 2020; Samuelsson et al., 

2000;). Hur elever kommer att nå de uppsatta målen och hur läsutvecklingen 

kommer att utvecklas kan följaktligen härledas till samspelet mellan individ- 

och omgivningsfaktorer. 

 

Individ- och omgivningsfaktorer 

Kommunikationssamhället av idag innebär att information ges på en mängd 

skilda sätt och goda läsfärdigheter är betydelsefulla, inte enbart ur ett sam-

hällsekonomiskt perspektiv, utan även ur ett individperspektiv. Goda läsfär-

digheter ger tillträde till fortsatt utbildning och därigenom, i förlängningen, 

genereras både en personlig och en samhällsekonomisk vinst. Hur eleverna 

kommer att lyckas med sin läsutveckling påverkas av ett samspel mellan flera 

varierande faktorer som t.ex., minnesfunktion, läs- och skrivsvårigheter, 

dyslexi, knapphändig övning eller bristande specialpedagoginsatser.  

Det finns andra typer av läs-och skrivproblem som påverkas av omgiv-

ningsfaktorer i form av bristande skolgång. Detta visar studier i svenska fäng-

elser där pojkar inte har dyslexi i större omfattning än i en normalpopulation, 

men gruppen intagna uppvisar en trasslig skolbakgrund och många skolmiss-

lyckanden som följd (Herkner, B. 2001; Samuelsson et al., 2000; Samuelsson 

et al., 2001). Flera av dessa personer hade med all sannolikhet varit hjälpta av 

tidigt specialpedagogiskt stöd i skolsituationen för att undvika att hamna i se-

nare svårigheter. 

Om något eller några av dessa omgivningsfaktorer föreligger kan det tvek-

löst i en förlängning få negativa konsekvenser för individens kunskapsut-

veckling. En viktig faktor, vilken gäller för små barn som inte använder det 

svenska språket i hemmet, är att de ges möjlighet att träna sin språkförmåga i 

förskolan (Axelsson, 2005; Lundberg et al., 1988).  

Elever som kommer från områden med låg social status samt de elever som 

har ett annat hemspråk bör i god tid få stöd i sin språkutveckling av kompetent 

pedagog. Enligt Autor et al. (2017) har skolkvalitet större betydelse för elevers 

skolframgång än föräldrarnas utbildning. Skolkvalitet är här mätt utifrån 
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SALSA, samma mått som Skolverket använder vid fördelning av resurser. 

Måttet är en sammanslagning av betygsgenomsnitt i årskurs 9 som tar hänsyn 

till förälders utbildningsbakgrund, migrationsbakgrund och fördelningen poj-

kar flickor.  

Studier har redovisat att det finns genusskillnader när det gäller kunskaps-

utveckling. En mängd forskningsresultat (Gustafsson & Rosén, 2005; Mullis 

et al., 2012; OECD, 2016; Rutter et al., 2004) redovisar skillnader mellan poj-

kars och flickors läsning, där pojkar uppvisar sämre resultat på läsförståelse 

på mellan- och högstadiet. Pojkar uppvisar även att de har lägre intresse för 

läsning i jämförelse med flickor i årskurs 4 (Skolverket, 2016). I en rapport 

från Studieförbundet Näringsliv och Samhälle SNS (Autor et al., 2017) redo-

visas att 31 procent av de svenska pojkarna hade svaga kunskaper jämfört med 

14 procent av flickorna. Detta gällde framförallt ämnena svenska och mate-

matik. 

Läsning i skolan är reglerad av Skolverket och styrs av den nationella po-

licy som fastlägger läroplan och målsättningar. De stödmaterial och skatt-

ningsscheman skolorna måste använda beslutas av Skolverket. Läsundervis-

ningen en elev erbjuds påverkas även indirekt av vilket innehåll lärarutbild-

ningen har. Kompetensutvecklingens innehåll för lärare är delvis styrt av hu-

vudmän samt statlig myndighet. Samma myndighet formulerar också råd som 

beskriver anpassningar och särskilt stöd ges för att eleverna ska nå utbild-

ningsmålen (Skolverket, 2014). 

I Sverige börjar den formella läsundervisningen när eleverna är sju år och 

startar i årskurs 1. Skolplikt från sex års ålder genom obligatorisk förskole-

klass trädde i kraft från och med höstterminen 2018. Skolplikten blir på så 

sätt tioårig (SOU, 2015:81). I årskurs 1–3 finns övergripande mål som anger 

de kunskaper som eleven bör ha utvecklat efter årskurs 3.  

De elever som inte uppmärksammas för att de har svårigheter kan på sikt 

tappa självförtroendet när det gäller skolarbetet och därmed komma efter sina 

kamrater. Att se de tidiga tecknen på läsproblem kräver särskild erfarenhet 

och kunskap av läraren. Det finns betydande skillnader när det gäller elevers 

språkliga kompetens när de börjar skolan.  

Många elever slutar årskurs nio och uppvisar stora problem med sin läsning 

och skrivning (Johansson, 2005; OECD, 2016). Det innebär att när eleverna 

fortsätter på gymnasiet, om de ens blir antagna, får ännu större svårigheter i 

ämnen som kräver god läsförmåga i jämförelse med den elev som läser snabbt, 

korrekt och har god läsförståelse. Det är alltså så att ordavkodningssvårigheter 

i de lägre åldrarna fortgående finns kvar och även visar sig när man är vuxen 

(Fouganthine, 2012; Herkner, 2021). Som samhällsutvecklingen har avancerat 

förutsätts det, som tidigare påpekats, att elever tillbringar ett flertal år i utbild-

ning, vilket gör att elever med svag ordavkodning och läsutveckling i de lägre 

skolåren därmed inte klarar av att läsa längre texter på gymnasienivå och väl-

jer i allmänhet bort universitetsstudier (Olofsson, 2002). För de som trots sina 

svårigheter ändå väljer universitetsstudier innebär lässvårigheterna sannolikt 
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betungande studieinsatser och långsammare studietakt (Olofsson et al., 2015). 

I förlängningen medför det att dessa elevers möjligheter att komma in i yrkes-

livet minskar.  

För att kunna bedriva undervisning i läs- och skrivinlärning måste rätt för-

utsättningar för lärarna ges. En viktig aspekt på lågstadiet handlar om grupp-

storlek vid den så viktiga läsinlärningen. På 70-talet, innan skolan kommuna-

liserades, var det ovanligt med grupper som översteg 20 elever, då var halva 

tiden grupptimmar för eleven (Fridolfsson, 2021; Myrberg, 2021). 

En annan viktig aspekt rör kursplanen i svenska för årskurs 1–3. Där står 

ingenting om det viktiga momentet läsinlärning, vilket är centralt på lågsta-

diet.  

Betydande forskning har publicerats inom ämnesområdena: ordavkodning, 

dyslexi och lässvårigheter. I Sverige finns dock inte mycket forskning redovi-

sad som berör samband mellan förmåga till ordavkodning, resultat på nation-

ella prov och framtida läsutveckling.  

I texten ovan har jag beskrivit några individ- och omgivningsfaktorer som 

kan påverka en elevs språkutveckling och skolgång. Alla faktorer som har be-

skrivits ovan kan ses som förutsättningar, och som kan ha påverkan på läsför-

mågan hos elever. Av dessa faktorer, ingår flera i skolans verksamhet som t 

ex policydokument, läroplan, undervisning, prov, bedömningar och särskilt 

stöd. Denna studie fokuserar på individuella förutsättningar som är betydelse-

fulla för läsutveckling i en pedagogisk situation och på några betydelsefulla 

förutsättningar i den pedagogiska omgivningen. 

 

Nedan beskrivs faktorer som har inverkan för en individs språkutveckl-

ing. 

The Simple View of Reading 
Basen i processen läsning innefattar två delkomponenter; avkodning och för-

ståelse. Visuell avkodningen kan beskrivas som den tekniska sidan av läs-

ningen, i dess enklaste och första form, att man kan avkoda en bokstav i ta-

get och ljuda samman dem till ord. Efter mycket träning blir avkodningen 

automatiserad och energin kan istället läggas på att förstå det man läser. 

Detta beskrivs av Gough & Tunmer (1986)  med benämningen The Simple 

View of Reading (SVR) och visas med formeln: 

 

L = A x F 

 

Läsning (L) är alltså produkten av avkodning (A) och språklig förståelse (F). 

Formeln betyder att båda dessa komponenter, avkodning och språklig förstå-

else bör fungera för att man ska uppnå läsning, dvs. utan A eller F så blir det 

ingen läsning (L). 
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Avkodning = A 

Ett typiskt särdrag för automatisering är att den är obligatorisk, man kan inte 

låta bli att läsa ett ord när man ser det. Det krävs endast en snabb titt för att 

avkoda och förstå hur ordet uttalas (Ehri, 2007).Då kan energin läggas på att 

förstå innebörden i vad som står i texten (Perfetti, 1985).  

Innebörden är att man avkodar individuella ord utan stora svårigheter och 

ju fler ord en elev kan avkoda snabbt, dvs. känner igen (automatiserad avkod-

ning), desto bättre flyter läsningen på. För att lära sig göra det behöver man 

ha förmågan att koppla ihop varje bokstav med rätt ljud och sätta samman dem 

till ord (Siegel, 2013). 

Enligt Elbro (2004) beskrivs avkodningen som att den sker utan tankeverk-

samhet, vilket gör att läsaren kan koncentrera sig på innehållet i texten, man 

behöver inte tänka på hur man gör (exempel på annat som man gör automatiskt 

är att gå och cykla), man kan alltså inte låta bli att läsa när man ser ett ord.  

När det gäller elever på lågstadiet har avkodningsförmågan större bety-

delse, medan språkförståelseprocessernas betydelse ökar över tid.  

 

Språkförståelse = F 

Språklig förståelse syftar på färdigheter såsom vokabulär, pragmatik (ledtrå-

dar såsom bilder, förhandsinformation etc.), syntax (språkets grammatiska 

uppbyggnad) och bakgrundskunskap då det gäller muntligt språk (hörförstå-

else). Tillägnandet av läsförståelseförmåga förutsätter alltså att läsare förstår 

muntligt språk, det vill säga att en allmän språkförståelse finns (Gough & 

Tunmer, 1986). 

 

Läsning = L 

Läsning kräver avkodningsförmåga och språkförståelse och ger då förståelse 

av skriven text, vilket innebär att komponenterna avkodning och förståelse 

förutsätts fungera tillfredsställande (Gough & Tunmer, 1986). En del elever 

har väl fungerande avkodning men problem med läsförståelsen, andra elever 

har svårigheter med avkodning. Det finns även elever med både avkodnings- 

och språkförståelseproblem. Viktigt att poängtera är att de flesta elever inte 

har problem med vare sig ordavkodning eller språkförståelse (Herkner, 2011).  

När det gäller förståelse av text, brukar det talas om en läsares läs- eller 

hörförståelse. Generellt tycks sambandet mellan läsförståelse och hörförstå-

else vara stort, speciellt när eleverna blir äldre och läsförståelsen blir mer be-

roende av kunskap och förståelse än av avkodningsnivån (Perfetti et al., 

2007; Vellutino et al., 2004).  

 

Dyslexi 

Ovan har ordavkodningen i läsning beskrivits, vilket är den komponent som 

inte fungerar tillfredsställande för elever med dyslexi. Grundproblemen inne-
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fattar svagheter i det fonologiska systemet, inre föreställningar om ords ljud-

uppbyggnad, artikulation och fonologiskt korttidsminne, samt att svårigheter 

att hålla språkljuden i minnet, (Brady, 1997; Bruck, 1990; Liberman & 

Schankweiler, 1985; Lundberg et al., 1988; Rack et al., 1992; Scarborough, 

1998).  

Att fonologiska svårigheter är den underliggande orsaken till dyslexi finns 

det starkt stöd för (National Institute for Literacy, 2008; Stanovich, 1988).  

Problemet med ordavkodning visar sig tydligast vid läsning av nonsensord, 

(Snowling et al., 1986) eftersom man då inte kan förlita sig på kontexten. Där-

för är läsning av nonsensord ett bra sätt att kontrollera elevers kunskaper om 

bokstav- ljud kompetens. Med andra ord kan eleven koppla rätt ljud till rätt 

bokstav och rätt bokstav till rätt ljud. 

Samuelsson och kollegor har undersökt och funnit genetiska faktorer och 

samband med dyslexi, de klargör att dyslektiska elever behöver lugn, genom-

tänkt och strukturerad undervisning (Samuelsson et al., 2007).   

I flera studier beskrivs vikten av tidig identifiering av elevers läs- och 

skrivkunskaper för att kunna ta reda på om eventuella svårigheter handlar 

om dyslektiska svårigheter (Lundberg et al., 1988; Malmquist, 1966; Snow 

et al., 1998; SOU, 2016: 59). Anledningen till detta är att kunna sätta in rätt 

stöd i ett tidigt skede för den bästa effekten vare sig det handlar om läs- och 

skrivsvårigheter eller dyslexi.  

Läsutveckling 
Redan i förskoleklass möter pedagoger barn med varierande förutsättningar 

att tillägna sig läskompetens. De bästa prediktorerna för barns läsutveckling 

det första skolåret är fonologisk medvetenhet, förmågan att uppmärksamma 

språkljuden i det talade språket (Share et al., 1984; Torgesen & Wagner, 

1987) samt bokstavskännedom (Niemi et al., 2011). 

Lundberg et al., (1988) visar i Bornholmsstudien att läs- och skrivsvårig-

heter går att förebygga. Studien redovisar en skillnad i läsutveckling om man 

tränar språklig medvetenhet i förskoleklass. Snow et al., (1998) sammanfattar 

vilka svårigheter elever har som får problem med sin läsinlärning: 

Children who are particularly likely to have difficulty with learning to read in 
the primary grades are those who begin school with less prior knowledge and 
skill in relevant domains, most notably general verbal abilities, the ability to 
attend to the sounds of language as distinct from its meaning, familiarity with 
the basic purposes and mechanisms of reading, and letter knowledge. 
(Snow et al., 1998, s. 21) 

 

En viktig och helt väsentlig framgångsfaktor vid läsinlärning är alltså att ele-

ven blir fonologiskt medveten för att senare kunna uppnå god läsförståelse. 
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Fonologisk medvetenhet 

Fonologisk medvetenhet är kunskap om språkets minsta delar, språkljuden. 

Att vara fonologiskt medveten innebär att ha kännedom om att ord kan betrak-

tas som om de består av fonem, våra språkljud, vilka de är, samt hur de låter i 

kontext. I en rapport från SBU (2014) behandlas denna förmåga och hur den 

kan utvecklas:  

Det finns vetenskapligt underlag för att strukturerad träning av kopplingen mel-
lan språkljud och bokstäver förbättrar läsförmåga, stavning, läsförståelse, läs-
hastighet och förmåga att uppmärksamma språkets ljudmässiga uppbyggnad 
(fonologisk medvetenhet) för barn med dyslexi. (SBU, 2014, s. 153)  

 

Kjeldsen et al., (2003) redovisar att träningen av fonologisk medvetenhet 

måste ske systematiskt och att: ”… a careful training procedure seems to be 

more important for long-term training effects than the quantity of the training” 

(s. 362).  

Den amerikanska metastudien National Reading Panel, har sammanställt 

all tillgänglig forskning om fonologisk medvetenhet och hur den påverkar läs- 

och skrivutveckling. De redovisar att effekterna av träningen finns kvar över 

tid, vilket gjorde att läsförmågan förbättrades. Detta konstateras genom upp-

följande mätningar (NICHD, 2000). Liknande resultat har framkommit inter-

nationellt i en rad studier inom varierande skolsystem och språk. 

Fonemen (språkljuden) är de minsta betydelseskiljande delarna i ett ord. På 

den grundläggande nivån handlar det om att uppfatta ljud som finns represen-

terade i talet, alltså att kunna uppfatta vokaler och konsonanter. Barn som är 

medvetna om att ett ord kan delas i enskilda fonem, är enligt ett flertal fors-

kare, fonologiskt medvetna. De har en medvetenhet om ljudstrukturer och har 

förmågan att medvetet kunna rikta sin uppmärksamhet mot språkets ljudsida, 

vilket är avgörande för den tidiga läsinlärningen (Adams, 1990; Frost et al., 

2005; Furnes & Samuelsson, 2010; Lundberg, Olofsson & Wall, 1980; Lund-

berg et al, 1988; Snow & Juel, 2007; Stanovich, 1988). 

Dessutom kan konstateras att barn som får många tillfällen att leka med 

språket genom språklekar redan i förskoleåldern oftast klarar den första läsin-

lärningen bra. Förmågan att identifiera och översätta ljud till bokstäver och 

bokstäver till ljud är en av de viktigaste grundförutsättningarna för en lycko-

sam läsinlärning (Adams, 1990; Lundberg et al., 1988; Lundberg & Herrlin, 

2003).  

Forskning har kunnat påvisa att speciellt pojkar har god nytta av syntetisk 

läsinlärningsmetod, alltså där man utgår från kopplingen ljud- bokstavsinlär-

ning (Logan, & Johnston, 2010). Anledningen till det anses vara att flertalet 

pojkar lär sig bäst med en strukturerad arbetsgång. 
Eleverna som har fått en medvetenhet om ljuden, och kan koppla rätt bok-

stavstecken – grafem till rätt ljud samt kan koppla rätt ljud till rätt bokstavs-

tecken, har förstått den alfabetiska principen. De är då på väg att ”knäcka 
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läskoden”. En utgångspunkt för läsningen är att ju säkrare eleven är på ljud–

bokstav desto lättare blir det att senare uppnå automatisering (Adams, 1990; 

Ehri et al., 2001; Elbro, 2009; Elbro & Petersen, 2004; Frost, 2007; Hattie, 

2011; Schneider et al., 2000; SBU, 2014; Taube, et al, 2015). 

A child’s ability to give sounds for the letters before learning to read is also 
related to his early success in reading”. (Chall, 1996, s. 149) 

 

Rapid Automatized naming (RAN) 

RAN, eller på svenska, snabb automatisk benämning, är ett benämningstest 

där tid tas på hur lång tid individen behöver för att benämna ett antal objekt, 

bokstäver, siffror eller färger. Testet innebär att barn kan benämna t.ex. färger 

snabbt, liksom vissa ytterst vanliga saker (bil, docka, boll, hund, katt). Det är 

viktigt att barnet känner igen de föremål som ska identifieras och att barnets 

benämningsförmåga har utvecklats till att bli automatiserad. RAN kan enligt 

Lervåg och Hulme (2009) användas för att identifiera och förutsäga lässvårig-

heter, men man kan inte träna upp RAN och tro att man blir bättre på läsning. 

Enligt Wolff (2014) kan testet RAN förutsäga läsutveckling.  

 

Automatiserad avkodning 
När eleven är säker på kopplingen ljud–bokstav utvecklas den ortografisk - 

morfemiska läsningen. Eleven använder sig då av både hela ord och delar av 

ord för att avkoda och för varje gång en elev ser ett ord utvecklas ordavkod-

ningsförmågan (Elbro et al., 2018).  Att det finns ett starkt samband mellan 

barns fonologiska förmåga och ordavkodningsförmåga som fungerar väl har 

redovisats av ett flertal forskare, däribland Elbro (1996); National Institute 

for Literacy (2008); Stanovich (2000); Wagner & Torgesen (1987).  

Att lära sig läsa och skriva är något man måste få explicit och systematisk 

undervisning i ” It must be explicitly told that each speech sound can be rep-

resented in different ”clothets” (letters or groups of letters) and that each letter 

can be pronounced in one of several ways” (Dehaene, 2009, s. 228). Det är ett 

missförstånd att läsinlärning är något som sker av sig själv. Även i Kunskaps-

översikten om läs- och skrivundervisning (Taube et al., 2015) för yngre elever 

poängteras att:  

När den formella läsundervisningen sedan börjar i årskurs 1 bör eleverna få 
tillgång till explicit och systematisk undervisning om bokstav-ljud-kopplingar 
och öva sammanljudning av ord. Sverige har en lång tradition av att använda 
läseböcker som ofta presenterar bokstäverna i en väl genomtänkt ordningsföljd 
vilket är en fördel. Ytterligare en fördel är att svenska språket har en ytlig orto-
grafi och alltså, i jämförelse med t ex engelska, inte är särskilt svårt att lära sig 
läsa. Elever med lässvårigheter bör få systematisk undervisning om bokstav-
ljud-kopplingar så länge de behöver det. Självklart ska läsundervisningen ske i 
klassrum där stor vikt läggs vid att kontinuerligt utveckla elevernas talade språk 
och stimulera deras intresse för läsning. (Taube et al. 2015, s. 34) 
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Troligen kan träning i avkodning för att uppnå flyt i läsningen betraktas som 

en av skolans allra viktigaste uppgifter, eftersom det är i de yngre åldrarna 

grunden läggs för framtida läsutveckling (Snow et al., 1998; Taube et al., 

2015). 

Sannolikt kan varje avkodningstillfälle som innebär ett litet problem i av-

kodningen, t ex att sambandet mellan bokstäverna och det resulterande ordets 

uttal inte riktigt stämmer innebära en viss inlärning, ”self-teaching-mecha-

nism”, Ett ordavkodningsförsök kan ge information om relationen mellan 

skrivet och talat ord, om ev komplexiteter i sambandet bokstav – ljud (Cun-

ningham et al., 2002; Share, 2004).  

Som tidigare poängterats kan fonologisk medvetenhet tillsammans med 

bokstavskännedom, enligt ett flertal forskare, predicera läsutveckling under 

de inledande skolåren (Share et al., 1984; Wagner & Torgesen, 1987). Det 

kan föreligga en enorm spridning i språklig utveckling för elever i årskurs 1, 

vilket innebär att de elever som inte uppnår denna färdighet i slutet av års-

kurs 1 bör identifieras (Fridolfsson, 2015; Lundberg & Herrlin, 2003; Olofs-

son, 1998; Taube et al., 2015).  

För att nå fortsatt framgång i läsutvecklingen och för att få läsflyt, samt att 

läsförståelse ska uppnås, krävs ytterligare kunskaper och färdigheter som re-

dogörs för nedan.  

 

Läsflyt   

Det finns ett antal samverkande förmågor som förutsätts för att man ska kunna 

uppnå läsflyt, varav automatiserad ordavkodning är grundläggande. När den 

automatiserade ordavkodningen fungerar kan kognitiva resurser läggas på att 

förstå innehållet i det man läser (Stanovich, 2000; Torgesen & Hudson, 2006). 

Det är i detta skede läsförmågan framskrider, vilket innebär att läsningen fly-

ter på (Gough & Tunmer; 1986; Savage et al., 2015). Det är först när ordav-

kodningen är automatiserad som det finns energi över till att förstå det språk-

liga innehållet i texten och därigenom kunna anpassa läshastigheten till tex-

tens svårighetsgrad och att kunna återskapa en passande prosodi. Att läsa med 

rätt prosodi innebär att följa språkets rytm och melodi (Kuhn, 2005; Kuhn & 

Stahl, 2003).  

 

Vokabulär 

Snow et al. (1998) menar att elever som klarar sin läsinlärning bra har i tidi-

gare år och under sin förskoletid fått ta del av att någon läser böcker för dem. 

De barn som har ett varierat och stort ordförråd, har under barnaåren kommit 

i kontakt med både skrivet och talat språk (Lundberg, 2006). Forskare har 

även kunnat visa att ett rikligt ordförråd och god meningskonstruktion i för-

skoleåldern har samband med läsförståelse i tonåren (Olofsson & Niedersøe, 

1999). Barn som inte har svenska som sitt modersmål kan behöva utveckla 

sitt ordförråd i förskola och skola eftersom ordkunskap behövs för läsförstå-

else (Rogde et al., 2016).  



 24 

Ömsesidigt påverkande faktorer 

Forskning understryker vokabulärens betydelse för den fortsatta läsutveckl-

ingen (Elbro, 2009; NICHD, 2000). Läsandet ger effekter på såväl språk som 

ordförråd. Ju mer du läser med förståelse, desto bättre ordförråd får du. Ju 

bättre ordförråd, desto lättare upplevs läsningen. 

Av detta förstår man att det är av stor vikt att välja en text som den enskilde 

läsaren verkligen tycker är intressant och en text vars nya eller svåra ord fak-

tiskt är önskvärda att lära sig för läsaren. 

 

Grammatik 

Betydelsefullt för att man ska bli bra på att lära sig att läsa och skriva är även 

kunskaper i grammatik, språkets regelsystem som beskriver hur morfem (ord-

delar) kombineras för att bilda ord och kan kombineras för att skapa förståe-

liga satser och meningar. Även syntax, regler för hur man i ett språk sätter 

samman enskilda enheter, ord, eller delar av ord till komplexa strukturer, fra-

ser, satser och meningar har betydelse för hur väl du kan göra dig förstådd och 

förstå det skrivna. Språkförståelse, innefattar förståelse för de ord och me-

ningar vi hör och läser, språkförståelse är en förutsättning för att förstå den 

text vi läser.  

Barn som kommer till skolan med begränsat muntligt språk kan få svårig-

heter i sin läs- och skrivutveckling. Det finns belägg för att långsiktiga effekter 

av språkinterventioner kan förbättra språket (Hulme et al., 2020). 

 

Läsförståelse och Läsförståelseundervisning 

Goda färdigheter i ordavkodning är inte den enda faktor som är involverad för 

att bli en god läsare. Texten är till för att skapa mening hos läsaren, som an-

vänder sig av tidigare erfarenheter, egna strategier och motivation för att ta till 

sig det lästa.  
Redan under åren på lågstadiet måste undervisning i läsförståelse ske. 

Palincsar och Brown (1984) presenterar en modell som benämns ”reciprocal 

teaching”, växelverkande undervisning. Grunden är att förstå det man läser 

genom att förutspå, att ställa frågor, att reda ut oklarheter. Stanovich menar att 

förmågor påverkar och påverkas av varandra, ömsesidig påverkan (Stanovich, 

2000). Undervisningen bygger på att läraren vägleder eleven genom att göra 

en sammanfattning av det man läst tillsammans. Tanken är att eleven sedan 

själv kan göra en sammanfattning av det lästa då läraren lyssnar på eleven. Att 

systematiskt lära eleverna läsförståelsestrategier har, enligt forskare, däribland 

Pressley (1998), visat sig ge gott resultat. Denna undervisning i läsförståelse 

som påbörjas under åren på lågstadiet är något som bör pågå under hela skol-

tiden. En viktig faktor när det gäller läsförståelseundervisning handlar om att 

ge eleverna bakgrundskunskap till en text för att man lättare ska kunna ta till 

sig innehållet. Det gäller även att förhålla sig kritiskt till det man läser och inse 

att en skriven text vill förmedla något till läsaren (Reichenberg, 2010).  
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Ovan har redogjorts för viktiga grundkomponenter för att elever ska kunna 

utveckla läsförståelse. Vidare bör eleven tillägna sig egna strategier för att 

vidmakthålla god läsförståelse. Att kunna upprätthålla läsningen genom aktiv 

läsning dagligen i någon form kan förmodligen ses som det viktigaste. 
  

Flickors och pojkars läsning 

En fråga som återkommande har debatteras genom åren är att det råder skill-

nader i flickors och pojkars läsning, där pojkarna presterar i genomsnitt ett 

lägre resultat än flickor (OECD, 2016). 

Ingvar (2010) menar att skolan bör ha uppsikt över pojkars resultat så att 

de inte halkar efter i läsutvecklingen. Anledningen till att pojkar är överrepre-

senterade vad gäller läsproblematik kan ha flera förklaringar, såsom emotion-

ell reglering, kognitiv funktion men även mognadstakt. 

En studie undersöker barn som är fem år och hur deras föräldrars syn på 

läsaktiviteter är relaterade till barnens egen syn på läsaktiviteter, studien rap-

porterar även att flickor visar en mer positiv attityd till läsning än pojkar 

(Ozturk et al., 2016). Både pojkar och flickor borde alltså under barnaåren, i 

hemmet, få uppleva att någon läser för dem, för att senare uppmuntras att läsa 

själva. 

De pojkar som uppvisar svårigheter och inte intresserar sig för läsning un-

der de första skolåren bör fångas upp och få det stöd och stimulans de förtjänar 

och har rätt till. 

 

Skillnader i prestationer bland flickor och pojkar i grundskolan 

Det är fler pojkar än flickor som inte klarar målen för årskurs 9 (Gustafsson 

& Rosén, 2005). Enligt en senare PISA-rapport från OECD (2016)  ägnar poj-

kar mindre tid till läxor än flickor. Rapporten visar även att i Sverige är glappet 

mellan könen ovanligt stort och att skillnaderna har ökat.  

Att pojkar uppvisar i genomsnitt lägre prestationer i läsning i ett flertal län-

der presenteras av Mullis et al., (2012). Att lässvårigheter är mer vanliga hos 

pojkar än hos flickor redovisas även av Rutter et al., (2004). En förklaring till 

detta uppges till viss del vara att flickor läser mer. Andra förklaringar antas 

vara skolans kvalitet där skolor av sämre kvalitet i högre grad missgynnar poj-

kar (Autor et al., 2017).  

Delegationen för jämställdhet i skolan (DEJA) redovisar i en rapport att det 

finns såväl pedagogiska som biologiska förklaringar som ligger till grund för 

att flickor och pojkar presterar olika (SOU, 2010:99; SOU, 2010:51). 

Om det är så det ligger till, finns all anledning att identifiera elever i svå-

righeter tidigt, oavsett kön. Det gagnar givetvis pojkarna, eftersom forskning 

visar att de som har problem under de tidiga skolåren riskerar att ha svårig-

heter under sin fortsatta skolgång (Olofsson & Niedersøe, 1999). 



 26 

Faktorer att beakta 
I forskningsöversikten om tidig läs- och skrivinlärning (Taube et al., 2015) 

rekommenderas träning av fonologisk medvetenhet (att ha kunskap om hur 

språket är uppbyggt ljudmässigt), samt att träna kopplingen mellan bokstav-

ljud. Detta är pedagogiska insatser som ger god effekt på elevers läsutveckling 

under de första skolåren. Viktigt är att eleverna ges möjlighet att läsa mycket, 

både tyst och högt, och då helst med en vuxen som lyssnar och vägleder 

(Taube et al., 2015). 

För att undvika läsproblem när eleverna börjar årskurs fyra, bör de känna 

sig säkra på ordavkodningen under lågstadiets första år. De bör få träning på 

detta men även få lära sig hur man kan kompensera för sina läsproblem (Jacob-

son & Lundberg, 1995). Svårigheter med läsningen visar sig ofta i årskurs 4, 

då texterna blir längre och innehåller svårare ord (Chall, 1996). Detta får till 

följd att lässvårigheter påverkar alla skolämnen.  

Insatser för att befrämja läsningen följs upp genom att diagnostisera konti-

nuerligt (Torgesen, 2001; Torgesen, 2004). Anledningen är att man vill ha 

kontroll över elevens läsnivå och utveckling över tid. Ett flertal andra forskare 

framhåller vikten av att testerna innehåller ordavkodning, både fonologisk, 

ordens ljudmässiga struktur, och ortografisk, orden läses som hela ord eller 

delar av ord för att identifiera elever med läsproblem och eventuellt dyslexi 

(Jacobson, 1993; Jacobson, 2008; Olofsson, 1998; SBU, 2014). 

Nationell utbildningspolicy om läsförmåga 
I ”Läroplan för grundskolan” står att läsa att eleven ska kunna läsa texter med 

flyt, de ska kunna använda lässtrategier som i huvudsak fungerar. De ska även 

kunna visa att de har grundläggande läsförståelse och kunna återge delar av 

innehållet. Dessutom ska de, enligt Skolverkets författningssamling 

(SKOLFS, 2010:37), kunna föra ett resonemang om budskapet i texterna samt 

koppla det till egna erfarenheter (Skolverket, 2010). För att uppnå denna för-

måga är det nödvändigt att eleven får undervisning i läsning och skrivning. 

Som stöd för lärare i den första läs- och skrivinlärningen finns skilda material, 

bland annat: ”God läsutveckling” (Lundberg & Herrlin, 2003), Vallmomo-

dellen-Balanserad läs- och skrivinlärning (Fridolfsson, 2016) och Läsinlär-

ning i 7 steg (Örtendal, 2010). 

På goda grunder- en åtgärdsgaranti för läsning skrivning och matematik 

SOU (2016: 59) innebär obligatorisk kartläggning i förskoleklass. Dessutom 

ska bedömningsstöd genomföras i årskurs 1 och 3. Garantin innebär att elever 

i behov av stöd i läs-, skriv- och matematikutveckling ska få det. Från och med 

hösten 2016 har det obligatoriska bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling 

för årskurs 1–3 börjat användas med syftet att sätta in rätt stöd och stärka kun-

skapsutvecklingen hos eleven (Skolverket, 2019, (tidigare Skolverket, 2016)). 

Denna reform fanns inte när data insamlades till studie I, II och III.  
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Åtgärdsprogram 
För elever som uppvisar att de har svårigheter med sin läsinlärning måste in-

satser sättas in så snart de upptäcks för att förhindra senare läsproblem (Kempe 

et al., 2011; Wolff, 2011). En stor del av insatserna kan göras inom klassens 

ram, innan lässvårigheterna upplevs bli ett hinder för eleven. 

Ju tidigare man sätter in stöd desto bättre för elevens läsutveckling (Skol-

verket, 2014). Var femte elev är under sin skoltid i behov av någon form av 

stöd (Skolverket, 2014). Giota och Emanuelsson (2011) undersökte före-

komsten av särskilt stöd och redovisar att samtliga rektorer anser att det är 

lärarnas kompetens som är av största betydelse för att det särskilda stödet 

ska bli verkningsfullt. Vidare redovisas att tillgång till specialpedagogisk 

kompetens, liksom att kunna använda varierande arbetsformer och en väl 

fungerande arbetsgrupp kan vara av stor betydelse för elevernas framgång. 

Giota och Emanuelsson (2011) menar vidare att de vanligaste punkterna i ett 

åtgärdsprogram för eleven är ”anpassning av läromedel, särskild färdighets-

träning och anpassningar av undervisningens arbetsformer/arbetssätt” (Giota 

& Emanuelsson, 2011). 

Skolverket (2014) har upprättat allmänna råd om hur man kan genomföra 

åtgärdsprogram samt rekommendationer till huvudmannen, rektor och sko-

lans personal. De allmänna råden innebär att skapa fungerande rutiner på 

skolenheten för att genomföra, följa upp och utvärdera ett åtgärdsprogram. 

Man ska tillsammans med eleven och elevens vårdnadshavare utvärdera hur 

den insatta åtgärden fungerar. Syftet med ett åtgärdsprogram är att eleven 

ska uppnå kunskapsmålen i läroplanen (Skolverket, 2014). 

En viktig punkt i dessa allmänna råd är alltså att åtgärderna kontinuerligt 

måste följas upp och utvärderas med jämna mellanrum så att de är aktuella för 

eleven. De måste justeras utifrån elevens utveckling och hur väl eleven svarar 

på gjorda insatser i läs- och skrivinlärning (Skolverket, 2014). Enligt bestäm-

melser från Skolverket skiljer man på särskilt stöd och sådant stöd som kan 

ges i form av extra anpassningar för eleven i klassrummet: 

Särskilt stöd handlar, till skillnad från stöd i form av extra anpassningar, om 
insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra 
för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. 
(Skolverket, 2014, s.11) 

 

Dessa extra anpassningar görs genom att ge en lärmiljö som är anpassad 

efter elevens behov utan att man behöver upprätta ett officiellt dokument. 

När denna studie genomfördes gällde att elever som hade läs- och skriv-

svårigheter skulle ha ett åtgärdsprogram (se studie III). 
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Tidig identifiering och stöd 
Under åren på lågstadiet bör bland annat ordavkodningsförmåga grundligt 

kartläggas varje termin. Syftet med denna kartläggning är att så tidigt som 

möjligt kunna sätta in stöd till de elever som behöver detta. Det råder knappast 

någon oenighet om att ju tidigare en elev med läs- och skrivproblem identifie-

ras desto större möjlighet har man att komma tillrätta med problemen (Adams, 

1990; Elbro, 2009; Lundberg & Herrlin, 2003; Myrberg, 2005; Torgesen, 

2007). 

Denna syn på vikten av tidig identifiering rapporterades för mer än fem 

decennier sedan av Malmquist (1966): 

Står barnet vid slutet av vårterminen i första årskursen fortfarande kvar på en 
nivå i fråga om läs- och skrivförmåga motsvarande den som normalt uppnås i 
slutet av höstterminen är en specialistundersökning av fallet avgjort påkallad 
(Malmquist, 1966, s. 255). 

 

Allodi (2016) påpekar att adekvat stöd och förebyggande insatser förutsätter 

att man ser verkligheten och gör kartläggningar som leder till identifiering och 

erkänner elevers olika behov. I Sverige verkar det ha funnits en motvilja att 

kartlägga elever för att ge stöd.  Om man har tolkat svårigheterna som orsa-

kade av sociala och kulturella faktorer och specialpedagogiska insatser som 

utpekande, kan dessa uppfattningar ha inneburit att särskilt stöd till elever har 

uteblivit eller försenats (Allodi, 2016). En tydlig policy som innefattar in-

samling av nationell data och analyser av behov för elever i behov av tidig 

identifiering och särskilt stöd har saknats (Allodi, 2016).  

Även granskningar av Skolinspektionen (2016) bekräftar samma bild och 

redovisar att kartläggning av elever i behov av stöd inte görs i tillräcklig om-

fattning och sker oftast alldeles för sent under elevens skolgång. 

 

Bedömningsstödet 

För att identifiera elever som är i behov av extra stöd införde Skolverket år 

2016 det obligatoriska bedömningsstödet i förskoleklass och i årskurs 1 Skol-

verket (2019). Bedömningsstödet är ett kartläggningsmaterial, kopplat till re-

formen Läsa- skriva- räknagarantin som infördes 1 juli 2019. 

Det viktiga momentet ordavkodning saknas i bedömningsstödet för årskurs 

1, (Svenska Dyslexiföreningen, 2019, spec. nr. 1). Vid närmare analyser av 

bedömningsstödet och dess relevans att identifiera de elever som är i behov 

av stöd visar det sig ha en begränsad tillförlitlighet och bör kompletteras med 

andra avkodningstester med bättre stringens (Adegren & Aidanpää, 2019; Fri-

dolfsson, 2018).  

 Det finns dessvärre vissa svårigheter vad gäller läsa-skriva-räknagarantin 

som rapporterats i en delredovisning från Skolinspektionen (2018). Få lärare 

hade fått kompetensutveckling inför garantins genomförande, tyvärr hade det 
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även ofta saknats specialpedagogisk kompetens. Slutredovisning väntas i de-

cember 2022. 

 

Diagnostisering och dess möjlighet att förutsäga dyslexi 

I rapporten om tester och insatser för dyslexi hos barn och ungdomar (SBU, 

2014, rapport nr 225) redogörs på ett systematiskt sätt för vilka krav som bör 

ställas på tester som kan förutsäga dyslexi: 

Det finns vetenskapligt underlag för att de testmetoder som mäter brister i fo-
nologisk medvetenhet, snabb automatiserad benämningsförmåga och bokstavs-
kännedom kan förutsäga dyslexi hos barn som inte lärt sig läsa och skriva. Här 
finns möjligheter att tidigt uppmärksamma de barn som skulle ha extra glädje 
av språkstimulerande insatser (SBU, 2014, s. 169). 

 

En aspekt att ta hänsyn till vid diagnostisering av dyslexi är vikten av att an-

vända sig av rätt diagnosmaterial, samt att det är anpassat för rätt utbildnings-

nivå. En undersökning belyser detta bland vuxna intagna på fångvårdsanstalt 

som jämförs med en grupp med samma utbildningsnivå (Samuelsson, et al., 

2000). En grupp intagna (N = 48) jämfördes med en grupp 12-åriga manliga 

elever som hade gått 6 år i skolan. Anledningen till denna jämförelse var att 

de intagna endast hade gått 6 år i skolan. För att undersöka dyslexi bör grup-

perna testas med standardiserade tester på rätt nivå. De testades i ordavkod-

ning, läsförståelse och stavning. Syftet var att undersöka om dyslexi var van-

ligare bland de intagna än bland grundskoleelever genom att använda fonolo-

giska och ortografiska test för att diagnostisera dyslexi. Resultatet visade att 

förekomsten av dyslexi inte var vanligare bland intagna, ca 5–8  %, vilket även 

gäller för en normalpopulation. Det fanns fler bland gruppen intagna som hade 

haft en skolbakgrund med många lärarbyten och skolbyten. Gruppen intagna 

hade även stora koncentrationssvårigheter, vilket hade varit ett stort hinder 

under deras skolgång.  

Det viktiga är alltså att som lärare ha kunskap om vilka tester som är effek-

tiva för varje individ och speciella tillfälle. 

 

Tidiga insatser  

Tidig identifiering och tidigt stöd till elever kan vara en faktor som bidragit 

till att Finland ligger högt i PISA- undersökningar, eftersom elever som behö-

ver extra insatser redan i årskurs 1 kommer i åtnjutande av speciallärarhjälp 

(Lahtinen & Ström, 2011). I Finland sker tidig identifiering och speciallärar-

insatsen sätts först in inom klassens ram i en liten grupp. Man praktiserar en 

trestegsmodell med allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd. Det all-

männa stödet får eleven i sin egen klass som t. ex tydliggörande av dagens 

uppgifter, arbetsuppgifter som är individuellt utformade med extra tid eller 

auditivt stöd. 
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Om det visar sig att eleven har behov av intensifierat stöd görs en pedago-

gisk bedömning av lärare samt eventuellt kurator, logoped och vid behov psy-

kolog. Vid intensifierat stöd gör läraren, speciallärare, eleven och vårdnads-

havare upp en plan för elevens lärande. Det innebär mer individualisering av 

arbetsuppgifter och specialundervisning (Sahlberg, 2010). 

Vid behov görs ytterligare utredningar av läkare och psykolog samt en pe-

dagogisk utredning. Beslut kan tas om särskilt stöd där eleven följer den all-

männa läroplanen men ändå får individuella mål. Alternativen kan vara att 

eleven går i en mindre grupp, går kvar i sin egen klass eller får börja i en 

specialskola.  

Krav på dokumentation finns när en förändring görs. Ungefär en tredjedel 

av de yngsta eleverna kommer i åtnjutande av en speciallärarinsats (Sahlberg, 

2010, s. 47).  Ström menar att specialundervisningen i Finland kan ses som en 

viktig faktor till att Finland uppvisar goda resultat i PISA- undersökningarna, 

där satsningen på de yngsta barnen är stor genom att förskolan och skolan har 

ett gott samarbete. Dessutom har lärare och speciallärare ett nära och tätt sam-

arbete på så sätt att specialläraren direkt när svårigheter uppdagas kan ge stöd 

till enskilda elever eller en grupp elever (Ström & Lahtinen, 2014). 

En god påverkansfaktor som spelar in för att Finland uppvisar så goda re-

sultat i läsning är bland annat att barn med svårigheter fångas upp redan i för-

skolan (Sahlberg, 2012). En avgörande och viktig insats är att man sätter in 

stöd direkt till elever som har svårigheter med kopplingen mellan ljud grafem 

(ljud–bokstav). De får intensivträning i detta och har på så sätt större möjlig-

heter att klara av sin ordavkodning på ett bra sätt. 

High- equity education in Finland is not a result of educational factors alone. 
Basic structures of the Finnish welfare state play a crucial role in providing all 
children and their families with equitable conditions for starting a successful 
educational path at the age of 7. Early childhood care, voluntary free preschool 
that is attended by some 98 percent of the age cohort, comprehensive health 
services, and preventive measures to identify possible learning and develop-
ment difficulties before children start schooling are accessible to all in Finland. 
(Sahlberg, 2012, s. 24) 

 

Rutiner och uppföljning av testresultat i de lägre åldrarna är något som Finland 

praktiserar, vilket dessvärre inte är regel i Sverige. Testredskap finns även i 

Sverige så tidig identifiering rutinmässigt skulle inte innebära något stort pro-

blem att införliva. 

Figur 1 illustrerar att Finland har en omfattande speciallärarinsats för de 

lägre klasserna, medan andra länder, däribland Sverige, agerar precis tvärtom 

och sätter in insatserna när eleverna gått flera år i skolan och läsproblemen är 

ett faktum. 
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Figur 1. Figuren visar frekvensen av specialundervisning för Finland i en internationell jämförelse. (Sahl-

berg, 2010, 2. 48). (Med tillåtelse av författaren att använda figuren). 

 

I Finland praktiserar man metoden RTI (Response To Intervention) som 

innebär att alla elever redan från skolstart får stöd i tre nivåer. I nivå 1 kan 

specialundervisning ges till alla elever i klassen. I nivå 2 ges undervisning 

i små grupper. I nivå 3 ges det individualiserad undervisning med en till en 

undervisning enskilt eller några elever tillsammans. Eleverna screenas re-

gelbundet för att kontrollera att de är på rätt nivå.   

 Vanligtvis menas med RTI att man är noga med att följa, mäta och do-

kumentera hur eleven svarar på insatsen, alltså elevens respons på under-

visningen eller träningen. Uppföljning bör ske kontinuerligt. En screening 

kan göras utan att den blir alltför utpekande för eleven. 

 Wolkmers forskning argumenterar för tidig diagnostisering mot att ”vänta 

och se” (Wolkmer et al., 2019). Denna forskning i Tyskland redovisar att ele-

ver i första klass som får träning i fonologisk medvetenhet i små grupper tre 

gånger i veckan visade långvarig effekt till skillnad mot kontrollgruppen.  

I Sverige saknas en gemensam syn på tidig identifiering, men viss kartlägg-

ning sker på skolor (SOU, 2016:59). Svaren på enkätundersökningen i SOU- 

utredningen 2016 visar att:  

Omkring 90 procent av huvudmän som besvarat enkätundersökningen använ-
der resultat från nationella prov för att inhämta statistik om elevernas kunskaps-
utveckling. Kommunala huvudmän samt huvudmän med fler elever och med 
fler skolor inom sin organisation tycks i högre grad använda resultat från nat-
ionella prov för speciallärarnas och specialpedagogernas arbete med att besluta 
om i vilka klasser och med vilka elever deras resurser ska prioriteras. 
              (SOU, 2016:59, s. 300) 

 
Specialpedagogiska insatser i Sverige 

För Sveriges del har speciallärarinsatser varierat över tid, från att under 

1970─80- talet följa de direktiv som utredningen om skolans inre arbete (SIA- 
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utredningen) föreslog. Enligt SIA-utredningen skulle skolan så långt som möj-

ligt undvika organisatorisk differentiering (SOU, 1974:53). I Skolverket 

(2014) ger Inger Tinglev en historisk tillbakablick på speciallärarinsatser. Un-

der 1970–1980-talet skulle synen på skolproblem inte finnas hos eleven utan 

härledas till skolan med dess undervisningssvårigheter. Specialundervisning-

ens inriktning ändrades, så även avvecklingen av tester och diagnoser. Speci-

alundervisningen skulle ske inom klassens ram i det som kallades samordnad 

specialundervisning där specialläraren och klassläraren arbetade tillsammans 

(Skolverket, 2014). Dessa initiativ och intentioner kan ha bidragit till den 

minskade förekomsten av tidiga specialpedagogiska insatser i Sverige. Enligt 

Allodi (2016) har det funnits en kritik mot empirisk och vetenskapligt orien-

terad specialpedagogik. Den har beskyllts för att vara positivistisk och påver-

kad av ett medicinskt synsätt. Detta kan ha gjort att utvecklingen av kunskap 

har hindrats inom det specialpedagogiska fältet. Distinktionen och polarise-

ringen mellan kategoriskt perspektiv, där man har fokus på den enskilde indi-

viden och dennes anlag, som ställs mot ett relationellt perspektiv som fokuse-

rar på sociala och organisatoriska faktorer, alltså omgivningen där en elev be-

finner sig. Det krävs att man kan se både individ- och omgivningsfaktorer för 

eleven i skolsituationen. 

”En inkluderande skola kräver goda undervisningspraktiker, och också ett 

erkännande av elevernas olika behov och användningen av förebyggande in-

satser och ändamålsenliga former av stöd” Allodi (2016).  Att undvika identi-

fiering av elevers svårigheter skapar ett lidande för den enskilde eleven 

(Jacobson, 2006). Kjeldsen (2019) menar att tidig identifiering av barn som 

ligger i riskzonen för läsproblem är viktigt eftersom det kan förhindra att svå-

righeter med språkutvecklingen uppstår.  

Allodi (2016) talar om elevens olika behov, vilket innefattar att det kan 

behövas varierande typer av insatser. Fischbein (2007, 2020) menar att ”De 

komplexa situationer som man ställs inför inom det specialpedagogiska verk-

samhetsfältet kräver att man kan sätta på sig ”olika glasögon” och utforska 

omvärlden utifrån olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter” (Fischbein, 

2007, s. 20).  

Lärarutbildningen 
Lärarutbildningen har reformerats ett flertal gånger under de senaste åren. Den 

styrs av målen i examensbeskrivningen och har gått från att vara reglerad nat-

ionellt till att lärosätena sedan slutet av 1980-talet formulerar sitt eget utbild-

ningsinnehåll. En reformändring skedde år 2000 med dämpade krav vad gäller 

läs- och skrivpedagogiska kurser i lärarutbildningen för lärare i åk 1–3. 
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Läsinlärning i utbildningen 

Studenterna i grundlärarutbildningen F–3 (förskoleklass till och med årskurs 

3) är en grupp studenter som bör få gedigen utbildning i tidig läsundervisning 

och läsutveckling. En rapport som på ett strukturerat sätt presenterat en syste-

matisk inventering över vad nybörjarundervisningen bör innehålla finns att 

läsa från Vetenskapsrådet (Taube et al., 2015).  I rapporten rekommenderas 

lärare att presentera aktiviteter där barnen får höra, identifiera och blanda 

språkljud i ord. Viktigast är att träna på att uppmärksamma fonem (minsta 

betydelseskiljande språkljud) innan den traditionella läsundervisningen börjar 

för att övergå till undervisning i bokstav–ljudkunskap. Denna träning bör ske 

i smågrupper.  

 

Variation i landet 

Ett rimligt krav är att lärare som undervisar på de lägre stadierna får en god 

utbildning och att de har kunskap om hur man undervisar i grundläggande läs- 

och skrivinlärning (Myrberg, 2003; Snow et al., 1998; SOU, 2016: 59). När 

det gäller läs- och skrivinlärning framhålls att lärare ska: 

Visa fördjupad kunskap om grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning 
och om barns kommunikation och språkutveckling. (SFS, 1993:100, Högsko-
leförordningen) 

 

Lärarna som undervisar i de lägre stadierna bör ges förutsättningar att klara 

detta uppdrag. År 2021 innefattar lärarutbildningen för F–åk 3-lärare 240 (hp) 

högskolepoäng motsvarande 4 års heltidsstudier. Varje universitet utformar 

sina egna kurser, vilket innebär att det kan variera i olika delar av landet i form 

av litteratur och antal högskolepoäng i grundläggande läs- och skrivundervis-

ning. Detta gör att utbildningarna inte kan vara likvärdiga när det gäller ett 

grundläggande element i en lärarutbildning för de lägre åldrarna. 

En viktig synpunkt har framförts av Christina Hellman, professor och ord-

förande i Svenska Dyslexiföreningen, som menar att ”Svenska med läs- och 

skrivinlärning” borde återinföras i lärarutbildningen. 

Man bör återinföra en någorlunda enhetlig utformning av det grundläggande 
innehållet i lärarutbildningarna i Sverige. Det skulle säkerställa kvalitéten på 
utbildningarna och ge en större trygghet för dem som utexamineras. ”Svenska 
med läs- och skrivinlärning” borde återinföras som ämnesbeteckning i all klass-
lärarutbildning, så att läs- och skrivinlärningen utgör ett eget moment. (Hell-
man, 2015, s.14) 

 

Problemet med att lärare i de lägre stadierna inte får en likvärdig utbildning 

över landet kan innebära att de får mycket skiftande kunskaper, vilket i en 

förlängning kan medföra att vissa elever inte får adekvat hjälp i sin tidiga läs-

utveckling i tillräcklig utsträckning. Hur lärarna arbetar med elevernas läsin-

lärning kan vara svårt att veta, eftersom lärarna kan ha tillägnat sig kunskaper 
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på annat sätt, men likväl ger det varierande antalet poäng i utbildningen en 

bild av att utbildningen i läs- och skrivinlärning inte är likvärdig. Viktiga mo-

ment som auskultation eller praktik under längre perioder, där blivande låg-

stadielärare får tillämpa hur man lär elever att läsa och skriva, blir då ett viktigt 

inslag. 

 

Speciallärar- och specialpedagogutbildningen 

Enligt Högskoleförordningen (1993:100) ska specialläraren bland annat visa 

kunskap och förståelse vad gäller elevers språk- och begreppsutveckling och 

elevers lärande och skriv-, läs- eller matematikutveckling, samt ha goda kun-

skaper om bedömningsfrågor och betygsättning. En specialpedagog ska bland 

annat visa kunskap om specialpedagogikens vetenskapliga grund samt ha in-

sikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. För både speciallärar- och 

specialpedagogexamen skall också de preciserade kraven gälla som varje hög-

skola själv bestämmer, inom ramen för kraven i examensbeskrivningen (Hög-

skoleförordningen, 1993:100).  

Det är viktigt att professionerna speciallärare och specialpedagog är invol-

verade i planering och genomförande av särskilt stöd till elever. Specialläraren 

kan göra kartläggningar av elevens läs- och skrivnivå samt kontinuerligt ut-

värdera det särskilda stödet (SFS, 2010:800). Samtidigt som specialpedago-

gen handleder lärarna. 

Skolans specialpedagogiska kompetens har oftast en central roll i arbetet med 
kartläggningen och den pedagogiska bedömningen, till exempel när behovet av 
särskilt stöd gäller rent pedagogiska insatser. (SFS, 2010:800, 2 kap. 25 §) 

 

Skillnaderna i arbetsuppgifter mellan de båda professionerna speciallärare och 

specialpedagog har bland skolledare och beslutsfattare inte i alla delar varit 

helt klar. Inte ovanligt är att rektor rekryterat en specialpedagog till sin skola, 

men i själva verket är i behov av en person som arbetar direkt med den en-

skilde elevens läs- och skrivproblem, vilket är speciallärarens uppgift. 

Målet för utbildningen i specialpedagogik är bland annat att ge förutsätt-

ningar för lärande och arbeta med personer i behov av särskilt stöd. Utbild-

ningarna ska leda till kunskaper som gör att de kan klara av sina uppdrag.  En 

specialpedagogs uppgift är att ge stöd till skolledning och lärare genom hand-

ledning, driva utvecklingsarbete samt att förbättra och förändra arbetsmetoder 

och arbetssätt. En specialpedagog kan givetvis även undervisa elever. Speci-

allärares uppgift är förutom att ge stöd till elever att kunna bedöma elevers 

språkliga och matematiska förmåga och utifrån det anpassa arbetssätt för den 

enskilde eleven.  
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Kompetensutveckling för lärare  
Enligt Snow et al., (1998) är lärares kunskaper i läs- och skrivundervisning av 

stor betydelse för att elever ska utveckla en god läs- och skrivförmåga. 

Ett troligt skäl till att lärare vill skaffa utbildning inom området kan vara 

att lärarutbildningen under vissa perioder inte har haft kurser i läs- och skrivin-

lärning (Hellman, 2015). I Skolinspektionens rapport (2011: 8) redovisas att:  

Många lärare framhåller att de skulle behöva kompetensutveckling inom områ-
det läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och i hur alternativa verktyg kan användas 
i undervisningen. (Skolinspektionen, 2011, s. 24) 

 

För lärare som redan verkar i skolorna och som saknar läs- och skrivinlärning 

i sin utbildning borde det vara självklart att de ges möjlighet att gå kurser i 

detta ämne. Till Läslyftet, som är en kompetensutvecklingsinsats i läs- och 

skrivdidaktik för lärare, sökte i ett första skede år 2015 nästan 20 000 lärare. 

Detta indikerar att behovet av kompetensutveckling för lärare som vill skaffa 

sig mer kunskaper i grundläggande läs- och skrivinlärning är stort. Vid utvär-

deringen av Läslyftet framkom att: 

Områden som borde betraktas som centrala ifråga om skolans läs- och skrivun-
dervisning men som inte behandlas tillräckligt grundligt i Läslyftet är: 
–den första läs- och skrivundervisningen 
–undervisning för elever med läs- och skrivsvårigheter 
–undervisning för elever med annat modersmål än svenska 
–läsning av texter på nätet liksom läsning av multimodala texter 
                           (Skolverket, 2016)  

 

Grunden för lärare som undervisar på lågstadiet är, som tidigare påpekats, 

kunskap om den första läs- och skrivundervisningen. Dessutom krävs att lä-

rare har teoretisk kunskap om läs- och skrivsvårigheter för att de ska vara säkra 

på att en elev har adekvat nivå i sin läs- och skrivutveckling i förhållande till 

stadium och ålder.  

Nationella prov i läsförståelse 
Som en följd av försämringen i elevers läs- och skrivförmåga bland grundsko-

leelever under åren 1991─ 2001, vilket redovisas i internationella studier 

(Gustafsson & Rosén, 2005), bestämdes genom riksdagsbeslut (Skolverket, 

2009) att införa nationella prov (NP) i svenska i årskurs 3. Provens syfte är att 

kontrollera att eleverna har uppnått målen i läsförståelse för faktatexter och 

skönlitterära texter (Skolverket, 2009). Enligt regeringen ville man ha ett av-

stämningstillfälle i årskurs tre för att tidigt kunna sätta in åtgärder för de elever 

som behöver det:  
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Ämnesproven i årskurs 3 har till syfte att pröva hur eleverna har uppnått målen 
för årskursen i matematik, svenska och svenska som andraspråk. Provet ska 
vara ett stöd för lärarens bedömning av elevernas måluppfyllelse. Med stöd av 
resultatet från proven och lärarens bedömning ska proven tjäna som underlag 
vid utvärdering och uppföljning på både lokal och nationell nivå. (Skolverket, 
2009, s. 44)  
 

Meningen med NP var att de skulle bidra till en ökad måluppfyllelse för ele-

verna. Proven skulle visa på elevernas starka och svaga sidor, förtydliga och 

konkretisera målen, stödja en likvärdig och rättvis bedömning samt vara ett 

underlag till analys i vilken omfattning målen uppfyllts (Skolverket, 2011). 

NP ges i årskurserna 3, 6 och 9.  För årskurs 3 infördes detta år 2009. Provet i 

svenska för årskurs 3 innehåller tre delprov; tala, läsa och skriva. Delprovet 

läsa består av en skönlitterär text och en faktatext där eleven ska svara på frå-

gor om innehållet samt samtala med läraren om det de läst. I delprovet 

”skriva” ska eleven skriva en faktatext och en berättelse. Delprovet ”tala” un-

dersöker elevens muntliga förmåga och denna prövas i par eller grupp och 

uppgiften är att föra samtal och berätta. I NP för årskurs 3 sker beklagligt nog 

ingen bedömning av elevens ordavkodning. 
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Metod och genomförande 

Design 
Avhandlingen innehåller en tvärsnittsstudie (IV) och studier med analyser av 

longitudinell data (I, II, III). Studie III har inslag av en ”mixed method” design 

(Teddlie & Tashakkori, 2010).  Det innebär att kvantitativa data samlas in (i 

studie I, studie II, studie III och studie IV) som tillsammans med kvalitativ 

data (telefonintervjuer i studie III) samlas in, analyseras och tolkas. Studie I, 

licentiatuppsats består av studie I A och I B.  

Studie II är en fördjupning av data från studie I. Longitudinellt följdes ele-

verna upp på våren ett år senare i samband med att NP gjordes. Andra språk-

tester jämfördes med resultaten från NP. 

Studie III följer upp elever från studie I A efter 6 år. Elever i årskurs 3 (n = 

8) som med godkänt resultat klarade nationella provet i svenska (år 2009) men 

som inte klarade de ordavkodningstest i undersökningen identifierades, alla 

pojkar. När dessa elever gick i årskurs 9 (år 2015) gjordes tester med elever 

som vill delta (n = 6) samt genomfördes intervjuer med dessa elever (n = 8) 

och deras föräldrar (n = 8). 

Deltagare i studie I, II och III är urval från samma ursprungliga grupp som 

rekryterades år 2009.  

Studie IV analyserar förskolebarn som är 4–6 år, vad gäller deras språkut-

veckling, socioekonomiska status samt genus. Deltagare till denna studie re-

kryterades inom ramen för en randomiserad kontrollerad studie. Datamateri-

alet som analyseras i denna studie består av data vid pre-test i en intervention 

i förskola (Eninger et al. 2021).  

De kvantitativa data som analyseras i studie IV är test av språkförmågor.    

Avhandlingens fyra studier har en icke experimentell design, vilket betyder 

att man mäter resultat och redovisar dessa. Testledaren tränar inte något spe-

cifikt moment och redovisar resultat av träningen. Ingen av studierna är såle-

des en interventionsstudie. 

 

Datainsamlingsmetoder och analyser  
Studie I innefattar delstudie IA och studie IB och är genomförd som en ko-

hortstudie med uppföljning efter ett år.  

Studie II är en analys av de elever i årskurs 3 som inte klarade sin ordav-

kodning.  
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Studie III är en uppföljning av eleverna i årskurs 3 som hade bristfällig 

ordavkodning men som klarade NP i svenska, uppföljningen genomförs när 

eleverna går i årskurs 9.  

Studie IV testar förskolebarn 4–6 år för att ta reda på språklig kunskap i en 

jämförelse mellan pojkar och flickor samt samband av SES (se tabell 1).  

 

Tabell 1. Beskrivning av analyser och datainsamlingsmetoder kopplade till studierna. 

(För utförlig redovisning av tester se (Herkner, 2011, s. 55─58 samt Herkner, 2021). 

 

Studie 

 

 

Datainsamlingsmetoder 

 

 

Analyser 

 

IA Tester som mäter: Ordavkodning,  

läsförståelse (grupptest). 

Pearson Correlation 

 

IB 

 

Tester som mäter: Ordavkodning,  

läsförståelse (grupptest). 

 

Lärarenkät ang. undervisning om 

läsning. Färdiga/slutna alternativ 

samt ett fåtal öppna svar. 

 

Pearson Correlation 

 

 

Tematisering och samman-

ställt i tabellform 

 

II 

 

Tester som mäter: Ordavkodning,  

läsförståelse (grupptest). 

 

 

Pearson Correlation 

 

 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

Tester, individuellt genomförda 

som mäter: Ordavkodning,  

läsförståelse, avkodning av non-

sensord, rättstavning. 

 

Telefonintervjuintervju  

(förälder + elev). 

 

 

Tester, individuellt genomförda 

som mäter: Bokstavskännedom 

och RAN. 

 

Uppgifter om elevers språkkun-

skap i hemmet 

 

Testresultaten (rådata) redo-

visas i tabellform. 

 

 

 

Intervjusvaren nedtecknades  

och sammanställdes i tabell-

form. 

 

MANOVA 
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Etiska överväganden 

Att forskningsetiska principer följs är forskarens ansvar (Vetenskapsrådet, 

2017). Jag har därför följt etiska krav och principer gällande information, sam-

tycke, konfidentialitet och nyttjande (Vetenskapsrådet, 2017). I god tid innan 

undersökningen startade (studie IA och I B, licentiatuppsats) blev alla ele-

verna informerade om studien i ett informationsbrev (se bilaga 1 i Herkner, 

2011). Eleverna informerades om att samtyckesbrevet skulle lämnas åter till 

skolan ett visst datum med underskrift av bägge vårdnadshavare. De elever 

som inte lämnat samtyckesbrevet till skolan inom utsatt tid medverkade inte i 

studien även om de själva ville. De fick tillbringa tiden med sin ordinarie lä-

rare i angränsande rum. Studie II är en fördjupning av studie I B. Ansökan till 

regionala etikprövningsnämnden i Stockholm skickades in inför studie III. 

Nämnden tog inte upp ansökan till prövning för godkännande med motivering 

att: ”Den forskning sökande avser att bedriva innefattar inte behandling av 

sådana personuppgifter som avses i 3 § etikprövningslagen. Forskningen om-

fattas därmed inte av etikprövningslagen. ”Ansökan om godkännande av 

forskningen tas därför inte upp till prövning” (2016/5:8).  

För studie III gavs information till förälder i ett telefonsamtal om att några 

elever från studie I skulle följas upp. Om föräldrar och elever var positiva till 

att delta i studie III, fortsatte telefonsamtalet med en intervju (se Bilaga 1). 

Vid samma tillfälle tillfrågades även eleven om den ville medverka i uppfölj-

ningsstudien och tid för vår träff bestämdes för att testa varje elev enskilt. 

Föräldrar och elever informerades också vid det första samtalet om att de upp-

gifter de lämnade behandlas konfidentiellt. Det innebär att deras identitet i 

form av namn eller skolans namn inte kan härledas. Information gavs också 

om att resultat och intervjusvar bara kommer att användas i just denna studie 

samt att var och en har rätt at avbryta sitt deltagande utan förklaring. 

Alla föräldrar var positiva till att delta, vilket även alla elever var till en 

början (n = 8). Senare visade det sig att två av eleverna ångrade sig och inte 

ville delta i testning och anledningen var att de var osäkra på om de skulle 

klara av läs- och skrivtesterna. De medverkade i intervjun, men inte i några 

tester. 

De övriga (n = 6) avtalade jag tid med en och en efter skoltid, för att pröva 

deras läs- och skrivförmåga. Vi träffades på en plats där eleven kunde känna 

sig trygg och vara säker på att inte möta någon skolkamrat som skulle undra 

vad de samtalade om med en vuxen som inte arbetade i skolan. I situationer 

där både tester och intervjuer ska genomföras gäller det att som testledare vara 

lyhörd för att eleven ska känna sig bekväm. 
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Studie I, Licentiatuppsats 
Studie I A 

Deltagare 

I undersökningsgruppen (N = 428) ingår 24 klasser från fyra skolor. Eleverna 

kommer från en kommun i Mellansverige och skolorna valdes ut med stöd 

utifrån det statistiska analysverktyget SALSA (Skolverkets Arbetsverktyg för 

Lokala SambandsAnalyser). Enligt Skolverket (2013) identifierar SALSA 

medelvärdet för kommuners skolor i Sverige vad gäller föräldrarnas utbild-

ningsnivå, utländsk bakgrund samt könsfördelning. De skolor som valdes ut 

låg så nära medelvärdet som möjligt. 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Datainsamling till studie I A och studie I B, licentiatuppsats (pre- 

och posttest).  
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Bortfall 

Totalt tillfrågades 497 elever i årskurs 2─5 från fyra skolor om medverkan. 

Sammanlagt 69 elever, 14 procent deltog inte, det fanns inga tecken på att 

bortfallet skulle vara systematiskt, eftersom det gällde elever som inte läm-

nade in blanketten med medgivande från föräldrar i tid (Herkner, 2011, s. 58). 

Då jag beviljats en viss tid på varje skola att genomföra dessa tester gick det 

inte att vänta in eventuella försenade svarsblanketter eftersom svarsblanketten 

hade ett sista inlämningsdatum.  Antalet elever som testades i studie I A var 

428. 

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamling skedde med grupptest i fonologisk och ortografisk 

ordavkodning samt läsförståelse i hel- eller halvklass,  (Se utförlig beskrivning 

av testmaterialet under rubriken Material i Herkner, 2011, s.. 55─58).  

En enkät (se Herkner, 2011, s.. 58) som undersöker lärarfaktorer kopplade 

till läsutveckling gavs till lärarna. Innehållet i lärarenkäten bestod av frågor 

under rubrikerna: Eleverna i din klass, Undervisning i svenska, Läsundervis-

ning, Läxor, Lässvårigheter, Bedömning, Skolan och hemmet, Om dig. I stu-

die I A redovisas svar på frågor om stödundervisning i läsning. 

 

Genomförande 

Insamling av data startade våren 2009. Testledaren (förf.) informerade om syf-

tet med undersökningen i varje klass innan testningen påbörjades. Testning 

skedde i elevernas hemklassrum. I alla klasser utom årskurs 2 har testningen 

utförts i helklass. I årskurs 2 skedde testning i halvklass. 

 Testerna gavs alltid i samma ordning och med samma instruktion från mig 

i respektive årskurser. Rättning av alla tester utfördes av mig som testledare. 

Klassläraren eller eleven har inte informerats om resultaten. 

NP genomfördes under våren av respektive klasslärare i årskurs 3. Rektor 

vid respektive skola informerade mig om resultaten för NP för varje enskild 

individ. 

   

Studie I B 

Studie I B undersöker sambandet mellan resultat på NP i årskurs 3 och tradit-

ionella läs- och skrivtest samt undersöks lärares utbildnings- och kunskaps-

nivå och läsundervisning. Redovisningen sker för insamlade data både för år 

2009 och år 2010.  

Innan elever i årskurs 3 genomförde NP fick de instruktioner från sin lärare 

att de skulle läsa texten och sedan svara på frågor. Läraren gick igenom och 

skrev ner ord på tavlan som sedan förklarades. Läraren läste sedan den första 

texten högt medan eleverna följde med och läste tyst i sin egen text. Efter det 

besvarades de tre första frågorna gemensamt och eleverna markerade svaren i 
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sina texthäften. Slutligen läste eleverna på egen hand resten av texterna och 

besvarade frågorna.  

 

Deltagare och bortfall 

I studie I A var det 428 deltagare från årskurs 2─5. I studie B, vid testning ett 

år senare, deltog 399 elever av de ursprungliga 428 eleverna. Bortfallet be-

rodde till största delen på att elever flyttat till en fristående skola i kommunen. 

 

Datainsamlingsmetod 

Alla elever genomförde;  

Ordavkodningstesten Bokstavskedjor/Ordkedjor (Jacobson, 1993) har an-

vänts för årskurs två och tre.  

Läskedjor; tecken, ord- och meningskedjor (Jacobson, 2008) har använts för 

årskurs fyra, fem och sex. 

Vilket är rätt? (ortografisk ordavkodningsförmåga) (Olofsson, 1998) har an-

vänts för årskurs två till och med sex. 

Vilket låter rätt? (fonologisk avkodningsförmåga) (Olofsson, 1998) har an-

vänts för årskurs två till och med sex. 

Läsförståelseuppgifterna anpassade för de olika årskurserna är hämtade från 

det material som har använts i den internationella studien, IEA, International 

organisation for Educational Assessment, (Reading Literacy Study, 2001). Se 

utförlig beskrivning av testmaterialet under rubriken Material i Herkner, 2011, 

sid. 55─58).  

En lärarenkät med 42 färdiga alternativ samt ett fåtal öppna svar.  

I studie I B redovisas svar på frågor som belyser utbildningsnivå, kompe-

tensutbildning samt hur mycket tid lärare lägger på läsförståelseundervisning. 

Enkäten lämnades ut personligen, det tog ca en halv timme att fylla i den. 

Enkäten skickades sedan per post till mig. En lärare lämnade inte in enkäten 

(n = 23). 
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Genomförande 

Testgenomförandet skedde på samma sätt som i studie I A. Precis som året 

innan utfördes NP i årskurs 3 av respektive klasslärare och resultatet delgavs 

mig som testledare. 

Studie II 
Deltagare och bortfall 

Studie II är en ytterligare och fördjupande analys av tidigare insamlade data 

för de elever (n = 113) i årskurs 3 i studie I A som hade de lägsta resultaten på 

ordavkodning.  

 

Datainsamlingsmetod och genomförande 

I undersökningen användes följande grupptest för ordavkodning: 

”Bokstavskedjor”/”Ordkedjor”, ”Läskedjor” (Jacobson, 2008),  ”Vilket är 

rätt?”, ”Vilket låter rätt?” (Olofsson, 1998). Eleverna fick också göra ett test i 

läsförståelse, (Reading Literacy Study, 2001) med en text som var okänd för 

dem. (Se utförlig beskrivning av testmaterialet under rubriken Material i 

Herkner, 2011, sid. 55─58).  

Elever som analyserades speciellt var de med de 15 % lägsta resultaten. För 

att identifiera dess elever skapades ett index som är en sammanvägning av de 

tre testen i ordavkodning: Ordkedjor, Vilket är rätt? samt Vilket låter rätt? Ett 

z-värde räknades ut (z = (X-M)/s). Ordavkodningsindex är medelvärdet av z-

värdena på de tre ordavkodningstesten. Gränsen för tillräcklig ordavkodning 

är dragen vid z < -1.0 under värdet z = -1.0 finns de 15 procent lägsta resulta-

ten. 

Studie III 
Elever i årskurs 3 (n = 8) som med godkänt resultat klarade nationella provet 

i svenska (år 2009) och som inte klarade de ordavkodningstest i undersök-

ningen identifierades, alla pojkar. När dessa elever gick i årskurs 9 (år 2015) 

gjordes tester med de elever som ville delta (n=6), samt gjordes intervjuer med 

dessa elever (n=6) och föräldrar (n= 8). Föräldrarna till de två elever som ej 

ville vara med och testas deltog i intervjuerna. Dessa intervjuer handlade om 

elevens skolgång.  

 

Deltagare och bortfall 

I studie III genomfördes en uppföljning av de 8 eleverna i årskurs 3 som hade 

de lägsta resultaten på ordavkodning. Gränsen är dragen vid z = -1.0, (ordav-

kodningsindex)  
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 Resultatpoäng översätts till värden på en 9- gradig skala där 5 är medelvärdet 

som utgörs av 20 % av resultaten. Staninevärdena 6─ 9 utgörs av värden över 

medel. Staninevärden 1─4 är värden som ligger under medelvärdet, där 

stanine 4 är något under medel (17 %) av resultaten. Stanine 3, påtagligt under 

medel (12 %). Stanine 2, svag (7 %) som klarade NP skönlitterär text 

(Herkner, 2011, s. 78). De elever som hamnar på Stanine 1 och 2 samt undre 

delen av Stanine 3 är alltså de elever som följs upp när de går i årskurs 9. 

Elever (n = 6) och föräldrar (n = 8) deltog i datainsamlingen i årskurs 9. 

Två elever av de ursprungliga 8 ville inte vara med och göra tester med för-

klaringen att de trodde att det skulle bli för svårt för dem. De ville heller inte 

vara med och bli intervjuade om läsning eller lässvårigheter eller om sin tid i 

skolan. Dessa två elevers föräldrar samtyckte till deltagande och svarade på 

mina frågor. 

 

Datainsamlingsmetod 

För att kontrollera elevernas ordavkodningsnivå i årskurs 9 användes samma 

tre ordavkodningstest, Ordkedjor, Vilket är rätt? och Vilket låter rätt? som i 

årskurs 3. Testerna utfördes individuellt. Se beskrivning av testmaterialet 

under rubriken Material i (Herkner, 2011, s. 55–58). 

Elevernas läsförståelse i årskurs 9 kontrollerades med texterna som ingår i 

läsförståelseuppgiften som framställts och använts i undersökningen IEA Rea-

ding Literacy (Elley, 1994). Testet innefattar sex olika texter med frågor efter 

varje text, sammanlagt 30 frågor. Testet genomfördes med tyst läsning. De 

sex texterna varierar i längd alltifrån 170 till 425 ord per sida. Texternas inne-

håll växlar genom att några har mer skönlitterär stil och andra innehåller texter 

av mer faktatyp. Efter varje text gavs frågor på innehållet, där antalet frågor 

varierar för varje text från fyra frågor till sex. Varje fråga innehåller fyra al-

ternativa svar varvid uppgiften var att kryssa för rätt svar. I testet användes 

ingen tidsbegränsning men tidsåtgången för läsningen noterades.  

Stavning av nonsensord i årskurs 9 användes för att kontrollera ljudsäker-

het av vokaler och konsonanter och ingår i Kvalitativa analyserande djupdia-

gnoser (Johansson, 2004). Anledningen till att detta test ingick i undersök-

ningen var för att säkerställa att eleverna inte hade några tveksamheter när det 

gällde att koppla ljud-bokstav rätt. Denna diagnos innehöll nonsensord med 

tre bokstäver KVK (exempel mir, los, jat). Elevens uppgift var att lyssna på 

testledaren som läser upp ordet och sedan skriva ner det. Eleven informerades 

innan om att det är nonsensord som skulle skrivas. 
Diktamenstestet som användes för att mäta stavningsförmågan ingår i test-

batteriet LS Klassdiagnoser, Diktamen I och är ett standardiserat test som be-

står av 50 ord (Johansson, 2004). Diktamensuppgiften administrerades genom 

att testledaren läste upp en mening och upprepade sedan ett ord ur meningen 

som testpersonen skulle skriva. Orden i testet varierar i längd från 5 till 23 

bokstäver. Diktamenstestet innehåller ord med varierande svårighetsgrad. 

Max antal rätt är 50. 
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Intervjuguide 

I studie III användes en intervjuguide (se bilaga 1) för att söka svar på, dels 

hur eleverna upplevde sin skoltid under mellanstadiet/högstadiet, dels hur 

mycket tid eleven ägnade sig åt läsning och i vilka situationer den läste. Frågor 

ställdes också om eleven blev godkänd på NP i årskurs 6 samt om förekomsten 

av åtgärdsprogram under skoltiden. Omfattningen av speciallärarhjälp under 

mellanstadiet/högstadiet undersöktes också. Svaren sammanställdes i tabell-

form med svar från både elev och förälder varvid en analys av samstämmig-

heten i svaren gjordes (Herkner, 2021).  

Elever och föräldrar kontaktades via telefon, vilket säkerställde att ingen 

annan fick kännedom om deras deltagande. Eleverna informerades om att de 

skulle göra några läs- och skrivtest samt att föräldrar och elever skulle delta i 

en intervju om skoltiden. Vid telefonsamtalet informerades om att deltagande 

var frivilligt och att de kunde avbryta testsituationen utan att behöva ange or-

sak. Vid denna första telefonkontakt bestämdes även tid för träff med varje 

elev, där eleven fick bestämma platsen.  

Sex av de åtta eleverna deltog och genomförde testerna i årskurs 9. Testerna 

genomfördes mestadels på bibliotek, i hemmet och i en föreningslokal. Föru-

tom att genomföra tester, intervjuades elever om läsning och läsvanor samt 

hur de upplevt sin skolgång under mellan- och högstadiet (Se Intervjuguide, 

bilaga 1). Elevernas svar nedtecknades. Elevernas föräldrar intervjuades vid 

den första telefonkontakten. Alla åtta föräldrarna, fem mammor och tre pap-

por, svarade på mina intervjufrågor och jag nedtecknade deras svar. 

Studie IV 
I studie IV rekryterades förskolor från tre kommuner i en storstad i Sverige.  

Analyserna görs på pre-testdata av en interventionsstudie som genomfördes 

senare i dessa förskolor (Eninger, Ferrer-Wreder et al. 2021). 

 Forskning visar att bokstavskännedom (Siegel, 2013; Chall, 1996; Lund-

berg et al., 1988) och Rapid Automatized Naming  RAN (Norton & Wolf, 

2012; Wolff, 2014) har betydelse för den tidiga språkutvecklingen och predi-

cerar senare läsförmåga. Därför användes dessa tester i undersökningen. 

 

Deltagare och bortfall 

Totalt deltog 26 förskolor från tre kommuner i en storstad i Sverige. Totalt 

deltog 231 barn i studien (flickor n = 117, pojkar n = 114) ålder M = 4.8 år, 

SD = sex månader. I medeltal deltog 16 barn per skola. I analyserna varierade 

antalet deltagare från 197 till 266.  

 

Datainsamlingsmetod 

Två uppgifter användes för att mäta läsutveckling i termer av språklig kompe-

tens: RAN-objektet (Denckla & Rudel, 1976) och Letter Task (Johansson, 
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2009), medan en lärarenkät gav barnens demografiska information. Register-

data användes för att bestämma hushållsinkomsten för invånare som bor i det 

postnummer där barnens skolor låg (Hedlund, 2020; SCB, 2018). 

RAN-testet administrerades (Denckla & Rudel, 1976). Uppgiften var att 

namnge välkända objekt så snabbt som möjligt. Testet utfördes individuellt i 

ett separat rum och bedömaren noterade den tid (i sekunder) det tog för barnet 

att namnge föremål som var bekanta (paraply, äpple, hammare, cykel, häst). 

Dessa bilder på föremålen presenterades i en blandad sekvens på ett papper-

sark på 21 x 30 cm bestående av fyra rader med fyra objekt på varje rad. An-

talet korrekta (RAN -tid) och felaktiga svar (RAN -fel) noterades. 

I testet Letter Knowledge (Johansson, 2009) uppmanas barn att läsa namnet 

högt på bokstäverna. De stora bokstäverna var organiserade med fem bokstä-

ver vardera på fem rader, två på den sjätte raden, på ett papper på 21 x 30 cm 

tryckt med Times New Roman -teckensnitt. Bokstäverna Q och W ingick inte, 

eftersom de är mycket ovanliga i det svenska språket. Ytterligare tre bokstäver 

ingår i det svenska alfabetet, Å, Ä och Ö, som representerar tre separata fonem 

(vokaler), de ingår i den svenska versionen. Det högsta möjliga Letter Task-

poänget är 27. Antalet felaktiga svar har inte noterats. Testet utfördes av test-

ledaren individuellt i ett separat rum. 

Ett frågeformulär administrerades till barnens lärare och gav information 

om varje barns språkbakgrund; I detta urval talade 57,5 % (n = 149) av barnen 

svenska, eller svenska och ett annat språk hemma. 18,8 % (n = 48) av barnen 

talade ett annat språk än svenska hemma. För 23,7 % av deltagarna saknades 

data om språkbakgrund. 

För att fånga de socioekonomiska egenskaperna på områdesnivå när det 

gäller skolorna där barn gick, använde vi uppgifter om inkomster från Sta-

tistikmyndigheten (SCB) för att skapa ett kategoriskt index över årliga genom-

snittliga hushållsinkomster för alla invånare som bor i postnumren där barn-

skolorna fanns. Registerdata samlades in för de ungefärliga åren då datain-

samling på barnnivå ägde rum. Skolorna som barnen deltog i kategoriserades 

med (1) under genomsnittlig årlig inkomst och genomsnittlig eller högre in-

komst (2) för invånarna i det postnummer där varje skola låg.  

Resultat 
Syftet med avhandlingen är att undersöka sambandet mellan ordavkodning 

och läsförståelse, mellan ordavkodning och nationella prov (NP) i åk 3 samt 

elevers ordavkodning, läsning och stavningsförmåga i årskurs 9. Elever och 

föräldrar intervjuades om det upplevda specialpedagogiska stödet under mel-

lan-och högstadiet. Ett annat syfte var att undersöka pojkars och flickors 

språkliga kompetens i 4–6 årsålder samt förutsättningar för barnen och dess 

samband med socioekonomiska förhållanden i deras bostadsområde.  
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Studie I A, Licentiatuppsats 
I Delstudie I A redovisas sambanden mellan fonologiska uppgifter och läs-

förståelse under åren på lågstadiet samt sambandet mellan ordavkodning och 

läsförståelse. 

 

Ordavkodning och elevers läsprofiler över tid 
Resultaten på ordavkodningstester visade att korrelationen mellan 

fonologisk ordavkodning och läsförståelse sjunker från årskurs 2 (r 

= .58) till årskurs 5 (r = .38). Dessa elever testades år 2009. I års-

kurs 3 är sambandet (r =.61) medan det sjunker i årskurs 6 (r = .32).  

Studie I B, Licentiatuppsats 
I delstudie I B, posttest, redovisas resultaten på NP i svenska för årskurs 3 

samt i vilken grad NP kan användas för att identifiera elever som inte uppnått 

automatiserad ordavkodning i svenska för årskurs 3. Studien tar sin utgångs-

punkt i the Simple View of Reading. 

 

Nationella provet i svenska och elevresultat i läsförståelse  
Resultatet på NP år 2009 i studie I A för årskurs 3 (n = 112) visar att 

11 procent inte nådde de uppsatta målen. I studie I B år 2010 var det 

8.1  procent av eleverna (n = 99) som inte nådde målen i NP. Procen-

tuellt sett blev det en förbättring för år 2010 som förmodligen kan 

härledas till Skolverkets sänkning av nivån på de uppsatta målen från 

14 rätt till 13 rätt på skönlitterär text från 2009 till år 2010. 

 

Skönlitterär text i NP år 2010, Studie I B, har ett max antal rätt på 18 

rätt och eleverna i denna studie har ett medelvärde på 16,7 rätt (SD = 

2.1), faktatexten i NP har ett medelvärde på 15,7 rätt (SD = 3.1). Re-

sultaten för NPs skönlitterära text visar kraftiga takeffekter där 45 av 

112 (50,4 %) elever har alla rätt (Herkner, 2011, s. 74, Figur 15). I 

den här undersökningen har fortsättningsvis resultat från den skönlit-

terära texten använts. Maxpoäng i studien på den skönlitterära texten 

i NP är 18, medelpoäng (M) är 16, 7, standard deviation (SD) = 2, 2 

och skewness = - 4, 85.  Detta betyder att de flesta eleverna klarade 

av testet bra. År 2009 (då studien startade) klarade 89 procent av ele-

verna den skönlitterära texten där kravnivån enligt NP var 14 poäng 

(NP, 2010). År 2010 var kravnivån sänkt för skönlitterär text till 13 

poäng. 
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Jämförelse mellan nationella provet och andra läs- och skrivtest 
Analys av sambandet mellan resultat för NP skönlitterär text och fak-

tatext i årskurs 3 år 2010 (n = 99) se Figur 21 och 22 i (Herkner, 2011) 

och annat läsförståelsetest visar att två elever inte klarar den kritiska 

gränsen för skönlitterär text i NP (13 rätt) och fyra elever ligger på 

gränsen för att klara skönlitterär text i NP. Tre elever klarar inte den 

kritiska gränsen för faktatext i NP (13 rätt). Sexton elever klarar inte 

läsförståelseuppgiften. Av dessa är det 15 elever som klarar NPs gräns 

för faktatext. Av de 13 procent elever med lägsta resultat på läsförstå-

elseuppgiften i studie I B är det mindre än var femte elev som fångas 

upp av NP, dvs. hamnar under NPs kritiska gränsvärde. Se Figur 21 

och 22 i (Herkner, 2011). 

 

Nationella provet och elever som har läsproblem 

Gränsen för ordavkodningsproblem är dragen vid z = -1.0, där 15 

procent av observationerna ligger under detta värde. Då finner vi att 

det är 8 elever som har ordavkodningsproblem men som trots detta 

klarar godkänt nivån på skönlitterär text i NP (Herkner, 2011, s. 78).  

 

Läsförståelseundervisning 

Delstudie I B innefattade även en lärarenkät (PIRLS, 2006) som 

handlar om läsförståelseundervisning i läsning. Svaren visar att lä-

rarna i årskurs 4 ägnar väldigt lite tid till momentet läsförståelseun-

dervisning.  

Studie II 
Studie II redovisar en närmare analys av de åtta elever som klarade kravnivån 

på NP trots de ordavkodningsproblem som identifierades i delstudie B. Det 

visade sig att alla de åtta eleverna är pojkar (Herkner et al., 2014). 

 

Ordavkodning, genus och nationella provet 
I studien presenteras sambandet mellan NP skönlitterära test med re-

sultat på ordavkodningsindex (se Figur 3). Resultatet visar att NP var 

ett enkelt test för majoriteten av eleverna. I Figur 3 är gränsvärdet för 

godkänd markerad med en horisontell linje, minst 14 rätt för skönlit-

terär text. Gränsvärdet för godkänd ordavkodning är markerad med 

en vertikal linje. Elever som hamnar ovanför den horisontella linjen 

och till höger om den vertikala linjen uppvisar inga svårigheter med 

vare sig ordavkodning eller NP. 
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Figur 3. Samband mellan NP skönlitterära text och resultat på ordavkodningsindex för årskurs 3 år.2009, 
N= 112, pojkar ♦ (n=57) flickor ● (n=55). Den vertikala linjen visar gränsen för ordavkodningsindex 
=medelvärdet av z-värdena för de tre ordavkodningstesten, (z = -1.0) dvs. (de med de 15 procent lägsta 

resultaten). Den horisontella linjen visar gränsen för godkänt för skönlitterär text 14 poäng (Herkner, 

Allodi, och Olofsson, 2014). 

 

Av Figur 3 framgår att majoriteten av eleverna i årskurs 3 klarar den 

kritiska gränsen, 14 rätt, för godkänt på skönlitterär text i NP. Sex 

elever kommer under gränsen och två elever klarar exakt gränsen 14 

poäng. 

 

Det är en högre andel pojkar i jämförelse med flickor som visar sig 

ha svårigheter med ordavkodningen. Det är 8 pojkar som klarar grän-

sen för NP, men inte klarar gränsen för ordavkodningsindex. En 

flicka klarar vare sig gränsen för ordavkodningsindex eller gränsen 

för godkänt på NP. 

Studie III 
Studiens syfte var att undersöka några elevers läsutveckling när de går 

i årskurs 9. Studien undersöker elever med specifika lässvårigheter i 

årskurs 3 (n = 8), deras läsförmåga samt hur de själva och deras för-

äldrar hade upplevt specialpedagogiskt stöd under skoltiden. Ett tyd-

ligt resultat i studien var att de 8 elever som hade klarade NP i åk 3 
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hade låga resultat på test i ordavkodning. De hade inte uppnått auto-

matiserad ordavkodning under lågstadiet och hade alltså fortfarande 

svårigheter med sin ordavkodning och läsning även under mellan- och 

högstadiet.  

 

Upplevelser av skolgång och stöd 

I intervjuer undersöktes elevernas och föräldrarnas upplevelser av hur 

elevens skolgång hade varit under mellan- och högstadiet. I de fall ett 

åtgärdsprogram hade funnits upplevdes det som att det var samma in-

nehåll år efter år, och det bestod i uppmaningar till elever att läsa mer 

och skriva mer. Uppföljningarna av åtgärdsprogrammen var bristfäl-

liga enligt föräldrarna. 

Föräldrarnas svar visade att eleverna inte fått något särskilt specialpe-

dagogiskt stöd under mellan- och högstadiet. I flera fall var det även 

så att eleverna istället för att ha tillgång till en speciallärare hade fått 

en assistent. En förälder såg själv till att en dyslexiutredning för ele-

ven genomfördes i årskurs 4, samt att eleven fick privat specialunder-

visning i hemmet.  

 

Läs- och skrivresultat i årskurs 3 respektive årskurs 9 
 Eleverna som inte nådde upp till automatiserad ordavkodning i års-

kurs 3 visar enligt testresultat att de fortsatt har dessa svårigheter kvar 

i årskurs 9. Fem av de sex eleverna får Stanine 1 på de fonologiska 

och ortografiska testerna. Den sjätte eleven får Stanine 2 (Herkner, 

2021). Resultatet på diktamen visar att eleverna har avsevärda svårig-

heter att stava med resultat på 3–30 rätt, max antal rätt är 50. Läsför-

ståelseuppgiftens antal rätt varierar från 15–28 rätt, max antal rätt är 

30. De flesta eleverna behövde lång tid på sig för att slutföra lästestet 

(Herkner, 2021). 

 

Läsning på fritiden  

Eleverna läste sällan böcker för nöjes skull på sin fritid (Herkner, 

2021) och om de gjorde det läste de, antingen på telefonen eller da-

tor. Liknande resultat är något som även redovisas av Fredriksson 

och Taube (2012).  

   

Åtgärdsprogram 
Stora brister i åtgärdsprogram identifierades med dålig uppföljning. 

Av de 6 personerna som medverkade i studien hade tre haft åtgärds-

program under hela mellanstadiet.  

 

 

 

 



 51 

Läsförmåga och specialpedagogiskt stöd  

Speciallärarhjälp under mellan- och högstadiet var ovanligt. Mera 

vanligt var att eleverna hade blivit tilldelade en resurslärare på hög-

stadiet och en assistent, eller läsning i liten grupp på mellanstadiet.  

Studie IV 
Genusskillnader 

När man jämför pojkar och flickor i 4–6 årsåldern på de två testen 

bokstavskännedom och snabb benämning (RAN) visar resultaten 

inga könsskillnader. De båda testen kan ses som indikatorer på läsre-

laterad språklig förmåga. Forskning har tidigare tydligt visat skillna-

der mellan pojkar och flickors resultat i läsning i årskurs fyra och nio 

(PIRLS, 2016; PISA, 2015).  
 

Sociala skillnader 

Resultaten i bokstavskännedom och RAN skiljer sig mellan bostads-

områdena. Barn från områden med låg SES identifierade färre bok-

stäver än de elever som kom från områden med högre SES. Även 

testet RAN visade lägre resultat för barn som kom från områden med 

lägre SES. 

 

Språkutveckling 
Elever som inte hade svenska som det språk de talade hemma hade 

lägre resultat på både RAN och Bokstavskännedom. 

Sammanfattning av resultaten 
Ordavkodningstester visade att korrelationen mellan fonologisk ordavkodning 

och läsförståelse sjunker från årskurs 2 till årskurs 5. Däremot blir resultaten 

på ordavkodning bättre från årskurs 4.  

Det är en högre andel pojkar i jämförelse med flickor som uppvisar problem 

med ordavkodningen i årskurs 3. Eleverna som inte nådde upp till automati-

serad ordavkodning i årskurs 3 visar enligt testresultat att de fortsatt har dessa 

svårigheter kvar i årskurs 9. De uppvisar även låga resultat på diktamenstest 

och läsförståelsetest. 

Resultat visar att de barn i 4–6 års ålder som kommer från områden med 

låg socioekonomisk status har lägre språklig nivå, och ligger alltså i riskzonen 

för att utveckla läs- och skrivproblem, detta i jämförelse med elever som kom-

mer från områden med högre socioekonomisk status.  
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Resultat på snabb benämning (RAN) och bokstavskännedom uppvisar inga 

skillnader om man jämför resultatför pojkar och flickor 4–6 år.  Barn från om-

råden med låg SES talar i större utsträckning ett annat språk hemma än elever 

som kom från områden med högre SES. 

Det är nödvändigt att även testa ordavkodning och andra läsförståelsetest, 

förutom NP, för att identifiera elever som ligger i riskzonen för att få läs- och 

skrivproblem. Att endast använda NP är inte tillräckligt för att få information 

om en elevs läsrelaterade språkliga förmågor.  

Särskilt stöd har inte erbjudits i tillräcklig omfattning i denna uppföljning 

av elever som i årskurs 3 hade ordavkodningsproblem. Eleverna hade fortfa-

rande ordavkodningsproblem samt stora problem med stavning och läsförstå-

else i årskurs 9. 

Redan i årskurs 3 såg vi en skillnad där flickor generellt presterar bättre än 

pojkar. I förskolan såg vi inga sådana skillnader mellan pojkars och flickors 

språkliga kompetens.  
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Diskussion 

Nedan diskuteras undersökningens resultat samt ges en metodreflektion, re-

kommendationer och slutsatser. 

Avhandlingens syfte är att undersöka sambandet mellan ordavkodning och 

läsförståelse i årskurs 2─5 och samband med nationella prov (NP) i åk 3. Re-

sultat för elevers ordavkodning, läsning och stavningsförmåga i årskurs 9 dis-

kuteras. Intervjuer med elever och föräldrar om det upplevda specialpedago-

giska stödet under mellan- och högstadiet argumenteras också. Sambandet 

mellan SES och språkförmåga när barn är 4─6 år klargörs, liksom att det inte 

finns några skillnader mellan pojkars och flickors språkförmåga när de är 4─6 

år. 

Utvecklingen av läsning och skrivning påverkas av flera samverkande fak-

torer såsom individ- och omgivningsfaktorer (Fischbein, 2014). Redan i års-

kurs 1 bör de elever som har ordavkodningsproblem identifieras. Enligt the 

Simple View of Reading är ordavkodning en av komponenterna för att uppnå 

god läsförmåga (Gough & Tunmer, 1986). Elever som har låga resultat på 

ordavkodning löper risk att få problem med sin läsning när de går i årskurs 4 

då texterna blir längre med svårare ord och det krävs att eleverna har automa-

tiserat sin ordavkodning. Som tidigare nämnts, finns stark konsensus för svag 

ordavkodning som den primära orsaken till dyslexi (Brady 1997; Chall, 1996; 

Dehaene 2009; Rack et al., 1992; Scarborough 1998). 

En slutsats man kan dra av denna studie är att NP i åk 3 inte uppfyller 

funktionen att identifiera alla de elever som ännu inte har uppnått automatise-

rad ordavkodning i årskurs 3. Det visar sig i en förlängning att eleverna har 

gått miste om insatser som de hade behövt och får därmed uppenbara svårig-

heter i årskurs 9.  

Samspel mellan individ- och omgivningsfaktorer  
Tidig identifiering 

Det faktum att eleverna med dålig ordavkodning förblir oidentifierade av NP 

är problematiskt och kan förmodligen inte ses som en engångsföreteelse. NPs 

svårigheter att identifiera elever som behöver stöd med sin läsning bör under-

sökas ytterligare. Nedan presenteras viktiga aspekter angående NP. 

För det första kan en anledning till att elever med svag automatiserad ord-

avkodning inte blir identifierade till viss del vara att de gissar de rätta svaren 
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i NP, utifrån den information som getts om texten av läraren innan eleven ska 

läsa den själv. Texten och frågorna kan helt enkelt upplevas för lätta för ele-

ven, eftersom de inte behöver ”läsa” texten för att ange rätt svar (Elbro, 2009).  

För det andra kan NPs oförmåga att identifiera elever som ligger i farozo-

nen att utveckla läsproblem relateras till provets avsaknad av ordavkodnings-

test. Ordavkodning testas bäst genom att orden läses separat i en lista (Nichol-

son, 1991). Om orden läses i en text tar eleven hjälp av kontexten och kan på 

så sätt lättare läsa orden. 

 Att urskilja elever som har läs- och skrivproblem eller ordavkodningspro-

blem är viktigt för att kunna få reda på om en elev har dyslexi (Olofsson, 1998; 

Puolakanaho, 2007). 

I en studie av Stenlund (2017) konstateras att elever som börjar årskurs 4 

och har ordavkodningssvårigheter får problem med läsningen, inte bara under 

mellanstadiet utan även på högstadiet. Det tycks som om eleverna inte får det 

stöd de skulle behöva för att klara av svårare texter. Stenlund (2017) menar 

att undervisning i läsförståelse måste fortgå under hela grundskoletiden. 

Ordavkodningsförmågan mätt med en rad testmetoder blir fullgod kring ca 

åk 5─6. I normala fall har vi inte behov av snabbare ordavkodning än maxi-

malt 4─500 ord per minut för att läsförståelsen ska fungera. Läsflyt och hög-

läsning torde ha en takeffekt som styrs av talhastigheten (Paris, 2005). 

Det visar sig att korrelationen mellan fonologisk ordavkodning samt läs-

förståelse minskar över tid (Herkner, 2011, s. 63). Dessa resultat ligger i linje 

med en longitudinell studie med barn från kindergarten till årskurs 3 (Torppa 

et al., 2016).  

På mellanstadiet bör, som tidigare påpekats, enlig the Simple View of Rea-

ding, elevers ordavkodning vara helt automatiserad för att läsning ska utveck-

las på en mer avancerad nivå.  

För det tredje bör blivande lärare och speciallärare i sin utbildning få kun-

skap om hur man lär barnen att läsa samt hur de kan identifiera elever redan i 

årskurs 1 som löper risk att få läsproblem. Önskvärt vore att lärare i Sverige, 

precis som i Finland, kunde få en samsyn kring frågan om tidig identifiering. 

I Finland anser man det självklart med tidig identifiering och lägger stor del 

av sin specialpedagogresurs i årskurs 1–3 till elever som är identifierade i be-

hov av extra stöd. 

Det optimala är att lärare själva kan diagnostisera sina elever för att sedan 

kunna sätta in rätt åtgärder. En klasslärare kan med fördel redan i årskurs 1 

och kontinuerligt göra tester som inte behöver vara tidskrävande. Testning kan 

ske både i mindre och större grupper. Hur resurser ska fördelas bör ske mycket 

tidigare än utifrån resultat på NP i årskurs 3, eftersom det innebär att stöd sätts 

in som först i årskurs 4.  

 

Tidiga insatser 

Vikten av att tidigt fånga upp elever som är i behov av stöd redovisas i rap-

porter av Rose (2006; 2009). Det borde gå att skapa rutiner på varje skola för 
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att genomföra detta även i Sverige. Genom att arbeta utifrån ett diagnostise-

rande arbetssätt redan från förskoleklass har man de största möjligheterna att 

identifiera elever i behov av läs- och skrivhjälp i tid och därmed kan man sätta 

in adekvata åtgärder till dem som är i behov av detta (Lundberg & Herrlin, 

2003; Allodi, 2017).  

Resultaten i studie IV visar att barn från områden med låg SES ligger lågt 

på tester som indikerar språklig nivå. Det betyder att extra resurser bör ges till 

dessa förskolor så att de kan ägna tid åt språkövningar på skiftande sätt.  Enligt 

Lundberg & Herrlin, (2003) kan en erfaren förskollärare upptäcka de elever 

som ligger i farozonen för att få svårigheter med sin språkutveckling. 

 Gellert och Elbro (2017) redogör för att dynamisk testning av ordavkod-

ning i förskolan korrelerar starkt med bokstavskännedom och fonologisk med-

vetenhet, vilka är goda prediktorer för läsutveckling. Vid en dynamisk bedöm-

ning/testning är det brukligt att man arbetar enligt metoden pretest – intervent-

ion– posttest. Enligt Gellert och Elbro kan en dynamisk testning av ordavkod-

ning visa på fler individuella skillnader i fonologisk kunskap i slutet av 

förskolan och första halvan av årskurs 1.  

 För elever som uppvisar svårigheter med läsrelaterade språkliga färdig-

heter är det önskvärt att de får individuell strukturerad undervisning, annars är 

det stor risk att de kommer efter i sin läsutveckling och under mellan- och 

högstadiet får skolproblem (Johansson, 2005). Att med NP identifiera elever i 

årskurs 3 för att se om de löper risk att få läs- och skrivproblem senare under 

sin skoltid, kan inte anses som en insats vid en tidig tidpunkt (Herkner, 2011; 

Herkner et al., 2014). NP är inte heller ett adekvat test för detta ändamål på 

grund av dess bristande validitet som mått på ordavkodningsförmåga.

 Sammantaget visar svaren i lärarenkäten i studie I A att det är förhållande-

vis få elever som är i behov av stödundervisning i läsning i årskurs 4. Däremot 

visar testresultaten att flera elever i årskurs 3 skulle ha behövt stödundervis-

ning. Att elever är i behov av stödundervisning är något som Skolinspektionen 

redovisar (Skolinspektionen, 2016). En problematisk analys i redovisningen 

om ”Ökat fokus på skolor med större utmaningar” från Skolinspektionen är 

uppgiften att lärare vet att resurser saknas och av den anledningen låter bli att 

uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd (Skolinspektionen, 2016 b, s. 

8).  

Skolan behöver alltså kontinuerligt dokumentera både elevens ordavkod-

ning och läsförståelse. Modellen The Simple View of Reading (SVR) har visat 

sig vara ett bra verktyg och ett gott stöd för att fånga upp elever för att snabbt 

sätta in de rätta åtgärderna (Elbro et al., 2018). 

 

Genusskillnader i resultat 

Studie I visar att det är fler pojkar än flickor som uppvisar specifika lässvå-

righeter och har problem med ordavkodningen i årskurs 3 och att dessa svå-

righeter kan kvarstå ända upp på högstadiet. Detta indikerar att man tidigt 
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måste vara speciellt uppmärksam på pojkars läsproblem, samt följa upp de-

ras läs- och skrivutveckling (Wernersson, 2010). En risk finns även att flick-

ors eventuella svårigheter missas om inte noggrann kartläggning görs under 

de första skolåren. 

Autor et al. (2017) redovisar att såväl pojkar som flickor får bättre resultat 

på skolor av hög kvalitet men att pojkars skolresultat är mer relaterade till 

skolkvalitet än det är för flickor. 

Intressant att notera är att elever i 4–6 årsåldern i studie IV inte uppvisar 

några skillnader mellan pojkar och flickor i läsrelaterad språkutveckling som 

undersöktes i form av RAN och bokstavskännedom. 

 

Avsaknaden av speciallärarstöd    

Studien redovisar viktig information om att NP inte verkar kunna ge adekvat 

information om elevernas ordavkodningsförmåga i årskurs 3. Detta kan skapa 

skiftande typer av pedagogiska svårigheter. Ett problem kan vara att lärare 

som förlitar sig på NP och dess förmåga att identifiera elever som behöver 

stöd sin läsning i själva verket inte upptäcker elever som är i behov av insatser 

för sin läsning.   

Således kan lärare missa att identifiera elever som klarar NP trots att de inte 

har acceptabel ordavkodningsförmåga för årskurs 3. Dessa oidentifierade ele-

ver löper risk att inte få speciallärarhjälp, vilket i sin tur leder till att de får 

svårigheter att nå målen för lågstadiet. Ett annat problem som kan uppstå är 

att lärare som använder sig av andra diagnosinstrument för läsning, och jämför 

dessa resultat med NPs resultat kan upptäcka elevernas läsproblem, men kan 

få svårigheter att hävda att eleverna är i behov av speciallärarhjälp. Vi vet att 

svårigheter med att läsa innebär högre risk för svårigheter i alla ämnen. Elever 

som uppvisar dessa svårigheter borde tidigt få speciallärarstöd för att förhindra 

senare läsproblem (Elbro, 2009). Den finska modellen med stöd till många i 

de lägre klasserna är att föredra istället för som det är internationellt sett, och 

även i Sverige i hög grad, att de elever som har mest speciallärarstöd är de 

som går i de högre klasserna (Sahlberg, 2010, se fig. 1). Enligt Takala och Ahl 

får ca 22 % av eleverna i första klass i Finland någon form av specialpedago-

giskt stöd (Takala & Ahl, 2014).  

I Sverige är behovet av speciallärare och specialpedagoger stort och med 

tanke på att en stor del av yrkeskåren snart går i pension behövas en rejäl sats-

ning.  

Speciallärarutbildningen försvann under 1990 och kom tillbaka ca 10 år 

senare. Det kan ha lett till att arbetet med barnens läs- och skrivsvårigheter ej 

var i fokus under en tid och att det snarare blev mer fokus på handledning av 

lärare.  

I en nyligen presenterad utredning finns information om att man vill för-

stärka det specialpedagogiska stödet och elevhälsan så att elever som behöver 

stöd ska få det (SOU, 2021:11). Några problem som redovisas i utredningen 

är bland annat: 
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Elever får inte alltid den hjälp som behövs. Det kan bero på att skolan inte upp-
täcker att en elev behöver hjälp. Ibland får eleven inte rätt hjälp. Många lärare 
vill lära sig mer hur de ska ge rätt hjälp till sina elever. (SOU, 2021:11, s. 67) 
  

Dessvärre är det brist på speciallärare på många skolor, enligt Åsa Fahlén, 

Lärarnas riksförbund, saknas 5 000 speciallärare i nuläget för att täcka beho-

vet (Skolvärlden, 2021). 
 

Brister i åtgärdsprogram 

Det visar sig i studie III att åtgärdsprogram förekom under skoltiden och att 

de upplevdes av föräldrarna och eleverna som bristfälliga. Åtgärdsprogram-

men uttryckte varje år samma sak, att eleven skulle läsa mer och att skriva 

mer.  

Dessa elever borde i stället ha fått adekvata extra insatser för att lära sig att 

i första hand bli säkra på att ordavkoda för att sedan utveckla sin läsning. De 

föreslagna åtgärderna i ett åtgärdsprogram måste utvärderas flera gånger un-

der terminen. Om det visar sig att inget resultat uppnåtts med de åtgärder som 

genomförts, förutsätts att andra insatser sätts in och åtgärdsprogrammet revi-

deras. I den tidigare nämnda studien av Giota och Emanuelsson (2011) redo-

visas att uppföljning av åtgärdsprogram är viktigt för att kunna utvärdera om 

insatserna har varit verkningsfulla. Detta är något som även påpekas av Skol-

verket (2014).  

Skolverket (2016) redovisar att elever i årskurs 9 är de som har flest åt-

gärdsprogram. Av pojkarna hade cirka 10 procent åtgärdsprogram och av 

flickorna hade 7 procent åtgärdsprogram läsåret 2015/16 (Skolverket, 2016). 

I min studie redovisas att tre av de 6 eleverna hade haft åtgärdsprogram. En 

av de två eleverna som valde att inte medverka i tester eller intervju hade haft 

åtgärdsprogram varje termin. Att det finns brister när det gäller tillgång till 

elevhälsa såväl som tillgång till anpassningar och särskilt stöd visar även Skol-

inspektionens årsrapport för år 2015 (Skolinspektionen, 2016). 

En anledning till att åtgärdsprogram inte görs och inte heller följs upp i 

tillräcklig omfattning skulle kunna bero på brist på speciallärarresurser, vilket 

poängteras i en rapport av (Gustafsson et al., 2016). 

Inom det specialpedagogiska fältet har de speciallärare som var utbildade för 
att ge stöd till elever inom olika ämnesområden delvis ersatts av specialpeda-
goger, som har som huvuduppgift att utbilda och handleda lärarna i hur de ska 
ta hand om elever med särskilda behov inom ramen för den vanliga undervis-
ningen. En konsekvens av detta tycks dock vara att specialpedagogiska insatser 
i många fall sätts in längre upp i skolgången, där insatserna inte har samma 
effekt som under de första skolåren. (Gustafsson et al., 2016, s. 90) 

 

I samband med att bestämmelserna om stödinsatser i skolan år 2014 har 

Skolverket reviderat de allmänna råden om stödinsatser (Skolverket, 2014). 

Dessa ersätter Skolverkets tidigare allmänna råd (SKOLFS: 8) om arbete 
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med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd. Råden ska ses som 

en hjälp att stödja eleverna mot utbildningsmålen. 

 Extra anpassningar är sådant man gör för eleven inom den ordinarie 

undervisningen. I detta fall behöver det inte fattas något formellt beslut. 

Särskilt stöd handlar om insatser av mer ingripande och varaktig karaktär 

och beslutas av rektor samt dokumenteras i ett åtgärdsprogram (Skolverket, 

2014).  De nya bestämmelserna angående stödinsatser är helt beroende av 

att det finns tillräckligt resurser på skolorna. 

När denna studie genomfördes skulle åtgärdsprogram skrivas för elever 

som behövde någon form av insats.  

 

Lärarutbildningen  

Under åren har lärarutbildningen genomgått flera omfattande reformer. Lärar-

utbildningsreformen år 2011 innebar att vi har fyra lärarexamina. Det finns 

sju olika inriktningar på utbildningar till lärare. Nedan kommenteras de ut-

bildningar som har relevans för studiens resultat. De lärarkategorier som är av 

största vikt för elevers läs- och skrivinlärning är förskollärare, grundskollärare 

på lågstadiet och speciallärare.  

 

Förskollärare 

En välutbildad förskollärares arbete i form av språklekar och insatser för fo-

nologisk medvetenhet är viktig, och har betydelse för hur det indirekt kommer 

att gå för barnen när de börjar skolan. Desto större procent av sexåringarna 

som har blivit bra förberedda, desto bättre går den första läsinlärningen för 

klassen och desto lägre andel av barnen återstår som behöver specialpedago-

giskt stöd även under följande år.  

 

Grundskollärare 

Med insikten att många elevers lässvårigheter inte upptäcks känns det bekym-

mersamt att konstatera att lärarutbildningen de senaste decennierna examine-

rat lärare som inte alltid har fått den grundläggande utbildningen i hur läs- och 

skrivinlärningen går till. För att stoppa denna utveckling bör lärare på de lägre 

stadierna få läs- och skrivinlärning i tillräcklig omfattning i sin utbildning 

(Hellman, 2015; Myrberg 2003). I vilken omfattning läs- och skrivinlärning 

finns i utbildningen varierar mellan universiten.  

Det är viktigt att verksamma lärare för de lägre stadierna söker sin egen 

kompetensutveckling genom fortbildning i de läs- och skrivinlärningskurser 

som finns tillgängliga på en del universitet. Lika viktigt är att det finns lärar-

utbildare som har både praktisk och teoretisk kunskap om läs- och skrivinlär-

ning på våra lärarutbildningskurser, för att kunna föra denna kunskap vidare 

till studenterna.  
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Speciallärare och specialpedagog 

Minst en speciallärare och/eller specialpedagog med kompetens om läs- 

och skrivinlärning borde finnas tillgänglig på varje skola. De bör ha kom-

petens att kartlägga, planera och arbeta med effektiva åtgärder för elever i 

behov av stöd. Sist men inte minst borde insatserna utvärderas kontinuer-

ligt. 

I studie I redovisas i lärarenkäten, vilken besvarades av lärare i årskurs 

fyra (n = 23), att det specialpedagogiska stöd som ges till eleverna bedrivs 

i en omfattning som tillgodoser elevernas behov (Herkner, 2011). Lärarnas 

syn på behov av specialpedagogiskt stöd harmonierar alltså resultaten på 

NP vilket kan innebära att en del elevers behov inte upptäcks. I en förläng-

ning kan detta betyda att man missar elever som är i behov av specialpeda-

gogiskt stöd eftersom NP inte identifierar elever med ordavkodningspro-

blem. 

 
Läsförmåga och specialpedagogiskt stöd i ett skolperspektiv 

Undersökningsresultaten visar att de identifierade eleverna med ordavkod-

ningsproblem i årskurs 3 sannolikt hade dyslexi. Eleverna identifierades inom 

ramen för studiens ordavkodningstest, men inte av nationella provet. Det gjor-

des aldrig någon utredning, vilket resulterade i att de fick uppleva många miss-

lyckanden under sin skoltid. Adekvata åtgärder borde ha satts in direkt på låg-

stadiet.  

 Detta arbete bör utföras av en utbildad lärare som har specialkunskap i läs- 

och skrivinlärning, alltså inte av en assistent som saknar adekvat utbildning. 

Elever bör heller inte få i uppgift att enbart läsa mer hemma. Att läsa hemma 

ska vara något som bör ske en liten stund varje dag och då helst ingå i den 

dagliga rutinen vid en tidpunkt då barnet inte är trött, men bör inte ersätta 

stödinsatser som elever ska få i skolan. 

 Specialundervisning under mellan- och högstadiet var ovanligt. Mera van-

ligt var att eleverna hade blivit tilldelade en resurslärare på högstadiet och en 

assistent eller lästräning i liten grupp på mellanstadiet (Herkner, 2021). 

 

Framtiden 

Lärarna bör ges tid att bedriva egna undersökningar och elevdokumentation. 

Arbetet behöver organiseras så att det finns utrymme för sådant och säkert 

krävs också ett visst stöd från skolan för att få extra resurser.  

I (SBU, 2014 rapport nr 225) redogörs för slutsatser som kan dras för att 

identifiera elever i behov av extra specialpedagogiska insatser. Redan innan 

eleverna får undervisning i att läsa och skriva kan man genom tester förutsäga 

risken för dyslexi. Fonologisk medvetenhet, snabb automatiserad benäm-

ningsförmåga och boksstavskännedom har ett samband med dyslexi (SBU, 

2014; Gellert & Ellbro, 2017). 

I kunskapsöversikten om läs- och skrivundervisning för yngre elever 

(Taube et al., 2015) redovisas att: ”explicit och systematisk undervisning om 
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samband mellan bokstäver, språkljud och talade ord har mer positiv effekt på 

barns läsutveckling än ingen eller osystematisk läsundervisning”. Detta är 

något som stöds av Lundberg och Herlin (2003) samt Fridolfsson (2015, 

2016).  

Så många som 80 procent av huvudmännen anger att kartläggning görs på 

lågstadieskolor idag, men det verkar som om det inte sätts in specialpedago-

giskt stöd i den omfattning som det borde göras. Den största specialpedago-

giska insatsen sker på högstadiet och inte på lågstadiet. I nuläget känns det än 

mer angeläget att det mobiliseras krafter så vi kan ge fler lärare speciallärar-

kompetens och ge kompetensutbildning till lärare i grundläggande läs- och 

skrivinlärning.  
Kravet som bör ställas på bedömningsstödet är att det utformas utifrån 

vad vetenskaplig forskning redovisar om tester och diagnosmaterial (SBU, 

2014). Nicholson (1991) redovisar att ordavkodning ska mätas separat, vilket 

inte sker i vare sig bedömningsstödet eller NP.  

Metodreflektion 
Det positiva med en longitudinell studie är att individer kan följas över lång 

tid. Det negativa är att studien är tidskrävande och att det är svårt att kontrol-

lera för elever som inte är kvar i klassen på grund av att de flyttat, vilket är en 

begränsning i denna typ av studie. Det kan vara svårt att finna alla deltagare 

igen efter ett år och motivera dem till att ställa upp. Det kan också vara så att 

eleverna känner sin begränsning och inte vill vara med och göra läs- och skriv-

tester.  

Studie IV är en tvärsnittsstudie där förskolor utsågs så att de kunde repre-

sentera områden med varierande språkliga och socioekonomiska förutsätt-

ningar och på det sättet kunde vara mer representativa av förhållandena som 

råder i ett storstadsområde. Detta urval gör det möjligt att undersöka förekom-

mande spridning i språkförmågor i förhållande till genus och socio- ekono-

miska faktorer 

Att använda flera metoder är positivt med tanke på att man genom inter-

vjuer och samtal får information som stärker och ytterligare belyser testernas 

resultat från skiftande synvinklar. 

Endast läsning av skönlitterär text utvärderades i årskurs 3. Anledningen 

till det var att resultat mellan skönlitterär text och faktatext inte uppvisade 

några nämnvärda skillnader i poäng, forskning visar att det är hög korrelation 

mellan resultat för de två olika texttyperna (Sweet & Snow, 2003). 
 

Intervjufrågor i åk 9 

Intervjun innehåller 10 frågor om skoltiden. En begräsning som kan nämnas 

är att det kan vara så att eleverna inte kommer ihåg exakt hur det hade varit 

under skoltiden. De kanske inte precis kommer ihåg detaljer kring särskilt stöd 
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och läsning. Detta kan innebära att de underskattar stödet som de har fått. Be-

dömningen är dock att uppfattningen om stödets omfattning är trovärdig, ef-

tersom föräldrar och elever gav i stort sett samstämmiga svar. Denna triangu-

lering, att se på problemet från fler synvinklar genom olika källor, säkerställer 

redovisningen. Ytterligare tecken på god trovärdighet är också överensstäm-

melsen mellan den självrapporterade läsförmågan och testresultaten. 

En annan omständighet som stärker riktigheten i de uppgifter som rappor-

teras är att den bristande läsförmåga som eleverna upplevde var en påtaglig 

erfarenhet för dem under hela deras skoltid. Det var inte något otydligt och 

diffust som med lätthet kunde glömmas bort.  

 

Övriga begränsningar 

Hur många specialpedagoger och speciallärare det fanns på de undersökta sko-

lorna redovisas inte i studien och inte heller vilka insatser de gjorde. 

Studie II fokuserar på de elever som inte klarade sin ordavkodning i årskurs 

3 men som klarade NP i årskurs 3. Studien visar att det endast var pojkar i 

denna grupp. Uppföljningen av elever med ordavkodningssvårigheter, men 

som trots detta klarade NP i årskurs 3 följdes upp i årskurs 9. Det kan endast 

ge en fingervisning om hur läsningen och elevernas skolgång generellt utveck-

lats under mellan- och högstadieåren. Dessa resultat kan inte generaliseras, 

utan kan ses som exempel på den typ av erfarenheter av svårigheter och stöd 

som elever kan erhålla i det svenska skolsystemet.    

Hur elevernas tillgång till kompetenta specialpedagoger inom läs-undervis-

ning sett ut under senare åren på mellan- samt på högstadiet vet vi inte. 

Resultatsammanfattning, rekommendationer och slutsatser 
Resultatsammanfattning 

Den longitudinella studien i skolåldern (studie I, II och III) visar att elever i 

årskurs 4 har läsförståelseproblem i högre omfattning än i årskurs 3 beroende 

på att lärostoffet är svårare och att det därmed ställs större krav på automati-

serad läsning i årskurs 4 än i årskurs 3. Dessutom identifierar inte nationella 

provet i årskurs 3 elever som har stora ordavkodningsproblem, eftersom pro-

vet inte innehåller något ordavkodningstest. 

Studie I indikerar att det är elva personer av 112 som inte har tillräcklig 

ordavkodningsnivå för årskurs 3. Av dessa elva är det åtta som ändå klarar 

nivån på skönlitterär text i nationella provet.  
Den grupp elever med lägst resultat i ordavkodning visade sig vid närmare 

analyser vara enbart pojkar (studie II). De pojkar som hade svårigheter med 

ordavkodning i årskurs 3 hade även dessa svårigheter i årskurs 9. De hade 

dessutom stora svårigheter med sin läsförståelse och avsevärda stavningspro-  

blem. Studie III visar även att det finns stora brister i uppföljning och inform-

ation till föräldrar kring åtgärdsprogram. 
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Den tvärsektionella studien (studie IV) från förskolan visar att det inte finns 

några skillnader i språklig förmåga för barn i 4–6 års ålder när man jämför 

pojkars och flickors testresultat på RAN och bokstavskännedom. Liknande 

resultat finner även finska forskare (Manu et al., 2020). Studie IV visar att 

barn från socialt utsatta områden löper större risk att utveckla läs-och skriv-

problem än andra barn.  

 

Rekommendationer  
För det första vore det önskvärt att nationella provet i svenska för årskurs 3 

utformas så att det även innefattar ett ordavkodningstest för att tidigt fånga 

upp elever som senare löper risk att få språkliga problem (studie II).  

När det upptäcks att en elev har svårigheter med ordavkodning bör det un-

dersökas mer i detalj hur elevens relaterade förmågor, såsom fonologisk för-

måga, RAN och bokstavskännedom fungerar. Det är viktigt med individuell 

utprövning av åtgärder, den elev som är i behov av lugn i sin arbetssituation 

bör få möjlighet att sitta lite avskilt och avskärmad, med t ex hörlurar för att 

få arbetsro. En annan elev kanske behöver mer anpassade uppgifter. Om det 

stödet inte är tillräckligt bör speciallärarresurser sättas in. Det faktum att det 

inte finns någon skillnad i pojkars och flickors språkliga nivå i 4–6 års ålder 

(studie IV), men att pojkar i andra studier senare under skolgången verkar 

hamna på efterkälken kan bero på allt ifrån mognadsnivå, motivation, kon-

centrationssvårigheter, eller olika undervisningsfaktorer. En framkomlig väg 

kan vara enligt Logan och Johnston (2010) och Olofsson (2000) att pojkar får 

tillgång till välstrukturerad läsinlärning, för att inte hamna efter i sin läsut-

veckling. 

För det andra bör förskolor med barn som kommer från socialt mindre gyn-

nade områden tilldelas extra medel för personal, samt specifika hjälpmedel för 

att kompensera brister som kan uppstå i barnens läsrelaterade språkliga fär-

digheter (studie IV). Betydelsefullt är också att kunna rekrytera personal med 

extra god kompetens i att identifiera och att utveckla elever i behov av språk-

träning. Detta gäller elever med svensk bakgrund såväl som för elever med 

annan språkbakgrund. Studier visar att intensiva strukturerade övningar av fo-

nologisk medvetenhet och ordkunskap ger goda resultat för elever som befin-

ner sig i förskoleåldern (Kjeldsen et al., 2003; Lundberg et al., 1988; National 

Institute for Literacy, 2008; Rogde et al., 2016; Wolff, 2011). Kjeldsen och 

kollegor har följt elever från förskoleklass till årskurs 9 och redovisar att tidig 

fonologisk medvetenhet och bokstavskännedom i förskoleåldern predicerar 

god ordavkodning i både årskurs 3 och 6. Detta resulterade i att eleverna även 

i årskurs 9 presterade bra i ordavkodning och läsförståelse (Kjeldsen, 2014).  

För det tredje är det av största vikt att påpeka betydelsen av kartläggning, 

för att tidigt fånga upp elever, d.v.s. den kartläggning som numera görs i för-

skoleklass och i årskurs 1 och ingår i det så kallade bedömningsstödet. Denna 

kartläggning är obligatorisk och kopplad till Läsa-skriva-räknagarantin, refor-
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men som infördes 1 juli 2019. Dessvärre, som tidigare påpekats, saknas mo-

mentet ordavkodning i bedömningsstödet för årskurs 1 (Svenska Dyslexiföre-

ningen, 2019, spec. nr. 1). Pedagoger och rektorer måste därför vara inför-

stådda med detta, och undersöka elevernas ordavkodningsförmåga med kom-

pletterande kartläggningsmaterial. Bedömningsstödet uppvisar alltså samma 

problematik som har påpekats för NP i årskurs 3.  

Slutligen vill jag poängtera att åtgärdsprogram ovillkorligen ska följas upp, 

en revidering bör ske kontinuerligt under terminen för att kontrollera om de 

insatta åtgärderna visat sig ge resultat eller om man måste revidera uppsatta 

mål. Personal med specialpedagogisk kompetens bör finnas på varje skola för 

att kunna analysera, planera och följa upp stödåtgärder. 

 

Slutsatser 

Med kunskapen om att elevers problem oftast är resultat av ett samspel mellan 

individ -och omgivningsfaktorer kan det konstateras att adekvat specialpeda-

gogiskt stöd borde stärkas för elever, helst i tidig ålder. Studien visar tydligt 

att förskolebarnen i områden med låg socioekonomisk status har de lägsta re-

sultaten på språkliga test. Som jag ser det borde förskolan ha tillgång till fler 

utbildade förskollärare som kan planera aktiviteter för att stödja barnen i deras 

språkutveckling. Vid överlämnandet från förskoleklass till skola är det viktigt 

att information om barnens språkliga nivå ges från förskollärare till lärare. I 

skolan bör sedan ovillkorligen de elever som behöver språklig stimulans följas 

upp kontinuerligt. 

Viktigt är att alla i elever i årskurs 1 diagnostiseras med tester som mäter 

fonologisk medvetenhet och ordavkodning. Vid minsta misstanke om att en 

elev har problem med dessa förmågor bör specialpedagogiskt stöd sättas in. 

Elever bör sedan följas upp kontinuerligt med testinstrument som är valide-

rade, alltså verifierade att de mäter det de ska. En väl fungerande specialun-

dervisning bör följa upp elevernas läs- och skrivutveckling och ett åtgärdspro-

gram upprättas. Detta ska sedan fortlöpande följas upp genom ständig kontakt 

med lärare och förälder. Med tanke på att studie III tydligt visar brister i in-

formationen till föräldrar om barnets kunskapsutveckling och eventuellt be-

hov av stöd bör föräldrar fortlöpande informeras. Ansvarig skolpersonal bör 

upplysa om vilka rättigheter deras barn har i form av specialpedagogiskt stöd. 

Jag vill även poängtera vikten av innehållet i Lärarutbildningen vad gäller 

läsinlärningsmetodik för de lägre stadierna. För att kunna ge våra elever en så 

gynnsam läsutveckling som möjligt, borde ett specifikt forskningsgrundat mo-

ment om läs- och skrivundervisning och läs- och skrivinlärning ingå med ett 

innehåll som är detsamma för alla lärarstudenter oavsett på vilket universitet 

i Sverige de studerar. Redan verksamma lågstadielärare som saknar kunskap 

om läsinlärningens grunder i tillräcklig omfattning i sin utbildning förutsätts 

få kompetensutbildning inom detta ämnesområde. De metoder som i decen-

nier har visat sig vara effektiva och presenterade av ett flertal forskare och 

författare däribland (Fridolfsson, 2016; Taube et al., 2015 & Örtendal, 2014) 
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borde genom universitetskurser delges verksamma lärare som saknar adekvat 

utbildning i läs- och skrivinlärning. 

Studien som helhet tillför värdefull kunskap, inte enbart för beslutsfattare, 

även för personer som är involverade inom lärarutbildningen och skolan, samt 

för pedagoger som arbetar praktiskt med diagnostisering och läs- och skrivin-

lärning. Viktigt att komma ihåg är att skolan kan och bör ses som en skydds-

faktor för många elever och kan kompensera för individuella svårigheter och 

negativa omgivningsfaktorer. Tidig identifiering och specialpedagogiskt stöd 

kan med största sannolikhet förhindra skolmisslyckanden och senare eventu-

ella lässvårigheter.  

Studien belyser inte elevernas skolutveckling generellt. Oavsett om ele-

verna under sin skoltid haft kognitiva svårigheter borde de fått speciallärarstöd 

i sin läsutveckling. Otaliga är de elever som jag mött inom vuxenutbildningen 

och bland intagna på fängelser när jag arbetet med specialundervisning som 

uttryckt: ”Tänk om jag hade fått den här hjälpen när jag gick på lågstadiet. Då 

hade det nog sett annorlunda ut för mig”. 

Fortsatt forskning 
Elevers läsning på skärm och i mobil visar sig vara vanligare än att läsa i en 

bok. Även i skolan är det ovanligt att eleven får en egen bok. Hur, och på 

vilket sätt läsning på skärm skiljer sig mot traditionell läsning på papper är en 

intressant fråga för framtida forskning.  

Att träning av fonologisk medvetenhet visat sig vara en stark och effektiv 

prediktor för läsutveckling är redovisat i en mängd studier allt sedan 80-talet. 

Vilken träning som är mest effektiv och hållbar för individuella behov är något 

som framtida forskning bör ägna sig åt (Melby- Lervåg et al., 2012). 

Att göra en större jämförande studie angående barns språkliga nivå i 4–6 

årsåldern, innan den reguljära läsinlärningen, bör kunna tillföra viktig kunskap 

för förskollärare och lågstadielärare. Det möjliggör att kunna anpassa sin 

undervisning till varje individ. Det behövs både experimentell och praktiknära 

forskning som prövar och utvärderar metoder och program för att förebygga 

och åtgärda svårigheter för elever. 
Ett ämne för fortsatt forskning i större skala som skulle vara intressant är 

det Gellert och Elbro (2017) benämner dynamisk testning med pretest- inter-

vention-posttest i förskolan. De rapporterar positiva resultat för test i dyna-

misk ordavkodning som en väg att gå för att förhindra potentiella läsproblem 

i årskurs 1 och därmed också förhindra eventuella framtida lässvårigheter.  
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Summary 

Introduction 
Teaching pupils in the first school years to read with fluency and to develop 

good reading comprehension, can be seen as one of the most important tasks 

for the school, because during these years the ground is laid down for future 

reading development (Snow, Burns & Griffin, 1998; Taube, Fredriksson, & 

Olofsson, 2015). 

Learning to read and being able to comprehend text at various levels of 

difficulty, regardless of topic, is, by most pupils, considered to be both simple 

and enjoyable. They continuously learn new words, what they mean and how 

they are inflected, they also learn language structure and grammar with rela-

tive ease and they find motivation and joy in everyday learning situations. 

Other pupils, however, lose motivation because they find learning to read dif-

ficult. Lundberg (2006) emphasizes that a group of beginners includes chil-

dren with various preconditions. Some children have a poor vocabulary com-

pared to others of the same age; they recognize only a few letters and may 

need extra time to succeed with their learning to read (Lundberg, 2006). 

The reason why some pupils are less successful than their same-age mates 

in reading is a combination of several factors, as, for instance, poor instruction, 

cognitive disabilities, poor teacher competence, reading and writing disabili-

ties, or lack of training (Chard Vaughan & Tyler, 2002). The reason can thus 

be attributed to individual as well as environmental factors (Samuelsson et al., 

2007). 

Those pupils, whose difficulties are not attended to can, in the long run, 

lose self-confidence as regards schoolwork and as a consequence lag behind 

their mates. Identification of pupils’ reading problems is, therefore, necessary 

as early as possible, during the second half of the preschool class or early in 

the first school year, so that after Christmas, at the latest, special support can 

begin (Elbro, 2004). 

In addition, is has been shown in several countries that boys in general 

perform less well in reading compared to girls (Mullis, Martin, Foy, & 

Drucker, 2012). One study in Sweden demonstrates that results on reading 

tests among boys have deteriorated between 1991 and 2001 (Gustafsson & 

Rosén, 2005). According to more recent studies girls still read better than 

boys, but the girls’ results have deteriorated even more in later years (Skolver-

ket, 2011). 
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The teacher’s knowledge in how best to teach initial reading is of vital im-

portance to the individual pupil, not only in relation to the first steps on the 

literacy ladder but for the entire schooling. Too many pupils have remaining 

literacy problems when they finish compulsory school after nine years (Jo-

hansson, 2005; OECD, 2016), which has a negative impact on their further 

knowledge development in upper secondary school. 

One way to identify students who may need extra support and who may be 

dyslexic (has specific reading and writing disabilities) is through tests or var-

ious kinds of measurements. Several researchers emphasize that the tests must 

include decoding, both phonological decoding (concerns how letters and 

groups of letters map into their corresponding sounds) and orthographical de-

coding (concerns letter cluster or exact spelling of whole words to identify a 

familiar word) for dyslexia to be detected (Jacobson, 1993; Olofsson, 1998).  

The official government report ‘For excellent reasons – safeguarding ap-

propriate measures in reading, writing and mathematics’ (SOU, 2016:59) 

gives suggestions as regards how to make special efforts in the teaching of 

reading, writing and mathematics. The most important objectives for this guar-

antee is ‘that all pupils shall be subject to a compulsory survey in the pre-

school class and go through national support assessments in school years 1 

and 3’; ‘that pupils in need of special support shall have access to early support 

in their development of literacy and mathematical skills ‘, and, ‘that staff with 

special pedagogical competence is sure to take part in analysis, planning, and 

follow-up of measures for pupils in need of support’ (ibid., p. 12).  

One aspect to consider when diagnosing dyslexia is the importance of us-

ing test materials which have the capacity to identify reading and writing prob-

lems of a dyslectic nature (Samuelsson et al., 2000). 

National Assessments (NA) in Swedish was introduced for school year 3 

in 2009. The aim of the assessments was to make sure that the pupils achieved 

the standard level of achievement in reading comprehension, both for factual 

and fictional texts (Skolverket, 2009). According to the government the reason 

was to get a checkpoint in the third school year so as to introduce support for 

pupils with special needs. 

NA includes no measures of decoding. Therefore, I found it important to 

measure decoding skills in school year 3 and relate the results of the NA tests 

to reading ability in school year 9. This made it possible for me to pinpoint the 

consequences if the pupils’ decoding skills are not measured at an early stage, 

and also, by means of interviews, find out if the pupils had received sufficient 

special support during their time in school. 

 

Aims of the study 

The aims of this dissertation is to investigate, on one hand, the correlations 

between decoding and reading comprehension and national assessments (NA) 

in the early school years, and, on the other hand, how decoding deficits in 
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school year 3 influence reading and spelling skills in school year 9. In addi-

tion, a small sample of pupils and their parents are investigated as regards their 

experiences of special educational measures that may have been offered the 

pupils in middle and lower secondary school. 

 

Studies in this dissertation 

Study I includes Study I A and I B and are carried out as cohort studies with 

follow-ups on the same individuals after one year. In Study II a specific anal-

ysis was made of the eight pupils who had the lowest results on the decoding 

tests in school year 3. Study III was carried out on a subsample when the pupils 

were in school year 9 (see Figure 1; Table 2).  

 

Study I A 

Research questions: What correlations are there between word decoding and 

reading comprehension, based on The Simple View of Reading, in school 

years 2, 3, 4, and 5? To what extent and how is reading comprehension taught 

and remedial education carried out in school year 4, according to the teachers? 

 

Participants. The investigated cohort (N=428) was comprised of 24 classes in 

four different schools. The pupils live in a municipality in Mid-Sweden, and 

the schools are selected from a statistical analysis tool called SALSA 

(Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser), available at the 

Swedish National Agency for Education (NAE). According to NAE (2013), 

SALSA provides statistical information for schools and pupils, concerning 

gender, ethnicity, parents’ education etc. School year 4 teachers (n=23) also 

took part in this study. 

 

Data collection.  The following group tests were used in this study: 

‘Letter chains’/’Word chains’, ‘Reading chains’ (Jacobson, 2008); ‘Which 

word looks correct?’ ‘Which word sounds correct?’ (Olofsson, 1998). 

A questionnaire (see Herkner, 2011, p. 58), investigating teacher factors 

connected to pupils’ reading development, was given to the teachers. The 

questionnaire included questions with the following headlines: The pupils in 

the class, Swedish instruction, Reading instruction, Homework, Reading dis-

abilities, Assessment, School and home, About you. In Study IA only re-

sponses connected to special support are accounted for. 

 

Analysis. Test scores are analyzed using SPSS; Pearson Correlation Coeffi-

cient. The correlations between phonological tasks and reading comprehen-

sion in the first three school years, as well as the importance of word decoding 

skills in the middle years (4–6) are calculated and analyzed. 
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Results. Pupils’ scores on the word decoding tests demonstrate that the corre-

lation between phonological word decoding and reading comprehension de-

creases from year 2 (r= .58) to year 5 (r=. 38). In year 3 the correlation is r= 

.61, whereas in year 6 it is r= .32. (For a more detailed description of the test-

ing material, see Herkner, 2011, pp. 55-58, under headline Material). 

 

Study I B 

Research questions: Can the national assessment tests in Swedish in school 

year 3 identify pupils with word decoding problems? How well do results on 

the national assessment tests in Swedish coincide with results on frequently 

used word-decoding tests in school year 3? 

 

Participants. In Study I A 428 pupils in school year 2–4 took part. In Study I 

B, carried out one year later, there were 399 participating pupils. The reasons 

for the high dropout rate was primarily due to the fact that quite a few pupils 

had moved to an independent school in the municipality. 

 

Data collection. Word decoding was measured by means of phonological and 

orthographic decoding tests (Olofsson, 1998) and letter chains/word chains 

(Jacobson, 1993). The questionnaire was given to the school year 4-teachers 

in all 24 classes who took part in the study (n= 24). One teacher did not hand 

in the questionnaire. 

 

Results. The teachers reported that they use very little time for reading com-

prehension instruction. They claimed that individual silent reading is common 

practice (n= 14), and that the pupils often read a book of their own choice (n= 

17). Activities that promote decoding as well as training of different compre-

hension strategies are seldom practised with groups of pupils who have prob-

lems with decoding or reading comprehension. Furthermore, it is rather com-

mon that pupils read aloud in class; eleven teachers mention that this is done 

once or twice every week.  

The number of pupils in the different classes who need special support var-

ies, anything from 1–2 pupils to 5–6 pupils per class, according to the ques-

tionnaire. The teachers in this municipality claim to be satisfied with the 

amount of special education support that they have access to (Herkner, 2011, 

p. 73). 

 

Study II 

Research questions. What are the relationships between results on word de-

coding tests and the National Assessment reading tests in school year 3? How 

do boys perform compared to girls on these tests? 

 

Participants. 112 school-year 3 pupils (57 girls, 55 boys) participated in the 

study. 
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Data collection. Word decoding was tested by means of phonological and or-

thographic decoding tests (Olofsson, 1998) and letter-chain/word-chain tests 

(Jacobson, 1993). 

An index was created by weighting three different decoding tests, i.e., 

Word-chains, Which word looks correct? and Which word sounds correct?  

A z-value was calculated [z = (X-M/s)], and the word-decoding index was, 

thus, constituted by the mean of z-values of the three decoding tests. The crit-

ical value for sufficient word decoding skill was set at -1.0, below which the 

15 per cent lowest values were found, corresponding to stanine values 1–3. 

Pupils with these poor results were later selected for further analyses. 

 

Analyses. The tests were all analyzed by means of Pearson’s Correlation Co-

efficient, i.e., correlations between the word-decoding index and results on the 

National Assessment reading comprehension test. 

 

Results. The majority of the pupils passed the critical level, i.e., 14 points, for 

fiction on the National Assessment test. Six pupils scored below and two pu-

pils reached the exact level of 14 points on the fiction test. Eleven pupils (10 

%) had a low word-decoding index; most of them were boys, while only two 

girls were unable to reach the critical line indicating adequate word decoding. 

Nevertheless, eight of the boys passed the NA test despite a low word-decod-

ing index. These boys were selected for the follow-up in Study III. 

 

Study III 

Study III is a follow-up, after six years, of the boys who took part in Study II 

(n=8), when they were in school year 9. 

 

Research questions. What kind of correlations exist, among pupils with de-

coding problems, between their specific word-decoding difficulties in school 

year 3 and their word decoding, reading and writing skills in school year 9? 

How much and what do they read in their spare time? How did they experience 

their time in school, and what kind and amount of special support did they 

receive between school years 3 and 9, according to themselves and their par-

ents? 

 

Participants. Pupils in school year 9 (n=8), who carried through reading-re-

lated tests and had the lowest scores on word-decoding tests in school year 3 

(Studies I and II), and their parents (n=8) took part in this study. Pupils and 

parents were contacted by telephone, so as to make sure that no outsiders were 

informed about their participation. Six out of the eight pupils agreed to go 

through with the tests and the interviews, whereas all eight parents agreed to 

be interviewed. 

 



 70 

Data collection. In order to control the pupils’ level of word-decoding skills 

in school year 9 the same tests as in school year 3 were used, i.e., Word-chains, 

Which word looks correct? and Which word sounds correct? Detailed descrip-

tions of the tests can be found in Herkner (2011, pp 55-58) under the headline 

Materials.  

The pupils’ reading comprehension ability in school year 9 was measured 

using the texts that are part of the reading comprehension tasks created and 

used in the IEA Reading Literacy study (Elley, 1994). This test includes six 

different texts with questions belonging to each text, 30 questions in all. 

Non-word tests were also used to control the pupils’ ability to phonolog-

ically distinguish between vowels and consonants; these tests are part of a di-

agnostic test material, Qualitative Analysis for Diagnosing Dyslexia (Johans-

son, 2004). 

The dictation test that was used to measure spelling skill is part of the test 

battery LS Class Diagnoses, Dictation I. It is a standardized test with 50 words 

(Johansson, 2004). A test leader administered the dictation task by reading a 

sentence and then repeating one word in the sentence, which the pupils were 

supposed to write down. The words in the test varies in length from 5 to 23 

letters. They are selected so as to reflect a variation of spelling patterns in the 

Swedish language. (maximum scores 50).  

 

Results. According to the test results, it was apparent that those pupils, who 

did not reach automatized word decoding in school year 3, still had decoding 

problems in school year 9. Five of the six pupils scored at stanine 1-level on 

the phonological and orthographic tests. The sixth pupil scored at stanine 2-

level (See Table 1, Herkner, 2021).  Results on the basic level non-word test 

showed no particular difficulties for any of the boys in this respect. On the 

reading comprehension test the maximum score was 30; among the six boys 

the scores varied from 15 to 28 correct answers. Analysis of the dictation test 

revealed that some of the pupils had severe spelling problems, in that the re-

sults varied between 3 and 30 correctly spelled words (maximum score 50). 

The interviews with parents and pupils revealed that there were severe 

shortcomings in the schools as regards follow-up of the individual action 

plans. This was especially true for the two boys who refused to take part in the 

testing sessions in school year 9, according to their parents. For these two pu-

pils an action plan had been made up every year, but the parents did not feel 

that any changes had been made or that the plans had been updated. Out of the 

six that took part in the year 9-testings, three had had individual action plans 

throughout middle school. It is worth noting, that all eight pupils passed the 

tests in Swedish in the National Assessment in school year 6. 

None of the pupils spent much time reading out of school, and when they 

did, they mostly read on their smartphones or computers. They hardly ever 

read for pleasure in their spare time (See Table 4, Herkner, 2021). 



 71 

Assistance from a special needs teacher during school years 4 – 9 was rare, 

according to the interviewees. It was more common that the pupils had access 

to a resource teacher in lower secondary school (years 7-9), and that in middle 

school (years 4–6) they had a teacher assistant or small group instruction.  

 

Study IV 

The purpose of the study was to investigate whether there are differences  

for children aged 4–6 years in terms of language level. A total of 26 preschools 

from three municipalities in a large city in Sweden participated. A total of 231 

children participated in the study (girls n = 117, boys n = 114) age M = 4.8 

years, SD = six months. 

Boys' and girls' results show no differences between the two tests RAN and 

literacy when comparing the results at 4-6 years of age. We can see differences 

in results on the Rapid Automated Naming (RAN) test and letter-knowledge 

related to the children’s residential areas.  

  If the student does not speak Swedish at home, they show lower results on 

language tests such as RAN and letter knowledge. The study also shows that 

children who come from areas with low socio-economic status have poorer 

results on language tests.  
 

Summary of results 
The present study demonstrates that those pupils, who had not achieved auto-

matic word decoding skills by school year three, still had problems with de-

coding and reading comprehension in middle and lower secondary school. The 

pupils claimed that, if at all, they do most of their reading on computer or smart 

phone. 

Results on reading tests in school year 9 give evidence that these pupils 

still have decoding deficits. Five of the six pupils reach Stanine 1 on the pho-

nological and orthographical decoding tests, and the sixth pupils reaches Sta-

nine 2. 

Assessment and follow-up of the pupils’ action plans were not satisfactory. 

In the interviews, the parents claimed that their children had not received any 

special support in school years 6–9. In several cases, the pupils had had access 

to an assistant rather than a special needs teacher. Nevertheless, all six pupils 

had passed the National Assessment tests at the end of school year 6. 

 

Ethical principles in research 

I have met with the required principles concerning information, agreement, 

confidentiality, and right of use in research, according to the ethos of the Swe-

dish Academy of Science (Vetenskapsrådet, 2017). Parents as well as pupils 

have been asked about participation in the study well before the project 

started; they have received information both orally and in writing about the 

rules of agreement and the possibility to decline, about confidentiality, what 

the collected material was to be used for and who would have access to it. 
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Tests and interviews have been carried out with ethical sensitivity and respon-

sibility. 

 

Discussion 
The results of the resent study demonstrate how difficult it is to identify pupils 

in need of special support in literacy merely through the National Assessment 

tests. How the NA tests in school year 3 are designed thus has to be further 

investigated. 

One reason for the failure to identify pupils with poor decoding ability 

could be that they may guess the correct responses on the NA tests, based on 

the information about the text that is given by the teacher before the pupils 

read the text themselves. In other words, the text and the following questions 

could be too simple for some of the pupils, as they do not even have to ‘read’ 

the text to be able to give the correct response (Elbro, 2009). 

Another reason could be that the NA tests in Swedish in school year 3 do 

not include any decoding tests. Word-decoding problem is one of the most 

important early warning signals among pupils at risk of getting reading and 

writing disabilities, and at the same time it may indicate a risk of dyslexia 

(Olofsson, 1998; Poulakanaho, 2007). 

The correlation between phonological word decoding (blending) and au-

tomatized word-decoding, fast identification of words, and reading compre-

hension decreases with time (Herkner, 2011, p. 63, Table 10). This could be 

explained by the fact that the pupils recognize and memorize more and more 

words, these can be read automatically and are therefore easy to read with 

speed. This is in line with a longitudinal study of children from Kindergarten 

to school year 3 (Torpa et al., 2016). When the pupils are in school years 4–6 

their word decoding should be fully automatized for their reading comprehen-

sion to develop at a normal rate. 

 

Gender differences 

The present study shows that more boys than girls have reading disabilities, 

which other studies have pointed to as well. This indicates that it is advisable 

to give special attention to reading development among boys and to carefully 

follow how their literacy skills progress (Wernersson, 2010; Ingvar, 2010). 

In study IV, at preschool age, there were no gender differences in the abili-

ties letter knowledge and RAN. 

 

Lack of special support 

The parent interviews indicated that the pupils had received little or no special 

support bearing in mind their poor test results. Pupils whose problems are not 

identified run the risk of not getting any support from special needs teachers, 

which in turn leads to difficulties for them to reach the achievement goals in 

school year 3.  
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Another problem may emerge when the teacher decides to use other instru-

ments for diagnosing reading, which indicate that the pupil actually has read-

ing difficulties. It could then be troublesome for the teacher to prove the pu-

pils’ problems, as the NA tests do not indicate any abnormalities.  As a result, 

the pupils who pass the NA tests, despite faulty word decoding skills, are at 

risk of losing access to special education facilities. There are enough research 

results to prove that reading disabilities lead to disabilities in all school sub-

jects. Pupils who exhibit such disabilities should receive support as early as 

possible so that severe reading problems do not occur later.  The Finnish 

model, according to which many pupils get special support in the early school 

years, is to be recommended instead of giving more special support to pupils 

in the later school years, which seems to be the most common model interna-

tionally (Sahlberg, 2010). 

The results of the present study demonstrated clearly, that the identified 

pupils were likely to be dyslexic, which meant that they experienced many 

failures during their time in compulsory school. With this knowledge in mind, 

it should be very important to identify pupils with such problems before they 

finish their year in pre-school class, so that adequate support can be given 

when they begin school year 1. Identification should be made by a well-edu-

cated teacher rather than by some kind of assistant. The pupils should not just 

be told to read more at home. Reading at home should preferably be done for 

a short while every day and at a time when the children are not tired, and it 

should definitely not replace the support they have the right to receive at 

school. Special support in middle and lower secondary school is unusual, ac-

cording to the present study. It was more common that the pupils had been 

given a resource teacher in lower secondary and an assistant in middle school 

(Herkner, 2021, Tables 8 and 9). 

 

Shortages in the individual action plans 

In Study III it was stated that five out of eight pupils had individual action 

plans during their time in school. Both pupils and parents experienced the 

plans as insufficient, as they were not altered from one year to the next, e.g., 

‘to do more reading and writing’. Instead, these pupils should have received 

appropriate special support. The suggested measures in an action plan must be 

evaluated several times during one semester, according to the National 

Agency for Education (Skolverket, 2014). If it turns out that no positive results 

are obtained, other measures have to be taken and the action plan should prob-

ably be revised (Giota & Emanuelsson, 2011). Shortcomings as regards pu-

pils’ access to health care as well as adaptations and special support are also 

pointed out in the 2015 annual report from the Swedish Schools Inspectorate 

(Skolinspektionen, 2016).  
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Conclusions 
The present study contributes valuable knowledge for both decision-makers 

in school and individuals working practically with diagnosing and teaching 

literacy. Below you will find some suggestions and recommendations for im-

proving policies as well as appropriate measures for pupils. 

Firstly, the results of the study indicate that early identification of problems 

concerning word decoding, reading and writing is necessary. 

Secondly, it seems favorable to introduce efficient support during the first 

years of school, which should be given by trained special needs teachers 

(SBU, 2014, rapport nr 225). When a pupil’s problems have been discovered, 

the support could be given in class to begin with, for instance, by using re-

sources such as didactical programmes and materials that would boost the de-

velopment of phonological skills and word decoding. Being able to sit by 

themselves behind a screen with earphones could be beneficial for many pu-

pils in that it gives them some peace and quiet. Individual support could also 

be given in the form of intensive training during a short period of time or an 

individually adapted task.  

Thirdly, after screening an individual action plan should be worked out 

according to the kind of disabilities the pupil has exhibited. The measures 

taken according to this plan should be research-based, i.e., they should be in 

line with scientific evidence. The action plan should then unconditionally be 

followed up continuously, a revision being made if the results are not satisfac-

tory. 

Fourthly, an evaluation of the contents of teacher education for the early 

school years should be an appropriate measure to take. The teacher education 

programme should include a specific element about literacy learning and in-

struction and the problems that some pupils may encounter in this respect, the 

content of which should be the same for all teacher students in the country. 

 

Conditions for learning 

It is desirable if we, as the case is in Finland, could have consensus in all 

Swedish schools as regards early identification.  In Finland this is taken for 

granted; consequently, a considerable amount of available resources is allo-

cated to special education in school years 1–3 for pupils who are identified as 

in need of special support.  

Teacher students and special needs teachers should be provided with 

knowledge in their education about how to identify potential reading problems 

among pupils already during the first school year (Taube et al., 2015). Opti-

mally, all teachers should be able to identify these pupils. Diagnostic testing 

can be made in small or large groups, as well as individually, in order to find 

the right measures. A class teacher should be able to administer tests that are 

not time-consuming but still effective. 
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Before the start of the 2016–17 school year the government ruled that all 

pupils in school years 1–3 shall be included in a programme called ‘Assess-

ment support in literacy development’. The material attached to the pro-

gramme is obligatory for the teachers to use, and the aim is to pay special 

attention as early as possible to pupils whose literacy development does not 

follow the normal trajectory (Skolverket, 2016). The initiative shows that 

there is a will to identify pupils in need of special support. Despite this mate-

rial, there is a risk that pupils with poor word-decoding skills are not discov-

ered because of lack of competence among teachers in assessing the test re-

sults. This competence is necessary for teachers to be able to decide whether 

further, research-based testing is needed. Teachers also need ample time for 

in-depth investigation and documentation of each pupil. This needs proper or-

ganisation of the work and, most certainly, also organisational support. Skilled 

special needs teachers must be available in every school in order to assist in-

dividual teachers and pupils. 

A positive future 

One reasonable question to ask on a national level is why designers of tests 

and assessment materials do not take research results and evaluations in sci-

entific articles into consideration (Rose, 2009).  Could it be because of the 

dominance of the socio-cultural perspective in the curriculum, as regards in-

struction in Swedish and general language development? Advocates of socio-

cultural theories do not pay attention to the importance of phonological skills 

and, consequently, do not consider research, which indicates that systematic 

reading instruction is important (Lundberg & Herrlin, 2003; Fridolfsson, 

2015, 2016). In their survey of research on literacy instruction, Taube, Fred-

riksson, and Olofsson (2015) state as follows: 

 

Explicit and systematic instruction about the relationships between letters, lan-
guage sounds and spoken words have a more positive effect on children’s read-
ing development than unstructured reading instruction or none at all. Systematic 
instruction about letters and sounds should however be integrated in other types 
of instruction (reading aloud, language activities, etc.) in order to create a bal-
anced reading programme. (ibid., p. 66). 

 

Fortunately,  a state guarantee for special support in reading, writing, and 

mathematics (SOU, 2016:59) has been introduced For this guarantee to meet 

the expectations, teachers must be provided with necessary training, and 

school leaders must make it possible for their teachers to carry through the 

required in-service training. 

 

Further research 

The results of the present study provide valuable knowledge for the school 

system, for initial teacher education, as well as for training of special needs 
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teachers. Experimental as well as empirical research should be carried out, 

including studies that will examine and evaluate different methods to prevent 

reading disabilities among children. Further research is also needed concern-

ing what methods are best suited to identify children with potential reading 

disabilities, so as to safeguard the best possible reading development for our 

students. 

Another interesting line of research would be to study the relationships be-

tween teacher education, on one hand, and pupils’ reading development and 

potential reading difficulties, on the other. It would also be worthwhile to 

make in-depth studies of how special needs teachers work with children in 

such difficulties. Finally, compensatory measures that are used to assist pupils 

with reading disabilities should be carefully investigated and evaluated, in or-

der to find out whether – and in what ways – they are effective. 
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