
  

 

 

Institutionen för neurovetenskap 

– enheten för logopedi  
 

 

Examensarbete i logopedi – 30 hp 
HT 2014 
 
Nr: 107 
Handledare: 
Leg. logoped Monica Westerlund  
Leg. logoped Malin Appelqvist 

 



  

 

 

  



  

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. BAKGRUND ..................................................................................................................................... 3 

1.1. INLEDNING ................................................................................................................................. 3 

1.2. TALETS OLIKA SPRÅKLJUD ......................................................................................................... 3 

1.3. FONOLOGISK UTVECKLING ......................................................................................................... 4 

1.3.1. Fonologisk medvetenhet ....................................................................................................... 5 

1.3.2. Fonologiskt korttidsminne .................................................................................................... 5 

1.3.3. Typisk uttalsutveckling ......................................................................................................... 5 

1.4. FONOLOGISK SPRÅKSTÖRNING ................................................................................................... 6 

1.4.1. Definition .............................................................................................................................. 6 

1.4.2. Prevalens .............................................................................................................................. 6 

1.4.3. Orsak .................................................................................................................................... 7 

1.4.4. Uttalssvårigheter .................................................................................................................. 7 

1.4.5. Intervention ........................................................................................................................... 8 

1.5. LÄS- OCH SKRIVFÖRMÅGA ......................................................................................................... 8 

1.5.1. Typisk läsutveckling .............................................................................................................. 8 

1.5.2. Typisk skrivutveckling ........................................................................................................... 9 

1.6. LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER ................................................................................................... 9 

1.6.1. Definition .............................................................................................................................. 9 

1.6.2. Prevalens .............................................................................................................................. 9 

1.6.3. Orsak .................................................................................................................................... 9 

1.6.4. Dyslexi ................................................................................................................................ 10 

1.6.4.1 Definition ..................................................................................................................................... 10 

1.6.4.2 Karakteristika ............................................................................................................................... 10 

1.6.4.3 Prevalens ...................................................................................................................................... 11 

1.6.4.4 Orsak ............................................................................................................................................ 11 

1.6.4.5 Intervention .................................................................................................................................. 11 

1.7. TIDIGA INDIKATIONER PÅ LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER ......................................................... 12 

1.7.1. Studier på fonologisk medvetenhet som indikation ............................................................. 12 

1.7.2. Studier på uttalssvårigheter som indikation ....................................................................... 12 

1.7.3. Eventuella problem med försök till tidig identifiering ........................................................ 13 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ....................................................................................... 13 

FRÅGESTÄLLNINGAR: ............................................................................................................................. 13 

3. METOD ........................................................................................................................................... 13 

3.1. DELTAGARE ............................................................................................................................. 13 

3.1.1. Urvalskriterier .................................................................................................................... 14 

3.2. TESTMATERIAL ........................................................................................................................ 14 

3.2.1. Avkodning ........................................................................................................................... 14 

3.2.2. Stavning .............................................................................................................................. 15 



  

 

 

3.2.3. Fonologisk medvetenhet ..................................................................................................... 15 

3.2.4. Repetition av nonsensord .................................................................................................... 15 

3.2.5. Frågeformulär till vårdnadshavare .................................................................................... 15 

3.3. PROCEDUR OCH ANALYS .......................................................................................................... 15 

3.4. ETISKA ÖVERVÄGANDEN.......................................................................................................... 16 

4. RESULTAT ..................................................................................................................................... 16 

4.1. REDOVISNING AV RESULTAT .................................................................................................... 16 

4.1.1. Avkodning ........................................................................................................................... 16 

4.1.2. Stavning .............................................................................................................................. 18 

4.1.3. Fonologisk medvetenhet ..................................................................................................... 18 

4.2. ANALYS AV RESULTAT ............................................................................................................. 19 

4.2.1. Barn som bedömts uppvisa svårigheter av dyslektisk karaktär .......................................... 20 

4.2.2. Barn som uppvisar svårigheter, men som inte misstänks ha dyslexi .................................. 21 

4.3. RESULTAT AV JOURNALANALYS .............................................................................................. 21 

4.3.1. Fonologisk medvetenhet ..................................................................................................... 22 

4.3.2. Typ av uttalssvårigheter ..................................................................................................... 22 

4.3.3. Hereditet ............................................................................................................................. 22 

5. DISKUSSION .................................................................................................................................. 22 

5.1. SUMMERING AV RESULTAT ...................................................................................................... 22 

5.2. SAMBAND MELLAN FONOLOGISK SPRÅKSTÖRNING OCH LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER ........... 22 

5.3. VEMS ANSVAR ÄR DET ATT UPPTÄCKA EVENTUELLA SVÅRIGHETER? ....................................... 23 

5.4. ÄR STANINEVÄRDET TILLFÖRLITLIGT? ..................................................................................... 24 

5.5. DEFINITIONEN AV DIAGNOSEN FONOLOGISK SPRÅKSTÖRNING ................................................. 24 

5.6. STYRKOR OCH SVAGHETER MED STUDIEN ................................................................................ 24 

5.6.1. Validitet .............................................................................................................................. 24 

5.6.2. Reliabilitet .......................................................................................................................... 24 

5.6.3. Ovidkommande variabler ................................................................................................... 25 

5.6.4. Administrering av test ......................................................................................................... 25 

5.6.5. Frågeformulär .................................................................................................................... 25 

6. SLUTSATSER ................................................................................................................................ 25 

6.1. VIDARE FORSKNING ................................................................................................................. 26 

7. REFERENSER ................................................................................................................................ 27 

8. BILAGOR ....................................................................................................................................... 30 

 

  



  

 

 

TACK 

 

Vi vill först och främst tacka våra handledare, leg. logoped Malin Appelqvist och leg. 

logoped Monica Westerlund för alla kloka synpunkter, engagemang, tålamod och stöd. 

 

Vi vill även tacka alla barn och föräldrar som har deltagit i studien. 

 



  

 

1 

 

SAMMANFATTNING 

Fonologisk språkstörning är den vanligaste typen av språkstörningsdiagnos och 

innefattar uttalssvårigheter och/eller bristande fonologisk medvetenhet.  Syftet med 

studien var att undersöka om barn med fonologisk språkstörning riskerar att få läs- och 

skrivsvårigheter. 14 barn i årskurs 3 som i förskoleåldern diagnostiserats med 

fonologisk språkstörning testades i fonologisk medvetenhet, avkodning av ord och 

nonord samt stavning. Resultaten visade att åtta av barnen har läs- och skrivsvårigheter 

och fem av dessa uppvisade svårigheter av dyslektisk karaktär. I ett försök att hitta 

samband mellan komponenter i den fonologiska förmågan i förskoleåldern och 

eventuella läs- och skrivsvårigheter analyserades barnens journaler från tiden för 

logopedisk behandling. Författarna fann att den fonologiska medvetenheten, som i 

litteraturen har angetts vara det mest säkra prediktorn för senare läs- och skrivförmåga, 

endast testats formellt på ett av de 14 barnen. Något mönster i uttalssvårigheter hos de 

barn som i studien uppvisade svårigheter eller något som skiljer dem från de som inte 

uppvisade svårigheter kunde inte utläsas. Av litteratursökning i ämnet framgår att barn i 

riskzonen för att få läs- och skrivsvårigheter bör gå att upptäcka redan innan läs- och 

skrivinlärningen börjat. Resultaten av den föreliggande studien indikerar att barn med 

fonologisk språkstörning löper stor risk att utveckla läs- och skrivsvårigheter, om deras 

fonologiska medvetenhet är påverkad, och att den fonologiska medvetenheten därför 

bör testas hos samtliga barn med fonologisk språkstörning. Detta för att kunna sätta in 

tidigare insatser. 

 

Nyckelord: fonologisk språkstörning, fonologisk medvetenhet, läs-och skrivförmåga, 

läs- och skrivsvårigheter, dyslexi. 

 

 

ABSTRACT 

Phonological language impairment is the most common type of specific language 

impairment (SLI). The diagnosis includes difficulties with pronunciation and/or poor 

phonological awareness. The purpose of this study was to investigate whether children 

with the diagnosis are at risk for developing reading and writing disabilities. 14 children 

in third grade, who were diagnosed with phonological language impairment in 

kindergarten, were tested in phonological awareness, decoding of words and nonwords 

and spelling. The results showed that eight of the children have difficulties with 

reading- and writing and five of these showed signs of dyslexia. In an attempt to find 

correlations between components of the phonological ability in kindergarten and poor 

reading- and writing abilities , the children's medical records regarding speech-language 

treatment were analyzed. The authors found that the phonological awareness, which has 

been identified as the most reliable predictor of reading achievement, only had been 

tested in one out of 14 children. Any pattern of pronunciation difficulties in the children 

who showed signs of reading- and writing disabilities could not be found. The literature 

suggests that it should be possible to identify children at risk of developing reading and 

writing disabilities very early; perhaps even before they begin to learn how to read and 

write. The results of the present study indicate that children with phonological language 

impairment are at high risk of developing reading and writing disabilities, if their 

phonological awareness is poor, and that the phonological awareness therefore should 

be tested in all children with the diagnosis. 

 

Keywords: phonological language impairment, phonological awareness, reading and 

writing ability, reading and writing disabilities, dyslexia. 
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1. Bakgrund 

1.1. Inledning 

“Den som inte kan sjunga anses inte dum, för alla kan inte lära sig sjunga rent. Men att 

läsa och skriva måste man. Annars är man dum. Dum i Sverige är den som har svårt 

med ordet.” Detta är ett citat ur Staffan Ekegrens bok “Det var ju inte dum jag var” 

(1996, s. 23 – 24) där personer med dyslexi berättar om sina upplevelser av att leva med 

nedsatt läs- och skrivförmåga. 

 

I dagens samhälle ställs det stora krav på läs- och skrivförmåga. I skolan hämtas mycket 

kunskap från text och i vardagen är det nödvändigt att kunna läsa allt från nyheterna till 

att förstå informationen i brevet från försäkringsbolaget. I vardagen behövs också 

kunskaper i att skriva, allt från en handlingslista till ett CV för ett jobb. Aktuellt i 

dagens samhälle är även behovet av att kunna uttrycka sig i sociala medier. Tjernberg 

(2006, s. 5) skriver: “Tillgången till det skrivna ordet hänger samman med demokrati 

och jämställdhet. Det ger tillgång till utbildning, arbete och information. Det ger också 

möjlighet att kunna påverka den egna situationen och är en källa till inspiration och 

glädje.”  

 

Att kunna läsa och skriva innebär kortfattat att kunna läsa ut symboler till ljud och att 

kunna skriva ljud med symboler. Till grund för denna förmåga ligger fonologiska 

kunskaper, det vill säga förmågan att uppfatta och processa språkljud i det mänskliga 

talet (Elbro et al., 1988; Liberg, 2006; Myrberg, 2007). Barn som har diagnostiserats 

med fonologisk språkstörning kan ha svårt med ovanstående, och kan därför riskera att 

få svårigheter med sin läs- och skrivinlärning (Magnusson et al., 2008). Att ha läs- och 

skrivsvårigheter kan bli ett stort funktionshinder, om inte rätt intervention ges. Därför är 

det viktigt att uppmärksamma läs- och skrivsvårigheter på ett tidigt stadium, helst före 

eller så fort som möjligt efter skolstarten (Ericson, 2010). 

 

Med anledning av detta vill författarna till den aktuella studien undersöka sambandet 

mellan fonologisk språkstörning och läs- och skrivsvårigheter. 

 

1.2. Talets olika språkljud 

Det mänskliga talet består av språkljud som i specifika sekvenser bildar ord. Dessa 

språkljud kallas fonem, och är den minsta betydelseskiljande ljudenheten i ett ord 

(Engstrand, 2004; Nettelbladt, 2007; Samuelsson, 2009).  Ett exempel på detta är lök 

och rök, där /l/ och /r/ är betydelseskiljande. Fonem kombineras till den större enheten 

morfem, som är den minsta betydelsebärande enheten i språk. Ordet ‘katt’ består av tre 

fonem, /k/, /a/, och /t/, men av ett morfem, den betydelsebärande enheten ‘katt’. 

Däremot består ordet ‘katten’ av två morfem (katt - en), där ändelsen ‘-en’ är en 

betydelsebärande enhet, som i det här fallet har betydelsen att ordet får en bestämd form 

(Sjöström, 2006). 

 

Fonem delas in i grupper baserat på hur de artikuleras, det vill säga var och hur de 

bildas i talröret (svalg, mun- och näshåla samt munöppning). Den övergripande 

indelningen är vokaler och konsonanter. Vokaler är tonande ljud (stämbanden vibrerar 

under artikulation) som bildas med så gott som fri luftström genom hela talröret. 

Vokalfonem beskrivs med parametrar som öppen/sluten för att ange tungryggens höjd, 
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bakre/främre för tungans position i horisontalled i munnen, och rundad/orundad för 

läppartikulationen (Nettelbladt, 2007). 

 

Konsonanter är ljud som bildas med någon slags obstruktion (total tillstängning eller 

förträngning) i talröret. Konsonanter kategoriseras efter hur obstruktionen sker 

(artikulationssätt), var i talröret den sker (artikulationsställe) och huruvida fonemet 

bildas med eller utan stämbandston. Vid produktionen av tonande konsonanter 

(exempel: /b/, /v/, /m/) är stämbanden adducerade (sammanförda) och luftströmmen 

bildar en stämbandston. Vid produktionen av tonlösa konsonanter (exempel: /t/, /k/, /f/) 

är stämbanden inte adducerade och ingen stämbandston uppstår (Engstrand, 2004; 

Nettelbladt, 2007).  

 

 
Tabell 1. Artikulationssätt för konsonanter i det svenska språket utifrån Engström (2004) och Nettelbladt 

(2007). 

Benämning Artikulationssätt Exempel på fonem 

Klusil kort, total tillslutning någonstans i talröret. /p/, /b/, /k/, /t/ 

Frikativa förträngning någonstans i talröret som skapar ett ‘brusljud’ /f/, /s/, /v/, /χ/ (som 

i sköta) 

Nasal lång tillslutning i talröret, luftströmmen passerar ut genom näshålan /m/, /n/, /ŋ/ (som i 

ballong) 

Tremulant bildas med en vibrerande tungspets eller uvula ’rullande’ främre 

eller bakre /r/ 

Approximant ljud som bildas med en förträngning som är mer sluten än vid 

vokalproduktion, men mindre sluten än vid produktionen av en 

frikativa. 

/l/, /j/ 

 

 
Tabell 2. Artikulationsställen för konsonanter i det svenska språket utifrån Engström (2004) och 

Nettelbladt (2007). 

Benämning Artikulationsställe Exempel på 

fonem 

Bilabial läpparna möts /b/, /p/, /m/ 

Labiodental överkäkens tänder möter underläpp /f/, /v/ 

Dental/Alveolar tungspetsen möter baksidan av eller upphöjningen strax bakom 

överkäkens framtänder 
/n/, /t/, /d/ 

Palatal/velar tungryggen möter hårda eller mjuka gommen /k/, /g/, /j/ 

Glottal produceras genom obstruktion i glottis /h/ 

 

 

1.3. Fonologisk utveckling 

Fonologisk utveckling innebär den successiva utvecklingen av artikulation (produktion 

av språkljud), organisering av mentala ljudbilder i det fonologiska systemet samt 

utvecklingen av språklig perception (förmågan att uppfatta omgivningens tal) 
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(Nettelbladt, 2007). Nettelbladt (2007) skiljer på fonologisk och fonetisk utveckling. 

Kortfattat innebär den fonetiska utvecklingen att barnet lär sig producera språkljud så 

som de ska produceras i det språk omgivningen talar, medan fonologisk utveckling 

innebär att de lär sig använda dessa ljud enligt språkets regler. Ovan nämnda författare 

diskuterar även möjligheten att den fonologiska utvecklingen kan påverka den fonetiska 

och vice versa.  

 

1.3.1. Fonologisk medvetenhet 

Fonologisk medvetenhet är insikten om att det talade språket är uppbyggt av fonem 

och att kunna känna igen, diskriminera och manipulera dem (Anthony & Francis, 2005; 

Nettelbladt et al., 2008a; Ingvar, 2008; Samuelsson, 2009). Enligt Høien och Lundberg 

(2013) sker utvecklingen av den fonologiska medvetenheten i olika nivåer. Den första 

nivån innebär att barnet får insikt i att meningar består av mindre beståndsdelar; ord. 

Nästa nivå innebär insikten om att ord består av ännu mindre delar, stavelser, och att 

kunna dela upp ord i stavelser. Den högsta nivån innebär förmågan att dela upp ord i de 

fonem som utgör ordet, till exempel att kunna dela in ordet sol i /s-u:-l/. Puolakanaho 

(2007)  menade att utvecklingen av fonologisk medvetenhet påverkas av hereditet och 

språkstimulans i omgivningen. Vid 6 - 7 års ålder anses den fonologiska 

medvetenheten, undantaget perceptionen av fonematiska kontraster (att uppfatta mycket 

små skillnader mellan fonem, till exempel att höra skillnad mellan ‘sätt’ och ‘sett’) vara 

färdigutvecklad. Förmågan att höra skillnad mellan fonematiska kontraster anses vara 

fullt utvecklad vid 9-års ålder (Nettelbladt, 2007). Fonologisk medvetenhet är en viktig 

faktor i läs- och skrivinlärningen (Elbro et al., 1998; Lyytinen et al., 2001; Liberg, 2006; 

Puolakanaho, 2007; Ingvar, 2008; Samuelsson, 2009; Høien & Lundberg, 2013; 

Farguharson et al., 2014). 

 

1.3.2. Fonologiskt korttidsminne 

Det fonologiska korttidsminnet spelar en stor roll i den fonologiska medvetenheten. Det 

är en del av arbetsminnet och är ett minnessystem som tillfälligt lagrar och processar 

fonologisk information (Passer et al., 2009). Baddeley (2003) delade in arbetsminnet i 

fyra komponenter; den centralexekutiva enheten, det visuo-spatiala klotterblocket, den 

fonologiska loopen (även kallat fonologiskt korttidsminne) och den episodiska 

bufferten. Funktionen av den fonologiska loopen är att hålla kvar fonologisk 

information i minnet för att kunna lagra det till långtidsminnet eller för att manipulera 

den. Ett exempel på en uppgift där den fonologiska loopen spelar en viktig roll är om en 

person ombeds upprepa en muntligt presenterad sifferkedja. Personen behöver då hålla 

den auditiva informationen (siffrorna) i minnet en kort stund för att sedan kunna återge 

den. Nettelbladt (2007) menade att det inte går att dra nytt av lexikala kunskaper vid 

repetition av nonsensord, till skillnad från kända ord. Bowey (2001) och Metsala och 

Chisholm (2010) menade däremot att lexikal kunskap har ett stort inflytande på 

förmågan att repetera nonsensord. 

 

1.3.3. Typisk uttalsutveckling 

I barns uttalsutveckling kan inga exakta tidpunkter för specifika fenomen anges 

eftersom utvecklingen sker i olika takt hos olika individer.  Vid cirka tre månaders ålder 

börjar vokaljoller att förekomma. Jollerutvecklingen innebär att barnet får kontroll över 

fonation och artikulationsrörelser. Barnet utvecklar sitt joller och så småningom 

producerar det sina första ord, som brukar komma omkring 1-1,5 års ålder. Barnet 

skapar sig successivt en förståelse om att föremål, personer och aktiviteter har olika 

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96ppen_bakre_orundad_vokal&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96ppen_bakre_orundad_vokal&action=edit&redlink=1
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beteckningar. När barnet är mellan 1,5 och 4 år utvecklas uttalet i takt med att 

ordförrådet ökar kraftigt. Vid den här tiden är det vanligt med förenkling av 

konsonantförbindelser (‘stol’ blir ‘tol’), assimilationsprocesser (ett språkljud blir mer 

likt ett annat språkljud i samma ord t.ex. ‘gubbe’ blir ‘bubbe’) och substitutioner (en typ 

av ljud byts mot ett annat, till exempel att alla /r/ blir /j/). Fonemförrådet färdigställs och 

barnets tal blir fullt förståeligt för utomstående när det är mellan 4 och 7 år, även om 

realisationen av fonemen (uttalet) fortfarande kan låta barnsligt (Nettelbladt, 2007).  

 

 
Tabell 3. Etablering av fonem hos svenska barn med typisk språkutveckling enligt Nettelbladt (2007). 

Etablerat Fonem 

Före 4 års ålder p, t, k, m, n, v, j, h 

a, ɑː ɛː, uː, oː 

Mellan 4 och 6 års ålder b, d, ŋ, f, l, s (ofta realiserat som θ, ett ”läspande s”) 

Betonings- och accentkontraster, konsonantförbindelser 

/iː ɪ, eː e, ɛ, øː ø, yː ʏ, ʉː, ɵ, ʊ, ɔ/ 

vokalkvantitet 

Efter 6 års ålder ɧ, ɕ, r, supradentaler 

 

1.4. Fonologisk språkstörning 

1.4.1. Definition 

Fonologisk språkstörning, F800A, är en typ av språkstörning. Det finns i dag ingen 

universellt överenskommen klassifikation för ”speech sound disorder” (SSD), som är 

den närmsta internationella motsvarigheten till fonologisk språkstörning 

(Strömbergsson, 2014). Författarna till denna studie har inte kunnat hitta en 

överenskommen klassifikation för den svenska termen fonologisk språkstörning. 

 

Diagnosen fonologisk språkstörning ställs av legitimerad logoped om barnets 

fonologiska utveckling (uttal och/eller fonologisk perception) är påtagligt försenad 

medan dess utveckling i övrigt är inom normalvariationen. Ett barn kan ha adekvat 

uttalsförmåga men ändå ha fonologiska svårigheter, i form av nedsatt fonologisk 

förståelse, det vill säga nedsatt talperception, bearbetning och fonologiskt minne. 

Fonologisk språkstörning innefattar även svårigheter med lexikal prosodi, till exempel 

att höra skillnaden mellan stégen (av steg) och stègen (av stege) (Nettelbladt et al., 

2008b). Till följd av brister inom fonologiskt processande kan barn med språkstörning 

ha otydliga fonologiska representationer, det vill säga ‘luddiga’ mentala ljudbilder 

(Elbro et al., 1988; Leitão & Fetcher, 2003). 

 

1.4.2. Prevalens 

Av förskolebarn beräknas 5 - 8 % ha någon form av språkstörning (Nettelbladt et al., 

2008). Författarna till aktuell studie har inte kunnat hitta hur stor andel av de 

språkstörningsdiagnoser som ställs som avser fonologisk språkstörning. Fonologisk 

språkstörning är den vanligast förekommande språkstörningsdiagnosen hos förskolebarn 

(Nettelbladt, 2007). I en studie av Westerlund (1994) framkom att 15 % av de barn som 

deltog i BVC:s 4-årskontroll hade en fonologisk avvikelse från normen för 4-åringar 

som i första hand krävde remiss till logoped.. 
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1.4.3. Orsak 

Forskningsvärlden har inte kunnat påvisa någon enskild orsak till språkstörning, men 

det finns starka hereditetssamband. Omkring 30 – 40 % av de barn som får diagnosen 

språkstörning har en nära släkting som antingen har eller har haft språkstörning 

och/eller läs- och skrivsvårigheter (Nettelbladt et al., 2007a). 

 

Nettelbladt (2007) har beskrivit att nedsatt fonologisk perception kan orsakas av brister 

i talproduktionen då den fonologiska perceptionen och talperceptionen samarbetar under 

den tidiga språkutvecklingen. Det faktum att barnet kan härma omgivningens tal och 

därmed koda om det språkliga flödet till artikulatoriska mönster hjälper barnet att göra 

en fonologisk analys av talet. Om talproduktionen är ofullständig kan barnets förmåga 

att göra en sådan analys hämmas. Detta kan leda till läs- och skrivsvårigheter. 

 

1.4.4. Uttalssvårigheter 

Inom den svenska logopedin delas uttalssvårigheter upp i syntagmatiska och 

paradigmatiska processer, se tabell 4 och 5. De syntagmatiska processerna innebär 

kontextberoende förenklingar, exempelvis att ett fonem ”färgar av sig” på ett annat 

fonem (gubbe – bubbe). I detta exempel blir /g/ till /b/ på grund av att /b/ finns i ordet, 

och inte att barnet systematiskt byter ut /g/ mot /b/. Paradigmatiska processer är 

kontextoberoende systematiska förenklingsprocesser. Ett exempel är att /s/ systematiskt 

byts ut mot /t/ (Nettelbladt, 2007). 

 

 
Tabell 4. Översikt av syntagmatiska processer.  

Process Förklaring Exempel 

Förenkling av 

konsonantförbindelse 
konsonantkluster förenklas sko blir ko, blomma 

blir boma 

Utelämning av obetonad 

stavelse 
Den obetonade stavelsen faller bort och ordet 

blir ofta enstavigt 
banan blir nan 

Vokalassimilation En vokal ’färgar av sig’ på en annan vokal liten blir litin 

 

Tabell 5. Översikt av paradigmatiska fonologiska processer.  

Process Förklaring Exempel 

Avtoning/påtoning stämbandston saknas eller läggs till näbb blir näpp / vante blir 

vande 

Dentalisering velar ersätts med dental kaffe blir taffe 

Försvagning en tonande klusil, frikativa eller likvida blir till en 

approximant 
lampa blir jampa / röd blir 

jöd 

H-sering konsonant byts ut mot /h/ sol blir hol 

Klusilering frikativa ersätts med klusil sol blir tol 

Nasalisering icke-nasal konsonant blir nasal lejon blir nejon 

Velarisering dental ersätts med velar tåg blir kåg 
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1.4.5. Intervention 

Barn med fonologisk språkstörning upptäcks oftast via barnhälsovårdens 

screeningprogram. Barnet remitteras till en logoped för bedömning av dess språkliga 

förmåga (Nettelbladt et al., 2008a). Efter bedömningen ges behandling, intervention, för 

det barnet eventuellt uppvisar svårigheter med. En intervention kan vara antingen direkt 

eller indirekt. Direkt intervention innebär språklig träning med logoped eller 

specialpedagog. En indirekt intervention innebär till exempel föräldrarådgivning med 

kontinuerliga uppföljningsbesök eller att barnet placeras i en förskola med särskild 

språkinriktning (Nettelbladt et al., 2008a). Fokus för logopedbehandling av fonologisk 

språkstörning ligger ofta på att förbättra uttalet. De språkliga problemen kan finnas kvar 

och påverka den fortsatta språkinlärningen samt läs- och skrivinlärningen, även om de 

inte längre märks i talet (Magnusson et al., 2008; Nettelbladt et al., 2008a). 

 

1.5. Läs- och skrivförmåga 

Att kunna läsa och skriva innebär att kunna utläsa symboler till ljud och att kunna skriva 

ljud med symboler, det vill säga behärska den alfabetiska koden (Elbro et al., 1988; 

Liberg, 2006; Myrberg, 2007). Den alfabetiska koden innebär att skrifttecken (grafem) 

representerar fonem i det talade språket (Stenquist, 2009). 

 

Inom forskningsvärlden råder konsensus om att läs- och skrivinlärningen har ett starkt 

samband med den fonologiska medvenheten (Catts, 1991; Elbro et al., 1998; Lyytinen 

et al., 2001; Liberg, 2006; Puolakanaho, 2007; Ingvar, 2008; Samuelsson, 2009; 

Farguharson et al., 2014). Eftersom läsinlärningen innebär att lära sig att avkoda ett 

skrivet ord och associera det till en mental representation av ordet i form av en serie 

fonem, är det viktigt att man kan hantera bearbetningen av fonemen (Samuelsson, 

2009). Rättstavning och avkodning är till viss del oberoende färdigheter. Avkodning 

kräver att det skrivna ordet känns igen som en helhet medan stavning kräver mer precisa 

kunskaper om ordets uppbyggnad (Høien & Lundberg, 2013).  

 

1.5.1. Typisk läsutveckling 

Enligt Høien och Lundberg (2013) sker läsutvecklingen i olika stadier. Deras modell 

bygger på Friths (1985) läsutvecklingsmodell. Frith delade in läsutvecklingen i det 

logografiska, det fonologiska och det ortografiska stadiet. Høien och Lundberg (2013) 

vidareutvecklade denna modell och lade till ytterligare ett stadie; psuedoläsning. 

 

Pseudoläsning är förstadiet till det logografiska stadiet och innebär att barnet inte gör en 

analys av skriften utan använder sig av omgivningens ledtrådar, till exempel att det 

borde stå ‘mjölk’ på mjölkpaketet. Det logografisk-visuella stadiet innebär att barnet 

inte har knäckt den alfabetiska koden men att det kan känna igen ord och bokstäver 

utifrån deras visuella särdrag. Det alfabetisk-fonologiska stadiet skiljer sig avsevärt från 

föregående stadium och innebär att barnet har knäckt den alfabetiska koden. Den 

fonologiska avkodningen är då helt utvecklad. En fonologisk avkodning innebär att 

barnet ljudar sig fram. Denna teknik kräver mycket uppmärksamhet vilket kan påverka 

läsförståelsen genom att uppmärksamhet inte riktas mot de semantiska och syntaktiska 

strukturerna. Det ortografisk-morfemiska stadiet kännetecknas av att barnet har börjat 

lägga märke till ortografiska strukturer, vilket gör det möjligt att känna igen ord snabbt 

och korrekt utan att göra en fonologisk omkodning. Både ord och morfem används nu 

som enheter i avkodningsprocessen. Denna avkodningsprocess underlättar 
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läsförståelsen då ortografisk avkodning inte upptar lika stor del av uppmärksamheten 

som fonologisk avkodning. 

 

1.5.2. Typisk skrivutveckling 

Høien och Lundberg (2013) har, även här med Friths modell som 

utgångspunkt, beskrivit den typiska skrivutvecklingen i stadier; pseudoskrivande, 

logografisk-visuell skrivning, alfabetisk-fonemisk skrivning och ortografisk-morfemisk 

skrivning. Pseudoskrivande utmärks av att barnet låtsas att det skriver genom att rita 

bokstavsliknande tecken. Under logografisk-visuell skrivning kan barnet skriva av ett 

ord utan någon närmare tanke på ordets bokstäver. Under den alfabetisk-fonemiska 

skrivningen, som är en ljudande stavningsstrategi, har barnet förstått den alfabetiska 

principen. Fonemen analyseras och återges i skriftlig form (oftast i versaler). Barnet tar 

inte hänsyn till skriftspråkets regler, utan skriver oftast ‘ljudenligt’. Barnet blir dock 

medvetet om att fonem kan stavas på olika sätt, t.ex. kan /j/ skrivas j, g, gj, dj och hj, 

och att en bokstav kan uttryckas på olika sätt, till exempel kan ‘o’ uttalas /o/ och /å/. I 

det alfabetiska stadiet händer det att barnet bara skriver en del av ordet, och att 

vokalerna utelämnas eftersom konsonanterna anses vara mer informationsbärande. Det 

är till exempel inte omöjligt att barnet anser sig ha skrivit ‘deg’ när det egentligen har 

skrivit ‘DG’, eftersom bokstaven D har ett vokalljud i sig. Under den ortografisk-

morfemiska stavningen skriver barnet orden korrekt, i en snabb, säker och automatiserad 

process. Barnet har tillräckliga kunskaper om morfologiska strukturer och i barnets 

mentala lexikon är de ortografiska representationerna etablerade. 

 

1.6. Läs- och skrivsvårigheter 

1.6.1. Definition 

I vardagligt tal anses läs- och skrivsvårigheter ofta vara synonymt med dyslexi, men så 

är inte fallet. Läs- och skrivsvårigheter är ett brett begrepp som innefattar allt som rör 

begränsningar inom läsning och skrivning (Ericson, 2010). Enligt Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (SPSM, 2012) är en gemensam faktor för personer med läs- och 

skrivsvårigheter att de har svårt att tillgodogöra sig skriven text. Eftersom rättstavning 

och läsning till viss del är oberoende färdigheter kan ett barn vara en god läsare men en 

svag stavare (Høien & Lundberg, 2013). 

 

1.6.2. Prevalens 

Svenska Dyslexiföreningen (Vanliga frågor och svar om läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi, 2014) uppskattar att 20 - 25 % av Sveriges befolkning har 

någon form av läs- och skrivsvårigheter. Av de barn som har diagnostiserats med 

språkstörning får 50 – 75 % svårigheter med läs- och skrivinlärningen (Magnusson et 

al., 2008). 

 

1.6.3. Orsak 

Det finns flera olika faktorer som kan påverka läs- och skrivförmågan. Jacobson (2006) 

har presenterat en modell över dessa faktorer och deras koppling till läs- och 

skrivsvårigheter (se figur 1).  
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Figur 1. Modell över faktorer till läs- och skrivsvårigheter. Bilden är hämtad från Svenska 

Dyslexiföreningens hemsida, med tillstånd från Svenska dyslexiföreningen. 
 

1.6.4. Dyslexi 

1.6.4.1 Definition 

Høien och Lundbergs (2013, s. 21) definition av dyslexi är följande: 

 

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

utnyttja skriftens principer vid kodning av språket. Störningen ger sig först till 

känna som svårigheter med att uppnå en automatiserad ordavkodning vid 

läsning. Störningen kommer också tydligt fram genom dålig rättskrivning [...]. 

Karakteristiskt för dyslexi är också att störningen är kvarstående. Även om 

läsning efter hand kan bli acceptabel, kvarstår oftast rättskrivningssvårigheterna. 

Vid en mer grundlig kartläggning av de fonologiska färdigheterna finner man att 

svagheten på detta område ofta också kvarstår upp i vuxen ålder. 

 

Dyslexi, även kallad specifik lässvårighet (F81.0), blev erkänt som funktionshinder i 

Sverige år 1990 (Ingvar, 2008). Hörförståelsen ska inte vara nedsatt, eftersom det i 

sådana fall kan röra sig om andra svårigheter, exempelvis generell språkstörning (Catts 

& Kamhi, 2005).  

 
1.6.4.2 Karakteristika 

Problembilden vid dyslexi varierar från person till person då olika dysfunktioner i 

centrala nervsystemet (CNS) som kan omfatta olika mekanismer är involverade 

(Ericson, 2010). Vad som allmänt kännetecknar dyslexi är svårigheter med 

ordavkodning, stavning, fonologisk medvetenhet, snabb benämning (rapid automatized 

namning, RAN) och verbalt korttidsminne (SBU, 2014; Hämäläinen et al., 2013). Som 

en konsekvens av problem med ordavkodning kan dyslexi leda till svårigheter med 

läsförståelse samt begränsad läserfarenhet. Dyslexi visar sig oftast i den tidiga läs- och 
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skrivundervisningen, eftersom det är under den perioden barnet ska lära sig att 

segmentera ord i fonem och koppla samman fonem med bokstäver. Personer med 

dyslexi blandar ofta ihop bokstäver som är visuellt eller ljudmässigt lika (b-d, respektive 

f-s) och/eller har svårt att koppla ihop rätt bokstav med rätt språkljud (Høien & 

Lundberg, 2013). Nonsensord och nya ord är särskilt svåra att läsa. Detta beror på att 

individen inte känner igen ordbilden, det finns inga ledtrådar att dra nytta av i 

sammanhanget samt att ordet behöver avkodas bokstav för bokstav, till skillnad från 

processen vid  helordsläsning (Magusson et al., 2008). Dyslexi kan också yttra sig som 

låg läshastighet och svårigheter att uttala långa och fonologiskt komplexa ord fel (Kere 

& Finer, 2008).  

    

Det fonologiska korttidsminnet har visats vara nedsatt för personer med dyslexi (Elbro 

et al., 1998; Catts & Kamhi, 2005; Høien & Lundberg, 2013). Konsekvensen av att det 

fonologiska korttidsminnet inte fungerar normalt är att syntaktiskt komplicerade 

meningar kan bli svåra att bearbeta och lagra. Detta kan leda till svårigheter med att 

hantera nya och längre ord samt meningar i både text och tal, vilket kan påverka 

läsförståelsen och hörförståelsen (Høien & Lundberg, 2013).  

. 
1.6.4.3 Prevalens 

Det finns inga exakta siffror på hur stor andel av Sveriges befolkning som har dyslexi, 

men enligt Svenska Dyslexiföreningens hemsida och Statens beredning för medicinsk 

utvärdering (SBU, 2014) uppskattas 5 – 8 % av befolkningen ha dyslexi. 

 
1.6.4.4 Orsak 

Dyslexi är en språklig funktionsstörning i CNS som påverkar personens förmåga att 

lyssna till och uppfatta fonem korrekt (Ericson, 2010). Studier har visat att en tredjedel 

av alla personer med dyslexi har svårigheter att diskriminera mellan olika fonem 

(Hämäläinen et al., 2013), men också att barn med dyslexi uppfattar fonem 

långsammare än barn utan dyslexi (Høien & Lundberg, 2013). Dyslexi är i hög grad 

ärftligt, och forskningen pekar mot att flera gener är inblandade samt att dessa gener 

finns på ett flertal av våra kromosomer (Svensson, 2009). Puolakanaho et al. (2007) 

visade i en studie att barn till en förälder med dyslexi löper ungefär fyra gånger större 

risk att själv få dyslexi, än ett barn till förälder som inte har dyslexi. Barn som har 

hereditet för dyslexi uppvisar i större utsträckning språkförsening än de barn som inte 

har hereditet (Lyytinen et al., 2001). 

 
1.6.4.5 Intervention 

Det finns inga regler för vad som ska ingå i en utredning av läs- och skrivförmåga och 

inte heller för vem som kan ställa diagnosen dyslexi (Myrberg & Lange, 2005). Enligt 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (spsm.se) kan diagnosen ställas av "den person 

som har tillräcklig kunskap om funktionsnedsättningen och kompetens i 

utredningsförfarande". En utredning hos logoped syftar till att ge en helhetssyn över 

elevens svagheter och styrkor. Utredningen ska även resultera i rekommendationer för 

stöd till eleven på ett lättillgängligt sätt som lärare och föräldrar kan ta till sig 

(Jacobsson, 2009). I dag finns många alternativa verktyg för elever med dyslexi 

(Jacobson et al., 2009). I en rapport från SBU (2014) påpekades att det är av stor 

betydelse för kunskapsinhämtningen att läs- och skrivsvårigheter upptäcks på ett tidigt 

stadium. En av rapportens slutsatser är att läsförmåga, läsförståelse, stavning, 

läshastighet och fonologisk medvetenhet förbättras om eleven får öva på kopplingen 

mellan fonem och grafem. Det innebär att tidig intervention kan motverka att läs- och 
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skrivsvårigheterna får negativa konsekvenser för kunskapsinhämtande och för 

självkänsla. 

 

1.7. Tidiga indikationer på läs- och skrivsvårigheter 

1.7.1. Studier på fonologisk medvetenhet som indikation 

Ett flertal studier har visat att nedsatt fonologisk medvetenhet i förskoleåldern är en 

säker prediktor för senare läs- och skrivsvårigheter (Elbro et al., 1988; Hurford et al., 

1994; Bjersne, 2006; Puolakanaho, 2007; Chiang & Evans, 2007, Puolakanaho et al., 

2008; Torpa et al., 2010; Høien & Lundberg, 2013).  Eftersom stora delar av den 

fonologiska medvetenheten är utvecklad redan innan den formella läs- och 

skrivundervisningen har börjat bör det således vara möjligt att förutse vilka barn som 

ligger i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter (Puolakanaho et al., 2008). 

 

Hurford et al. (1994) undersökte fonologisk medvetenhet, intelligens och läsning hos 

209 barn i början av deras första läsår, innan de fått någon formell läsundervisning, och 

sedan igen i slutet av första läsåret. Efter sista testtillfället delades barnen in i grupperna 

nondisabled (ND, barn utan svårigheter), reading disabled (RD, barn med 

lässvårigheter) och garden-vairety poor reading (GV, barn med nedsatt läsförmåga som 

kan bero på låg intelligens) baserat på deras resultat. Resultaten från första och sista 

testtillfällena analyserades och jämfördes. Barnens grupptillhörighet kunde, med 

mycket små felmarginaler, utläsas i resultaten från den första testningen. Det innebär att 

de barn som hade svårigheter vid första testningen hamnade i antingen RD eller GV vid 

andra testningen. Författarna till den nämnda studien menade alltså att det går att 

identifiera barn som löper risk att utveckla lässvårigheter redan innan de fått formell 

läsundervisning. 

 

1.7.2. Studier på uttalssvårigheter som indikation 

Ett fåtal studier har undersökt sambandet mellan uttalsproblematik och läs- och 

skrivsvårigheter. Letão och Fletcher (2004) testade 14 barn i åldrarna 12 – 13 år i 

läsförståelse, stavning, avkodning och fonologiskt processande. Barnen hade 

uttalsproblematik när de var i 5–6-årsåldern. Studien indikerade att barn med 

uttalsproblematik kan delas upp i två undergrupper; de som har kvar uttalssvårigheter 

som är typiska i ett barns talutveckling (developmental, DEV), såsom klusilering och 

klusterförenklingar, och de som har avvikande fonologiska processer som vanligtvis 

inte förekommer i den typiska talutvecklingen (non-developmental, NONDEV), såsom 

velarisering eller att alla konsonanter blir /s/. Dessa två grupper skiljde sig åt då barnen 

skulle lära sig att läsa och skriva.  Barn i gruppen NONDEV uppvisar oftare en svag 

fonologisk medvetenhet och är mer troliga att utveckla svårigheter med läs- och 

skrivinlärningen. Leitão och Fletcher menade att de atypiska felen är en indikation på 

problem i talprocessen på nivån för processandet av fonologisk information. Detta ger 

svårigheter med att segmentera, identifiera och klassificera fonem, svårigheter som 

leder till nedsatt förmåga att producera och analysera språk både i tal och skrift, därav 

både uttals- och senare läs- och skrivsvårigheter. Denna kunskap borde, enligt Leitão 

och Fletcher, bidra till att fler barn i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter 

kan identifieras tidigt. 

 

Rvachew et al. (2003) och Rvachew et al. (2007) studerade sambandet mellan 

uttalssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter. Rvachew et al. (2003) fann inget 

samband mellan typ av uttalsfel och tidig läs- och skrivförmåga. Rvachew et al. (2007) 
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menade att sambandet mellan graden av uttalssvårigheter och risken för läs- och 

skrivsvårigheter är oklart och ansåg inte att uttalssvårigheter är en tillförlitlig prediktor.  

 

1.7.3. Eventuella problem med försök till tidig identifiering 

Bjersne (2006) menade i sin magisteruppsats att det inte är möjligt att med absolut 

säkerhet identifiera alla barn som kommer att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Detta 

innebär att en del barn med svårigheter kan missas och en del barn utan svårigheter kan 

bli falskt positiva. Høien och Lundberg (2013) uppmanar till försiktighet när det gäller 

att förutse vilka barn som kan komma att utveckla dyslexi. Detta på grund av att 

kunskapen om dyslexins bakgrund ännu inte är tillräcklig för att kunna skapa reliabla 

prognosinstrument (test), att ett dåligt testresultat kan ha flera orsaker (t.ex. dagsform 

eller att barnet missar instruktionerna). Dessutom kan en del barn som uppvisar 

fonologiska svårigheter i förskoleåldern vara på väg att övervinna svårigheterna. Utöver 

detta finns det risk för att barnet tar skada av att bli stämplat som ‘blivande dyslektiker’ 

redan i ett tidigt stadium. 

 

Sammanfattningsvis tyder mycket i litteraturen på att det borde vara möjligt att 

upptäcka barn som löper risk att utveckla dyslexi redan innan de börjat lära sig att läsa 

och skriva, men också att det kan vara problematiskt. 

 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka om det finns risk för barn med fonologisk 

språkstörning att utveckla läs- och skrivsvårigheter, samt vilka prediktorer som 

förutsäger senare läs- och skrivsvårigheter. 

 

Frågeställningar: 

1. Förekommer läs- och skrivsvårigheter hos en grupp 9-åringar som i 

förskoleåldern diagnostiserats med fonologisk språkstörning?  

2. Kan några specifika riskfaktorer identifieras genom den beskrivning av barnens 

fonologiska förmåga som finns i journalanteckningar från logopedbesök? 

 

3. Metod 

3.1. Deltagare 

I länslogopedins (Uppsala) patientregister återfanns ca 600 barn födda 2004-2005 med 

diagnostiserad språkstörning (vilken typ framgick ej). Efter exkludering av samtliga 

barn födda 2004 samt de barn som haft färre än tre besök hos logoped återstod 106 barn 

(40 flickor, 66 pojkar). Information om studien (se bilaga 1), godkännande av 

journalåtkomst samt svarsblankett för medverkan (se bilaga 2) till vårdnadshavare och 

barn skickades ut i maj 2014. Ett av breven blev återsänt med hänvisningen ‘okänd 

adress’. Då ingen annan adress fanns att tillgå uteslöts personen ur urvalet. I slutet av 

juni hade 15 svar inkommit, varav endast tio uppfyllde inklusionskriterierna. I juli 2014 

blev samtliga 90 målsmän som inte hade skickat in svar kontaktade via telefon. De som 

inte svarade blev uppringda vid ett senare tillfälle. 36 av dem avböjde deltagande, fyra 

uppgav att deras barn inte uppfyllde kriterierna för studien och 24 var ej anträffbara. Av 
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resterande 26 föräldrar uppgav sex att de skulle skicka in sina svar och 20 ville ha nya 

brev. Från de senare inkom sex svar, varav samtliga uppfyllde kriterierna för studien. 

Inga ytterligare svar inkom. Av 106 utskick inkom således totalt 21 svar. I fem fall 

uppfylldes dock inte kriterierna varför endast 16 barn kallades till testning under 

september månad. Kallelse skickades ut under augusti månad (se bilaga 3). Två av de 

kallade barnen uteblev av okänd anledning.  Totalt 14 barn (åtta pojkar, sex flickor) 

födda 2005 ingick i studien. 

 

3.1.1. Urvalskriterier 

 Diagnos fonologisk språkstörning, F800A 

 Minst tre besök hos logoped 

 Normal hörsel 

 Ej känd utvecklingsstörning 

 Ej kända neuropsykiatriska funktionshinder 

 Svenska som modersmål* 

 Bosatt i Uppsala eller närliggande kommun 

 

* Ett av barnen är tvåspråkigt. Då barnet är uppvuxet i Sverige med en svensktalande 

förälder samt att svenska, enligt uppgift i journal, är barnets starkaste språk, bedömdes 

barnet uppfylla kriteriet för svenska som modersmål. 

 

3.2. Testmaterial 

Vid testningen användes ’Avkodning ord’, ’Avkodning nonord’
1
 samt ’Stavningstest’ ur 

LäSt (Test i Läsning och Stavning), ’Samma ljud’ ur DLS (Dignostiska Läs- och 

Skrivprov) samt ‘Repetition av nonsensord’ (Selin & Törnqvist, 2006). 

LäSt är ett standardiserat test för kartläggning och diagnostisering av grundläggande 

läs- och skrivförmåga bland elever i årskurs 1 – 6. DLS är ett material för kartläggning 

av läsning och skrivning och är normerat från årskurs 1 – år 1 i gymnasiet. ‘Repetition 

av nonsensord’ mäter förmågan att muntligt kunna repetera auditivt presenterade 

nonsensord. Materialet återfinns i en magisteruppsats med namnet 'Prestationer av 

talperceptuella uppgifter för barn med och utan språkstörning i skolålder' av Selin och 

Törnqvist (2006). Medelvärdena är framtagna för barn i åldrarna 10 och 13 år med och 

utan språkstörning. Materialet används vid läs- och skrivutredningar på 

logopedmottagningar i regionen (Malin Appelqvist, leg log., 10 augusti 2014 när det 

bestämdes att detta material skulle användas). 

 

3.2.1. Avkodning 

I föreliggande studie användes delmomenten ’Avkodning nonord A och B’ samt 

’Avkodning ord A och B’ ur LäSt. Testdeltagarna presenteras med listor med nonord 

och ord (två listor per delmoment, A och B) och ombeds läsa så många de kan under en 

viss tid (45 sek per lista). Tidsramen för varje delmoment är totalt 90 sekunder (45 x 2 

sekunder).   

 

                                                 

1 ’Avkodning nonord’ ger en indikation på barnens förmåga att avkoda nya ord, det vill säga ord som inte finns i 

barnens ortografiska lexikon. (Myrberg & Lange, 2005). 
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3.2.2. Stavning 

Vid testning av stavning användes LäSt ’Stavningstest’. Testdeltagarna får höra ord som 

de sedan ska skriva ned. Testet består av 100 ord, men i föreliggande studie prövades 

endast de första 40 orden, vilket var manualens rekommendation vid grupptestning för 

årskurs 3. I manualen finns också en övre gräns kopplat till antalet fel. Om en 

testdeltagare får sju felstavade ord efter varandra anses taket vara uppnått och 

efterföljande rättstavade ord ger således inte poäng. 

 

3.2.3. Fonologisk medvetenhet 

Vid testning av fonologisk medvetenhet användes DLS ‘Samma ljud’. Delprovet 

’Samma ljud’ är konstruerat för att mäta den fonologiska förmågan och fånga upp de 

barn som är fonologiskt svaga. Testledaren ber testdeltagarna att lyssna efter specifika 

fonem i ord (exempelvis “Hörs ‘ä’ som i ‘häst’ i ‘visp’?”). Testdeltagarna ger sina svar i 

förtryckta frågeformulär. 

 

3.2.4. Repetition av nonsensord 

Vid ’Repetition av nonsensord’ (Selin & Törnqvist, 2006)  ska testdeltagarna upprepa 

nonsensord i stigande svårighetsgrad. Testdeltagarna får poäng för varje rätt återgiven 

konsonant på rätt ställe. I den föreliggande studien spelades nonsensorden in i förväg, i 

syfte att stimuli skulle bli lika för alla deltagare.  

 

3.2.5. Frågeformulär till vårdnadshavare 

Ett frågeformulär innehållande frågor om läsvanor, hereditet för läs- 

och skrivsvårigheter samt extra stöd i skolan lämnades ut till vårdnadshavarna vid 

testtillfället (se bilaga 4).  

 

3.3. Procedur och analys 

Testning av avkodning, stavning, fonologisk medvetenhet samt repetition av nonsensord 

ägde rum på logopedmottagningen, Akademiska sjukhuset, under september 2014. 

Testen administrerades av de båda studieförfattarna. Deltagarna fick muntliga 

instruktioner av testledarna om samtliga testers upplägg. Tidsåtgången för varje besök 

var ca 60 minuter och möjlighet till kortare paus gavs. 

 

Momenten ’Avkodning’ och ’Repetition av nonsensord’ testades individuellt och 

deltagarnas svar spelades in för att möjliggöra en noggrann analys utförd av båda 

studieförfattarna. Nio barn genomförde momenten ’Stavningstest’ och ’Samma ljud’ i 

grupp medan övriga testades individuellt. Ett frågeformulär lämnades ut till föräldrarna, 

se bilaga 4 och fylldes i under testtillfället. Efter testningen fick barnen välja en gåva.  

 

Deltagarnas testsvar avidentifierades och jämfördes med normerade testresultat. De test 

som spelats in rättades och analyserades av båda författarna totalt två gånger för att 

säkerställa en så korrekt bedömning som möjligt. Analysen av inspelningarna skedde 

först enskilt av författarna varefter resultaten jämfördes. I de fall författarna bedömt 

olika analyserades och diskuterades resultatet tills ett gemensamt beslut kunde fattas. 

‘Avkodning nonsensord’ och ‘Avkodning ord’ transkriberades för att tydliggöra vilka 

typer av läsfel som förekom. 
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Frågeformuläret till vårdnadshavare avidentifierades och sammanställdes. Därefter 

analyserades barnens logopedjournaler. I den slutgiltiga analysen jämfördes 

testresultaten med normerna för testen. Även en kvalitativ analys av barnens resultat 

gjordes av studieförfattarnas och handledarens (leg. logoped Malin Appelqvist).  

 

3.4. Etiska överväganden 

Den etiska ansökan för studien godkändes av Etikprövningskommittén, 

Logopedprogrammet, Uppsala universitet innan studiens start. Barnen och deras 

vårdnadshavare informerades skriftligt om studiens syfte och metod och fick ge 

samtyckte till journalåtkomst och deltagande i studien. Deltagarna informerades 

skriftligt och vid testtillfället muntligt om att deltagandet var helt frivilligt och att det 

kunde avbrytas utan att ange skäl.   

 

Vårdnadshavarna har givits möjlighet att ta del av barnens resultat och eventuella 

svårigheter via e-post. Författarna till denna studie har endast screenat delar av läs- och 

skrivförmågan och således inte genomfört en fullständig läs- och skrivutredning. 

Därmed föreligger en risk för att någon kan få besked om misstänkt dyslexi som senare 

visar sig vara felaktigt. Detta kan innebära onödig oro för barn och föräldrar. 

 

Testdeltagandet kan innebära risk för integritetsintrång om testresultat skulle spridas 

eller om deltagarna på något sätt skulle kunna identifieras i den slutgiltiga uppsatsen. 

För att undvika detta har samtliga personuppgifter förvarats i lösenordsskyddade filer 

och barnen har givits fingerade namn. Testblanketter och formulär har förvarats i ett låst 

skåp på Logopedmottagningen på Akademiska sjukhuset. 

 

 

4. Resultat 

4.1. Redovisning av resultat 

Resultaten redovisas här kategoriserat efter den förmåga deltesten avsett att bedöma. 

Resultaten för ’Avkodning’, ’Stavning’ och ’Samma ljud’ redovisas i stanine, som är en 

skala från 1 – 9, där stanine 4 – 6 motsvarar normalvariationen medan 1 – 3 och 7 – 9 

ligger under respektive över normalvariationen för åldern. Ett staninevärde på ≤ 2 

kräver, enligt manualerna för LäSt och DLS, uppföljning. Resultatet för ’Repetition av 

nonsensord’ redovisas i procent korrekt återgivna konsonanter. 

 

4.1.1. Avkodning 

Avseende 'Avkodning nonord' visar figur 2 att ett barn presterar under gränsvärdet, ett 

barn över gränsvärdet men under gränsen för normalvariationen, 11 barn presterade 

inom normalvariationen och ett barn presterade över normalvariationen. Avseende 

'Avkodning ord' framgår att ett barn presterade under gränsvärdet, tre barn över 

gränsvärdet men under gränsen för normalvariationen. Övriga 10 barn presterade inom 

normalvariationen.  
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Figur 2. Resultat för deltesten ‘Avkodning nonord A och B’ samt ‘Avkodning ord, A och B’. 

Svarta staplar = nonord Gråa staplar = ord 

Det svarta strecket markerar det gränsvärde (stanine 2) för resultat som enligt LäSt erfordrar uppföljning. 

 

Antalet lästa ord/nonord och antalet läsfel synliggörs i figur 3 och 4. Detta för att 

underlätta kvalitativ analys. 

 

Av figur 3 framgår att fem barn avkodade totalt mellan 80-99 nonord.  Sex barn 

avkodade totalt mellan 60-79 nonord, tre av dem med många läsfel. Tre av barnen 

avkodade totalt mellan 40-59 nonord.  

 

 
Figur 3. Resultat för delprovet ‘Avkodning nonord, A och B’. Figuren visar det totala antalet lästa nonord 

på 90 sekunder, samt antalet rätt- och fellästa nonord.  

Svart = rättlästa nonord. Grå = fellästa nonord. 

 

Av figur 4 att fem av barnen avkodade totalt mellan 120-139 ord. Sex av barnen 

avkodade totalt mellan 100-119 ord. Två av barnen avkodade totalt mellan 80-99 ord. 

Ett av barnen avkodade totalt 50 ord.  
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Figur 4. Resultat för deltestet ‘Avkodning ord, A och B’. Figuren visar det totala antalet lästa ord på 90 

sekunder, samt antalet rätt- och fellästa.  
Svart = rättlästa ord. Grå = fellästa ord. 
 

Vid en jämförelse av figur 3 och 4 framgår det att läshastigheten är lägre vid nonord och 

att läsfelen är betydligt fler. 

 

4.1.2. Stavning 

Av figur 5 framgår att tre av barnen fick ett resultat under gränsvärdet medan de allra 

flesta presterade inom normalvariationen eller över (1 barn). För sammanställning av 

resultat från stavningstest, se bilaga 5. 

 

 

 
Figur 5. Resultat för deltestet ‘Stavning’. Det svarta strecket markerar gränsvärdet (stanine 2) för resultat 

som enligt LäSt erfordrar uppföljning. 
 

4.1.3. Fonologisk medvetenhet 

Av figur 6 framgår att fem av barnen hamnade under eller på gränsvärdet (≤2). 

Variationen inom gruppen på detta test var stor (se figur 6). Fem barn presterade under 
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gränsvärdet medan sex barn klarade testet inom normalvariationen (4 barn) och däröver 

(2 barn). 

 

 
Figur 6. Resultat för deltestet ‘Samma ljud’. Det svarta strecket markerar gränsvärdet (stanine 2) för 

resultat som enligt DLS erfordrar uppföljning. 

 

Av figur 7 framgår att samtliga barn presterade under medelvärdet för normalspråkliga 

barn vid ’Repetition av nonsensord’.  Ett av barnen presterade under och ett av barnen 

precis över medelvärdet för barn med språkstörning.  

 

 
Figur 7. Repetition av nonsensord. 
Den streckade linjen markerar medelvärdet (84,2 %) för barn med språkstörning i åldrarna 10 respektive 

13 år. 
Den svarta linjen markerar medelvärdet (97 %) för normalspråkiga barn i åldrarna 10 respektive 13 år. 

Observera att skalan på y-axeln börjar vid 50 %. 

 

4.2. Analys av resultat 

Efter kvalitativ och kvantitativ analys av testresultaten utförd av författarna och 

handledare leg. logoped Malin Appelqvist har åtta av de 14 barnen bedömts ha någon 
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typ av läs- och skrivsvårighet. Ett barn uppvisar enbart svårigheter inom fonologisk 

medvetenhet. Definitionen av ‘svårighet’ i nedanstående stycke är att något eller flera 

av resultaten ligger under det förväntade för åldern och att typerna av fel är avvikande. 

Resultaten för de fem barn som inte bedömts ha någon typ av svårighet (Benjamin, 

Denise, Emil, Frida och Kajsa) diskuteras ej vidare. 

 

4.2.1. Barn som bedömts uppvisa svårigheter av dyslektisk karaktär 

Aaron 

Aarons låga resultat på samtliga test tyder på svag fonologisk medvetenhet och läs- och 

skrivsvårigheter. Aarons avkodning är snabb (108 ord respektive 84 nonord på 90 

sekunder) men han gör många läsfel, flera av dem av dyslektisk art (lägger till och 

tappar bokstäver samt läser ofta fel vokal). På stavningstestet syns många felstavningar, 

där de flesta är av dyslektisk art (exempelvis: blandar b/d).  

 

Christian 

Christians resultat tyder på läs- och skrivsvårigheter. Resultatet från testerna av 

fonologisk medvetenhet indikerar att det finns svårigheter inom detta område. 

Testresultaten från deltestet ‘Samma ljud’ motsvarar stanine 2, vilket enligt DLS:s 

rättningsmanual erfordrar uppföljning. Vid avkodning görs många felläsningar, bland 

annat svårigheter med kort och lång vokal och bokstäverna å, ä, och ö blandas ihop. 

Ovanstående är särskilt tydligt vid avkodning av nonord.  

 

Hanna 

Hanna presterar inom normalvariationen på deltestet ‘Samma ljud’, men under det 

normerade på Repetition av nonsensord. Hennes avkodning är mycket långsam både på 

nonord (40 nonord på 90 sekunder) och ord (51 ord på 90 sekunder), vilket innebär att 

hon ännu inte har uppnått automatisk (ortografisk) avkodning. Läsfelen är inte många, 

men de som finns är av dyslektisk karaktär i form av omkastningar. Hanna uppvisar 

även en något svag rättstavningsförmåga, då hon presterar strax under 

normalvariationen på stavningstestet.  

 

Ivan 

Ivans låga resultat på samtliga test tyder på svag fonologisk medvetenhet och läs- och 

skrivsvårigheter. Avkodningen av nonord (66 nonord på 90 sekunder) är långsam och 

mödosam, men snabbare och säkrare för ord (103 ord på 90 sekunder). Dock ersätts /y/ 

genomgående med /i/. De stavningsfel Ivan gör är avvikande, till exempel att ‘kjol’ blir 

‘sorle’ och ‘räcka’ blir ‘räd’.  

 

Niklas 

Niklas resultat på båda testen för fonologisk medvetenhet, ‘Samma ljud’ och 

’Repetition av nonsensord’, testen visar att han har en svag fonologisk medvetenhet. 

Han gör många stavfel, flertalet av dyslektisk art (exempelvis tappar bokstäver i flera 

ord och 'vill' blir 'vel'). Han avkodar snabbt, men gör många läsfel i form av 

omkastningar.  

 

Sammanfattningsvis bedöms de svårigheter som dessa barn uppvisar vara av dyslektisk 

karaktär och bör följas upp med en läs- och skrivutredning. 
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4.2.2. Barn som uppvisar svårigheter, men som inte misstänks ha dyslexi 

Gabriella 

Gabriellas resultat på de fem deltesten är spretiga. Hon får mycket goda resultat på 

stavningstest (stanine 7) och resultat under normalvariationen på deltesten inom 

fonologisk medvetenhet (stanine 3). Gabriella avkodar 109 ord på 90 sekunder med bara 

1 fel, och 57 nonord på 90 sekunder med 19 fel. Den stora skillnaden i resultaten för 

avkodning ord och nonord kan tyda på en fonologisk svaghet. 

Utifrån aktuella deltest går det inte att avgöra hur Gabriellas fortsatta läs- och 

skrivinlärning kommer att se ut. Det kan tänkas att hon har en fonologisk svaghet men 

att hon i dagsläget kompenserar för denna med en god språklig förmåga i övrigt, eller att 

hennes visuella minnesförmåga är god. Den fortsatta läs- och skrivutvecklingen bör i 

första hand följas kontinuerligt av skolans pedagoger. 

 

Jakob 

Jakob får resultat strax under normalvariationen på testen för fonologisk medvetenhet 

och uppvisar därmed en något svag fonologisk medvetenhet. I testen för avkodning får 

Jakob goda resultat enligt rättningsmallen för testet (stanine 5 i båda deltesten). När 

antalet och typen av läsfel analyseras kvalitativt ses däremot att många ord blir fellästa. 

Detta tyder på att Jakob inte är en säker avkodare och att han förmodligen har en 

strategi som bygger på gissning. Detta, tillsammans med de låga resultaten på 

fonologisk medvetenhet, är i sig ett observandum. Denna lässtrategi kan på sikt få stora 

konsekvenser för läsförståelsen. Den fortsatta läs- och skrivutvecklingen bör i första 

hand följas kontinuerligt av skolans pedagoger. 

 

Linus 

Linus uppvisar en svag fonologisk medvetenhet. På testet ‘Samma ljud’ får han stanine 

1, vilket enligt DLS rättningsmanual bör leda till uppföljning. Linus uppvisar inga 

allvarligare svårigheter i övrigt. Det mycket låga resultatet på DLS är dock en 

varningsklocka och Linus läs- och skrivförmåga bör följas upp av specialpedagog. En 

svaghet i den fonologiska medvetenheten kan utgöra risk för framtida läs- och 

skrivsvårigheter när kraven i skolan ökar. 

 

Malin  

Malin har en mycket långsam avkodning av nonord (43 nonord på 90 sekunder) och ord 

(84 ord på 90 sekunder), men läser i huvudsak rätt på orden. I nonsensordsavkodningen 

finns det en större osäkerhet vilket leder till fler läsfel. Avkodningen är ännu inte 

automatiserad. Resultaten inom fonologisk medvetenhet och stavning ligger inom 

normen för åldern. Den långsamma avkodningen bör följas upp, särskilt med tanke på 

att läskraven kommer att öka. 

 

Sammanfattningsvis uppvisar åtta av de 14 barnen läs- och skrivsvårigheter av någon 

grad. Fem av dessa barn uppvisar svårigheter som kan tyda på dyslexi. Ett av barnen 

uppvisar enbart svaghet i den fonologiska medvetenheten och kan inte utifrån de test 

som gjorts anses ha läs- och skrivsvårigheter. 

 

4.3. Resultat av journalanalys 

I genomgången av journalerna låg fokus på att hitta uppgifter om fonologisk 

medvetenhet, typ av uttalssvårigheter samt hereditet. 
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4.3.1. Fonologisk medvetenhet 

Endast för ett av barnen (Ivan) fanns det i logopedjournalen information om att 

fonologisk medvetenhet har testats utförligt. Resultatet av testet visade på bristande 

fonologisk medvetenhet. I de övriga journalerna hade antingen inga eller informella test 

gjorts. Dessa berörde mycket små delar av den fonologiska medveteheten, främst 

fonemdiskrimnination (att höra skillnad på fonem, till exempel /t/ och /k/). Denna typ av 

testning säger inte tillräckligt mycket om den fonologiska medvetenheten för att 

författarna ska kunna få en uppfattning om hur den var vid testtillfället. Någon 

fullständig information om barnens fonologiska medvetenhet vid tiden för 

logopedbehandling har därför inte kunnat samlas in. 

 

4.3.2. Typ av uttalssvårigheter 

Se sammanfattning av uttalsprocesser i bilaga 6. 

 

4.3.3. Hereditet 

Sju av barnen (Aaron, Christian, Frida, Hanna, Jakob, Kajsa och Linus) har enligt 

journalanteckningar hereditet för försenad talutveckling/uttalssvårigheter, varav tre 

(Aaron, Frida och Hanna) har hereditet för dyslexi. De övriga barnen har ingen känd 

hereditet.  

 

 

5. Diskussion 

Inledningsvis summeras resultaten från den aktuella studien. Därefter 

diskuteras sambandet mellan fonologisk språkstörning och läs- och skrivsvårigheter, 

vem som har ansvaret för att upptäcka svårigheterna, användningen och definition av 

diagnosen fonologisk språkstörning samt begränsningar med studien. 

 

5.1. Summering av resultat 

Åtta av de 14 barnen som ingick i studien uppvisar läs- och skrivsvårigheter varav fem 

av dem uppvisar svårigheter av dyslektisk karaktär. Ett av de 14 barnen uppvisar enbart 

svaghet inom fonologisk medvetenhet och kan inte utifrån testen bedömas ha läs- och 

skrivsvårigheter. I de logopedjournaler som analyserats till den aktuella studien har 

författarna inte kunnat se något mönster i uttalsprocesser hos de barn som har utvecklat 

läs- och skrivsvårigheter, eller något som skiljer dem från de som inte har det. Tidigare 

studiers resultat som påvisat ett samband mellan den fonologiska medvetenheten i 

förskoleåldern och senare läs- och skrivförmåga har inte kunnat styrkas i den aktuella 

studien. Detta eftersom informationen om barnens fonologiska medvetenhet i 

journalerna inte har varit tillräcklig. 

 

5.2. Samband mellan fonologisk språkstörning och läs- och skrivsvårigheter 

Brister i fonologisk medvetenhet, som är en del av diagnosen fonologisk språkstörning, 

har visat sig vara en tidig indikation på läs- och skrivsvårigheter (Elbro et al., 1988; 

Hurford et al., 1994; Bjersne, 2006; Puolakanaho, 2007; Chiang & Evans, 2007, 

Puolakanaho et al., 2008; Torpa et al., 2010; Høien & Lundberg, 2013). Det är därför 

rimligt att anta att barn med fonologisk språkstörning löper större risk att utveckla läs- 
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och skrivsvårigheter än normalspråkiga barn. Det faktum att åtta av 14 deltagare i 

föreliggande studie uppvisat tendens till läs- och skrivsvårigheter bekräftar att risken för 

att utveckla någon form av sådana problem är stor vid fonologisk språkstörning. Att fem 

av dessa åtta barn dessutom uppvisar svårigheter av dyslektisk karaktär är en indikation 

på att risken att utveckla dyslexi vid fonologisk språkstörning är stor. 

 

5.3. Vems ansvar är det att upptäcka eventuella svårigheter? 

Processen att lära sig att läsa och skriva är komplicerad för många elever. Hur detta 

lyckas kommer enligt Ericson (2010) att påverka deras framtid. Det är därför viktigt att 

barns svårigheter upptäcks tidigt så att de kan få undervisning som är anpassade efter 

deras behov och förutsättningar. 

 

I Skolverkets läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (LGR 11, 

2011, s. 8) står det följande: “Undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk 

och kunskaper.” samt att “Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 

anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen”. I båda dessa citat framgår 

tydligt att skolan har ansvar för att elever som har svårigheter ska få det stöd de 

behöver. Innan en elev kan få extra stöd behöver svårigheterna upptäckas, exempelvis 

av pedagog som regelbundet är i kontakt med och bedömer barnets läs- och 

skrivförmåga. När svårigheterna har blivit så pass påtagliga att de märks i elevens 

försök att lära sig läsa och skriva, kan eleven redan ha börjat få en dålig självbild.  

 

I en rapport från Konsensusprojektet (Myrberg & Lange, 2005) har författarna tagit upp 

att “vänta och se”-pedagogiken är vanlig i svenska skolor. Lärarna misstolkar elevernas 

svårigheter som förseningar i deras läsmognad. Bergström och Jönsson (2014) betonade 

att strategier som “vänta och se” samt “invänta läsmognad” kan innebära att elevens 

problematik kvarstår längre än nödvändigt. Myrberg och Lange (2005) och en av de 

intervjuade pedagogerna diskuterade att det kan råda en viss osäkerhet bland pedagoger 

beträffande deras egen förmåga att göra bedömningar vad gäller läs- och 

skrivsvårigheter. Detta främst för att pedagogerna upplever att de inte fått tillräcklig 

kunskap om detta under sin utbildning. För att främja tidig upptäckt av läs- och 

skrivsvårigheter vore det önskvärt att samtliga pedagoger fick fullgod kunskap om dessa 

svårigheter under sin utbildning. 

 

I och med att det finns många studier (Catts, 1991; Elbro et al., 1988; Hurford et al., 

1994; Bjersne, 2006; Puolakanaho, 2007; Rvachew et al., 2007, Puolakanaho et al., 

2008; Torpa et al., 2010; Høien & Lundberg, 2013) vars resultat ger evidens för 

samband mellan svårigheter med fonologisk medveteheten i förskoleåldern och senare 

läs- och skrivsvårigheter anser författarna till denna studie att ett visst ansvar även 

ligger hos logopeder. Catts och Kamhi (2005) påpekade att de senaste 20 årens 

forskning har visat på ett starkt samband mellan brister i fonologiskt processande och 

läs- och skrivsvårigheter av dyslektisk karaktär. Med tanke på den evidens som finns är 

det märkligt att den fonologiska medvetenheten inte bedömts utförligare än vad som 

dokumenterats i de journaler som analyserats för denna studie. Författarnas misstanke är 

att detta inte är ett ovanligt fenomen inom logopedisk praxis. Det är beklagligt att den 

evidens som finns inte används för att arbeta mer preventivt med läs- och 

skrivsvårigheter. Anledningen till detta är svårt att spekulera i. 
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5.4. Är staninevärdet tillförlitligt? 

I rättningen av testen (undantaget deltestet 'Repetition av nonsensord') har råpoängen 

översatts till staninepoäng. Detta fann författarna blev missvisande i en del av fallen. Ett 

av dessa var Aaron, som på 'Avkodning nonord' fick stanine 4, vilket ligger inom 

normalvariationen. Vid en kvalitativ analys av avkodningen framkom att felläsningarna 

var många och av dyslektisk art. Ytterligare ett exempel är Christian, som på 

stavningstestet fick stanine 5, vilket även det är inom normalvariationen. Vid en 

kvalitativ analys av resultatet framkom dock att han fick 7 fel i rad och felstavningarna 

är många. Hanna, som bedömts ha dyslektiska svårigheter, fick staninevärde 3 på 

stavningstestet. Detta resultat är lågt, men erfordrar enligt rättningsmanualen inte 

uppföljning. Om analysen endast gjorts utifrån staninevärde hade dessa barn ansetts ha 

en relativt god avkodnings- respektive stavningsförmåga. Författarna vill med detta 

påpeka att samtidigt som staninevärde är bra för att få en fingervisning om eventuell 

problematik, krävs i dagsläget även en kvalitativ analys av resultaten. 

 

5.5. Definitionen av diagnosen fonologisk språkstörning 

Den amerikanska och europeiska terminologin skiljer sig åt vad gäller begreppet 

‘fonologi’. Den amerikanska litteraturen menar att fonologi är synonymt med 

artikulationsförmåga, medan den europeiska litteraturen menar att fonologi innefattar 

både fonologisk uttrycksförmåga och fonologisk förståelse (Nettelbladt et al., 2008). 

Användningen av diagnosen ‘fonologisk språkstörning’ i svensk praxis ska alltså 

innefatta både fonologisk uttrycksförmåga och fonologisk medvetenhet. Författarna till 

denna studie anser att den fonologiska medvetenheten har förbisetts i den testning som 

beskrivits i journalerna och fokus har istället nästan uteslutande legat på 

uttalssvårigheter. Detta är problematiskt, eftersom fonologisk språkstörning inte enbart 

berör uttalet. Strömbergson (2014) påpekade att det har funnits olika terminologier för 

fonologisk språkstörning, och att dessa terminologier inte alltid varit konsekventa. Den 

amerikanska definitionen som ligger närmast den svenska definitionen av fonologisk 

språkstörning är speech sound disorder (SSD). Det finns ingen universellt 

överenskommen klassifikation för SSD. Inte heller verkar det finnas någon 

överenskommen klassifikation för den svenska termen fonologisk språkstörning. Det 

vore emellertid synnerligen önskvärt. 

 

5.6. Styrkor och svagheter med studien 

5.6.1. Validitet 

Validitet innebär att mätinstrumentet mäter det som det avser att mäta (Borg & 

Westerlund, 2013). De deltest som valdes ut till screeningen av läs- och skrivförmåga 

och fonologisk medvetenhet baserades på författarnas förkunskaper och motsvarar inte 

en fullständig läs- och skrivutredning. Deltestet ’Samma ljud’ ur DLS mäter endast en 

del av den fonologiska medvetenheten, därför kan validiteten anses vara låg. Att studien 

är gjord på endast 14 barn gör att resultaten inte heller kan generaliseras till 

populationen, den externa validiteten är således låg. 

 

5.6.2. Reliabilitet 

Reliabilitet innebär att mätningarna och bedömningarna med mätinstrumentet ger 

samma resultat vid olika mättillfällen och inte påverkas för mycket av slumpfel (Borg & 

Westerlund, 2013). Eftersom de test som använts i studien, undantaget ‘Repetition av 
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nonsensord’, är standardiserade och normerade bör reliabiliteten vara hög. Den metod 

som använts vid rättning av inspelat material har också säkerställt hög 

interbedömarreliabilitet. 

 

5.6.3. Ovidkommande variabler 

Det kan inte garanteras att låga resultat på testning inte beror på andra faktorer såsom 

dagsform, upplevelse av press i testsituation eller eventuella, odiagnostiserade 

koncentrationssvårigheter. 

 

Det är möjligt att de barn och föräldrar som fick information om studien valde att inte 

delta på grund av att barnen inte hade några uppenbara svårigheter. Det är även möjligt 

att barnen inte ville delta på grund av läs- och skrivsvårigheter. Båda alternativen kan 

innebära att deltagarna i studien inte är representativa för populationen. 

 

5.6.4. Administrering av test 

Förhoppningen var att testa ett 30-tal barn och antalet test och administrering av dessa 

planerades utefter detta. På grund av låg svarsfrekvens ingick till sist endast 14 barn i 

studien. Hade intentionen vid planeringen av studien varit att testa så få barn hade 

testningen innehållit fler moment av fonologisk medvetenhet samt moment av 

läsförståelse och hörförståelse. När antalet deltagare stod klart hade vårdnadshavarna 

och barnen redan fått information om vilka test som skulle ingå i studien (undantaget 

‘Repetition av nonsensord’, som lades till senare i planeringen) samt tidsaspekten för 

deltagandet. Därför togs beslutet att behålla det ursprungliga upplägget. På grund av 

platsbrist kunde testning enbart ske en dag i veckan vilket resulterade i en snäv tidsram 

för testning. Därför togs beslutet att ”Stavningstest” och ‘Samma ljud’ skulle testas i 

grupp. Detta kan ha bidragit till att några av barnens maxprestation i ‘Stavningstest’ inte 

kunde uppvisas. 

 

5.6.5. Frågeformulär 

Under studiens gång ändrades frågeställningarna, vilket ledde till att frågeformulären 

riktade till föräldrarna inte blev helt relevanta. Av den anledningen togs beslutet om att 

inte använda frågeformuläret i analys, resultat och diskussion. 

 

 

6. Slutsatser 

Efter litteraturgenomgång står det klart att det finns evidens för ett samband mellan 

bristande fonologisk medvetenhet i förskoleåldern och senare läs- och skrivsvårigheter. 

Eftersom fonologisk språkstörning innebär svårigheter med fonologisk medvetenhet är 

det rimligt att anta att vissa barn med diagnosen löper större risk att utveckla svårigheter 

med läsning och skrivning (Nettelbladt, 2007). Den aktuella studien, där åtta av 14 barn 

med diagnostiserad fonologisk språkstörning uppvisar någon form av läs- och 

skrivsvårigheter, styrker detta.  

 

Det finns också evidens i litteraturen för att test av fonologisk medvetenhet kan ge 

tidiga indikationer på läs- och skrivsvårigheter. I och med att den fonologiska 

medvetenheten vid fonologisk språkstörning inte alltid testas, samt att sambandet 

mellan brister i fonologisk medvetenhet och läs- och skrivsvårigheter inte verkar ha 
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uppmärksammats inom logopedisk praxis, är det stor risk att tidiga indikationer på 

senare läs- och skrivsvårigheter missas. 

 

För att på ett tidigt stadium fånga upp de som ligger i riskzonen för att utveckla läs- och 

skrivsvårigheter anser författarna till denna studie, baserat på litteratur, men också den 

egna studien, att den fonologiska förmågan bör testas grundligt hos samtliga barn som 

diagnostiseras med fonologisk språkstörning. Detta för att få en uppfattning om 

huruvida barnen löper större risk att stöta på svårigheter med läs- och skrivinlärningen. 

Både för att kunna ge adekvat intervention, men också för att kunna informera föräldrar 

och pedagoger om den ökade risken. Denna information skulle leda till att pedagoger 

och föräldrar kan ha större uppmärksamhet på eventuella svårigheter och att dessa då 

skulle kunna upptäckas tidigt. Förhoppningen är att denna studie ska öka 

medvetenheten om detta samband genom att lyfta fram och sprida kunskapen. 

Författarna anser också att det är hög tid, för samtliga professioner som arbetar med 

barns språk och inlärning, att börjar arbeta preventivt med läs- och skrivsvårigheter.  

 

6.1. Vidare forskning 

En relevant fråga för vidare forskning är att studera vad fonologisk språkstörning 

egentligen innebär. Det vore önskvärt att diagnosen fick en universell definition.  

Att ta fram ett screeningmaterial för att på ett tidigt stadium hitta de barn som ligger 

inom riskzonen vore även det aktuellt för vidare forskning.  

I dag finns det ingen normering för läshastighet eller antal läsfel i LäSt 'Avkodning ord' 

och 'Avkodning nonord'. En sådan normering skulle ge en djupare insikt i barns 

läsförmåga. 

Ännu en fråga för vidare forskning är i vilken grad logopeden rapporterar om barnens 

fonologiska svårigheter till förskolan, och i vilken grad förskolan senare rapporterar 

vidare till grundskolan. 
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Bilaga 1 

 

 

 

 

 

 

 

Till vårdnadshavare 

 

Vill Du och Ditt barn delta i studie om läs- och skrivförmåga? 

 

Du tillfrågas härmed om Du och Ditt barn vill delta i en studie gällande skolbarns läs- och 

skrivförmåga. 

 

Studie om läs- och skrivförmåga hos barn med tidigare uttalssvårigheter 
Vi är två logopedstudenter som läser sista året på logopedutbildningen vid Uppsala 

universitet. I vårt examensarbete avser vi att studera läs- och skrivförmåga hos skolbarn som 

har besökt logoped under förskoletiden. Vi är intresserade av att undersöka om barn som har 

haft svårigheter att skilja på och uttala språkets alla ljud (så kallad fonologisk språkstörning) 

ligger i riskzonen för att senare utveckla läs- och skrivsvårigheter. Utifrån 

logopedmottagningens patientstatistik har Ditt barn fallit inom ramen för studien.  

 

Syftet med studien är alltså att öka kunskapen om diagnosen fonologisk språkstörning genom 

att undersöka om diagnosen innebär ökad risk för läs- och skrivsvårigheter. 

 

Deltagandet är helt frivilligt. Beslut om deltagande eller ej påverkar inte eventuell övrig 

vård/omhändertagande. Deltagare kan avbryta medverkan när som helst utan att skäl 

behöver anges. 
 

Deltagare 
Barn födda år 2005, som av logoped bedömts ha fonologisk språkstörning. Utöver detta ska 

barnen ha svenska som modersmål och ingen känd utvecklingsstörning, hörselnedsättning 

eller neuropsykiatriskt funktionshinder. 

 

Journalåtkomst 
För att kunna avgöra om Ditt barn uppfyller de kriterier som vi har för deltagande behöver vi 

tillgång till barnets logopedjournal. För att kunna gå in i journalen behöver vi Ditt skriftliga 

samtycke. Alla uppgifter är konfidentiella, endast vi och våra handledare har tillgång till data. 

Samtycke till journalåtkomst och samtycke till deltagande bifogas. Detta skickas in till leg. 

logoped Malin Appelqvist med medföljande kuvert. 

 

Deltagande 
Studien innefattar testning av barnens läs- och skrivförmåga samt ett kortare frågeformulär till 

förälder. Om Du och Ditt barn blir utvalda att delta i studien kommer Ni att bli kallade till ett 

besök på logopedmottagningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Kallelse skickas ut under 

sensommaren och besöket kommer att ske under september månad. 

Som tack för deltagande får barnen välja en liten present i slutet av besöket.  
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Testtillfället 
Besöket beräknas ta cirka 60 minuter. Testningen kommer att ske såväl individuellt som i 

grupp om 6 barn. Ljudinspelning kommer att ske individuellt under barnets läsning för att 

möjliggöra senare analys. Barnets skrivexempel kommer också att användas för senare analys. 

Under tiden som barnet blir testat kommer Du att få fylla i ett frågeformulär om hur du 

upplever Ditt barns läs- och skrivförmåga. 

Varje barns testresultat avidentifieras och jämförs med normerade testresultat, det vill säga 

vad barn i samma ålder förväntas prestera. På så sätt kan vi se om barnen som grupp ligger på 

en läs- och skrivnivå som motsvarar den förväntade för åldern.  

 

Testmaterial 
De testmaterial vi kommer att använda är Läs- och Stavningsförmåga (LäSt) samt delprovet 

”Samma ljud” ur Diagnostiska Läs- och Skrivprov (DLS). Såväl LäSt som DLS är 

standardiserade test som används vid kartläggning av grundläggande färdigheter relaterat till 

läs- och skrivförmåga hos elever i årskurs 1-6. För mer information, var god se 

http://www.hogrefe.se/Skola/Las--skriv--och-matematikdiagnostik/Screening/ 

 

Personuppgifter 
Alla uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt, dvs. alla uppgifterna avidentifieras innan 

redovisning av studien. Man kommer alltså inte att kunna identifiera Ditt barns resultat i 

uppsatsen. 

 

Resultat 
Om Du och Ditt barn vill ta del av testresultatet kan Ni skriva Er mailadress på blanketten för 

godkännande om deltagande i studien. Resultatet kommer då att mailas till Er under vintern.  

 

Intresseanmälan 
Intresseanmälan görs genom att skicka in samtycke till journalåtkomst och samtycke till 

deltagande i studien senast fredag den 15 juni. 

 

Om Du lämnar intresseanmälan kan Du ändå när som helst meddela att Du och Ditt barn inte 

vill delta, utan att ange skäl. Du är varmt välkomna att kontakta oss vid frågor om testtillfället 

eller barnens resultat. 

 

Vi skulle vara oerhört tacksamma om Du och Ditt barn vill delta i vår studie! 
 

Med vänliga hälsningar, 

 

Emmelie Eriksson Alexandra Carlstrand 

Logopedstudent Logopedstudent 

073-6105985 073-0518014  

Emmelie.Eriksson.3534@student.uu.se alca2844@student.uu.se 

 

Om Du/Ni vill komma i kontakt med våra handledare 
 

Huvudhandledare  Bihandledare 
Monica Westerlund  Malin Appelqvist 

Docent, leg. logoped  Leg. logoped 

monica.westerlund@kbh.uu.se Malin.Appelqvist@akademiska.se 

   Tel. 018-611 91 13 

http://www.hogrefe.se/Skola/Las--skriv--och-matematikdiagnostik/Screening/
mailto:Emmelie.Eriksson.3534@student.uu.se
mailto:Emmelie.Eriksson.3534@student.uu.se
mailto:monica.westerlund@kbh.uu.se
mailto:monica.westerlund@kbh.uu.se
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Till skolbarn 

 

Vill du vara med i en studie som handlar om hur skolbarn läser 

och skriver? 

Barn lär sig att läsa och skriva genom att känna igen bokstäver och kunna koppla ihop 

dem med ljud. Vissa barn lär sig läsa tidigt och andra barn lär sig läsa lite senare. Hur 

det kommer sig, vet man inte riktigt. 
 

Vi vill undersöka och försöka förstå vad det är som påverkar läs- och skrivinlärningen. 

Därför behöver vi veta mer om hur barn som har gått hos logoped när de var yngre 

läser och skriver nu när de går i skolan. 
 

Så här kommer det att gå till om du vill vara med: 

Du kommer träffa oss, Emmelie och Alexandra, som utbildar oss till logopeder vid 

Uppsala universitet. Vi kommer att träffa dig en gång på logopedmottagningen på 

Akademiska sjukhuset i Uppsala. Det kommer att ta ungefär 60 minuter. Du kommer 

att få göra uppgifter som handlar om att läsa och skriva. De flesta uppgifterna görs i 

grupp med andra skolbarn. Du kommer även få läsa själv och vi kommer att spela in 

när du läser på datorn. Det är för att vi ska kunna komma ihåg hur just du läser. Ingen 

utom vi kommer att kunna lyssna på inspelningen. 
 

På svarspapperna skriver du en siffra istället för ditt namn, det betyder att ingen annan 

än vi kommer att veta att det är du som har svarat. Alla papper är därmed ”hemliga” 

för andra och kommer att låsas in på logopedmottagningen på Akademiska sjukhuset. 

Efter att du gjort testen kommer du att få välja en liten present som tack för att du har 

varit med. 
 

Frivilligt deltagande 

Du bestämmer själv om du vill vara med i studien. Du kan ångra dig och säga att du 

inte vill vara med även om du har sagt ja först och börjat med testen. Om du vill veta 

mer eller har frågor kan du alltid maila oss. Du kan även prata med dina föräldrar och 

be dem maila oss om du inte vill fråga själv. 
 

Om du vill delta 

För att vara med i studien behöver du skriva på papperet om samtycke till deltagande i 

studien som följer med det här brevet och skicka in det till oss. 
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Hoppas att vi ses! 
 

Alexandra Carlstrand  Emmelie Eriksson 

Logopedstudent  Logopedstudent 
 

 

Du når oss på mailadressen: emmeliealexandra2014@gmail.com 

 

mailto:emmeliealexandra2014@gmail.com
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Samtycke till journalåtkomst, logopedjournal 
 

Jag har tagit del av informationen i informationsbrevet. Jag är medveten om att mitt 

samtycke är helt frivilligt och att jag när som helst kan avbryta samtycket utan att ange 

skäl. 
 

Jag har blivit informerad om att all information behandlas konfidentiellt. 
 

Jag ger min tillåtelse till att de ansvariga för studien får inhämta information 

från mitt barns logopedjournal. 
 

Vårdnadshavare för (namn, personnummer): 
 

 ........................................................................................................   

 

 

Datum: ..................................................................................................... 

 

 

Underskrift:  ............................................................................................ 

 

 

Namnförtydligande:  ............................................................................... 
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Samtycke till deltagande i studien om läs- och skrivsvårigheter 
 

Jag har läst och förstått informationen i informationsbrevet. Jag är medveten om att jag deltar i 

studien helt frivilligt och att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande utan att förklara varför.  
 

Jag vill deltaga i studien: 
 

Barn …………………………… 

 

 

Vårdnadshavare                                                        Vårdnadshavare 
 

Datum:  .............................................................  Datum:  ..................................................................   

 

 

Underskrift:  ......................................................  Underskrift:  ..........................................................  

 

 

Namnförtydligande:  .........................................  Namnförtydligande:  .............................................  

 

 

Telefonnummer:  ..............................................  Telefonnummer:  ...................................................  

 

 

Jag (vårdnadshavare) önskar få testresultaten skickade till mailadressen: 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 
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Deltagande i studie om läs- och skrivförmåga 
 

Välkommen till Logopedmottagningen, ingång 79, kulvertplan 

 

Datum:  
 

Ni behöver inte anmäla er i kassan på öronmottagningen. Besöket är kostnadsfritt. 

Besöket beräknas ta omkring 60 minuter. Medan ditt barn genomför läs- och skrivtest 

kommer du fylla i ett frågeformulär. 

 

Vi rekommenderar att ni är ute i god tid då det är begränsat med parkeringsplatser på 

sjukhusområdet. Parkering finns också på Studenternas idrottsplats. 

 

Om du har frågor, eller om du vill ändra tid är ni välkomna att höra av er till: 

 

Emmelie Eriksson Alexandra Carlstrand 

Logopedstudent Logopedstudent 

073-6105985 073-0518014  

emmeliealexandra2014@gmail.com 

 

 

 

Vi ser fram emot att träffa er! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Emmelie Eriksson och Alexandra Carlstrand 
 

mailto:emmeliealexandra2014@gmail.com
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Frågeformulär till förälder 

 

Kod:  
 
Detta frågeformulär är riktat till Dig som vårdnadshavare och fungerar som ett komplement till 

liknande frågor som kommer att ställas till Ditt barn i samband med testning. Kryssa för det svar 

Du tycker stämmer. Efter varje fråga finns utrymme för kommentarer för att förklara ytterligare 

eller för att lägga till något Du tycker är viktigt.  

 

Syftet med detta frågeformulär är att vi ska få en bild av läsvanor samt hur det har fungerat med 

logopedkontakt och skola. Svaren på detta formulär kommer att behandlas och redovisas avkodat, 

detta innebär att ingen utom vi som är ansvariga för studien vet att det är Du som svarat.  
 

 

1. Hur ofta läste Du högt för Ditt barn när han/hon var i förskoleåldern? (3 – 6 år) 
 

Varje 

dag 

Tre dagar i 

veckan 

Två – en gång i 

veckan 

En gång i 

månaden 

Sällan Aldrig 

      

 

Ev. kommentar:  __________________________________________________  

 

 ________________________________________________________________  

 

 ________________________________________________________________  

 

 

2. Hur ofta läser Du högt för Ditt barn i dag? 
 

Varje 

dag 

Tre dagar i 

veckan 

Två – en gång i 

veckan 

En gång i 

månaden 

Sällan Aldrig 

      

 

 

Ev. kommentar:  __________________________________________________  

 

 ________________________________________________________________  

 

 ________________________________________________________________  
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3. Hur ofta läser Du på Din fritid? 

 

Varje 

dag 

Tre dagar i 

veckan 

Två – en gång i 

veckan 

En gång i 

månaden 

Sällan Aldrig 

      

 

Ev. kommentar:  __________________________________________________  

 

 ________________________________________________________________  

 

 ________________________________________________________________  

 

 

Logopedkontakt och skola 
 

4. Anser Du att den logopedkontakt som Ditt barn hade i förskoleåldern förbättrade 

uttalet? 

 

Ja Nej 

Vet 

ej/inget 

svar 

 

Om ja; på vilket sätt? _______________________________________________  

 

 ________________________________________________________________  

 

 ________________________________________________________________  

 

 ________________________________________________________________  

 

Om nej; är det något Du önskar hade gjorts annorlunda? (T.ex. fler besök, bättre 

instruktioner/information etc.)   ______________________________________  

 

 ________________________________________________________________  

 

 ________________________________________________________________  

 

 ________________________________________________________________  
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5. Har Ditt barn uttalssvårigheter idag? 
 

Ja Nej 

Vet 

ej/inget 

svar 

 

 

Kommentar:  _____________________________________________________  

 

 ________________________________________________________________  

 

 ________________________________________________________________  

 

 ________________________________________________________________  

 

 

 

6. Har Ditt barn haft kontakt med tal- och/eller specialpedagog under skolåren? 

 

Ja Nej 

Vet 

ej/inget 

svar 

 

 

Om ja; i vilket syfte? _______________________________________________  

 

 ________________________________________________________________  

 

 ________________________________________________________________  

 

 ________________________________________________________________  

 

  

Om nej; hade du önskat att Ditt barn hade haft det?  ______________________  

 

 ________________________________________________________________  

 

 ________________________________________________________________  

 

 ________________________________________________________________  
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7. Om Ditt barn har extra stöd i skolan för sin läs-och/eller skrivinlärning, är Du 

nöjd med detta stöd? 

 

Ja Nej 

Vet 

ej/inget 

svar 

 

 

Kommentar:  _____________________________________________________  

 

 ________________________________________________________________  

 

 ________________________________________________________________  

 

 ________________________________________________________________  

  

 

 

8. Finns det läs- och skrivsvårigheter i familjen eller i den närmsta släkten (t.ex. 

kusiner, moster/faster, farbror/morbror, far-/morföräldrar)? 

 

Ja Nej 

Vet 

ej/inget 

svar 

 

 

Kommentar:  _____________________________________________________  

 

 ________________________________________________________________  

 

 

 

9. Upplever Du att Ditt barn har haft/har svårigheter med sin läs- och 

skrivinlärning? 

 

Ja Nej 

Vet 

ej/inget 

svar 

 

 

Kommentar:  _____________________________________________________  

 

 ________________________________________________________________  

 

 ________________________________________________________________  
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10. Vet skolan om att Ditt barn hade uttalssvårigheter som yngre? 

 

Ja, vi föräldrar 

har informerat 

skolan 

Ja, logoped-

mottagningen har 

informerat skolan 

Nej Vet ej/inget svar 

 

Kommentar: ______________________________________________________  

 

 ________________________________________________________________  

 

 ________________________________________________________________  

 

 ________________________________________________________________  

  

 

 

 

Övriga kommentarer: ______________________________________________  

 

 ________________________________________________________________  

 

 

 ________________________________________________________________  

 

 ________________________________________________________________  

 

 ________________________________________________________________  

 

 ________________________________________________________________  

 

 ________________________________________________________________  

 

 ________________________________________________________________  

 

 ________________________________________________________________  

 

 ________________________________________________________________  

 

 ________________________________________________________________  

 

 ________________________________________________________________  

 

 ________________________________________________________________  

 

 ________________________________________________________________  
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Resultat av stavningstest 

Tabell 1. Översikt av LäSt Stavningstest. Rättstavat ord symboliseras med '+'. Rättstavade ord efter 7 fel i rad 

(fetmarkerat) räknas ej till råpoäng. Orden har dock använts som underlag för den kvalitativa analysen. 

Barn Aaron Benjamin Christian Denise Emil 

1.in + + ingn inn + 

2.ben + + + + + 

3.koka + + + + + 

4.dela + + + + + 

5.och + + + + + 

6.han + + + + + 

7.odlar Oblar + + + + 

8.vill + + + + + 

9. förklara Förkara + Föklara + Feklara 

10. varandra Varabra + + + + 

11. köket SJöket sJöKet + + + 

12. ingenting Igetig + + ingeting + 

13. köpte Söpte sKöpte + + + 

14. vinterkläder Vintekläbr + + + + 

15. brandkåren Brankolen brandKoren + bradkåren Blandkåren 

16. katten + + + + + 

17. morse Mose + + + + 

18. måste Moste + + + Moste 

19. vinkade Vikade vingKade + + vingkade 

20. sjuk + sJuK + + + 

21. gick lik giK + + jick 

22. klocka + KloKa kloka + + 

23. komma koma Koma koma + koma 

24. ljuset suset Juset + + sjuset 

25. fantasifull Fantasiful + + + + 

26. choklad cocklad cKoKlad Coklad + + 

27. presenter + + + prisenter prisenter 

28. sköterska slateska sJöterska Köteska + köterska 

29. räcka reka reKa Reka + reka 

30. bibliotek BiBleitek + + + + 

31. tjuter Sluter Kuter sjuter sjuter suter 

32. överraska Öfraska överasKa överaska överaska överaska 

33. säg Sei seJ säj + sej 

34. tjock Sok sJoK sjok tcock sjok 

35. kjol Soll SJol sjol tjol sjol 

36. genomskinlig genomsilig JenomsJinlit jenomsjilnig Jenoskinkig genomkindlig 

37. cykelhjälm SYkeljelm cyKelJelm cykeljelm + o ckelhjelm 

38. garage kARAS garaK garas garars garask 

39. katalog kATALOG + katalåg kattalog katalåg 

40. Sverige SVERIGE sverge sverje svergie svergie 

 

Råpoäng 

 

7/15 

 

19/37 

 

23/37 

 

28/40 

 

20/37 
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Tabell 2. Fortsatt översikt av LäSt Stavningstest. Rättstavat ord symboliseras med '+'. Rättstavade ord efter 7 fel 

i rad (fetmarkerat) räknas ej till råpoäng. Orden har dock använts som underlag för den kvalitativa analysen. 

Barn Frida Gabriella Hanna Ivan Jakob 

1.in + + + inne + 

2.ben + + + benn + 

3.koka + + + + + 

4.dela + + + + + 

5.och + + + + + 

6.han + + + + + 

7.odlar + + + + + 

8.vill + + + + + 

9. förklara + föklara + förkara + 

10. varandra + varndra + + + 

11. köket + + söket + + 

12. ingenting + + inehting ingeting + 

13. köpte + + söpte + + 

14. vinterkläder + + vinterkleder vintekläder + 

15. brandkåren + + brandkorden brandkoren brankåren 

16. katten + + + + + 

17. morse + + + + + 

18. måste + + moste + + 

19. vinkade vingkade + + vikade + 

20. sjuk + + + sujke + 

21. gick klåka + jick + + 

22. klocka koma + kloka kloka + 

23. komma juset + + koma + 

24. ljuset fantasiful + juset + + 

25. fantasifull + + fatasiful fantasiful + 

26. choklad + + soklad cocvad choklade 

27. presenter prisenter + + prsenter + 

28. sköterska + sjöterska söterska söterska + 

29. räcka reka recka reka väd räka 

30. bibliotek bibliodek + + biblotek bibloitek 

31. tjuter skuter + suter suter + 

32. överraska överaska + överaska överaska + 

33. säg sig + sej säge + 

34. tjock tjok + sok tjoke + 

35. kjol tjol + sol sorle tjol 

36. genomskinlig genomskinlig genomskilnig genomsinig genomkinli jenomjenlig 

37. cykelhjälm cykel-jälm + sykeljelml cykelhälm cikelhjälm 

38. garage garak + garas garas garge 

39. katalog katalåg + katalåg + katalåg 

40. Sverige sverge  sverjet + sverge 

 

Råpoäng 

 

22/35 

 

35/40 

 

16/37 

 

14/31 

 

30/40 
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Tabell 3. Fortsatt översikt av LäSt Stavningstest. Rättstavat ord symboliseras med '+'. Rättstavade ord efter 7 fel 

i rad (fetmarkerat) räknas ej till råpoäng.Orden har dock använts som underlag för den kvalitativa analysen. 

Barn Kajsa Linus Malin Niklas 

1.in + + + + 

2.ben + + + + 

3.koka + KoKKA + + 

4.dela + + + + 

5.och + + + + 

6.han + + + + 

7.odlar + + + + 

8.vill + + + vel 

9. förklara + + föklara ferkAra 

10. varandra + + + vandra 

11. köket + + + + 

12. ingenting + + + inetin 

13. köpte + + + + 

14. vinterkläder + + + vinterKledre 

15. brandkåren + + + branKore 

16. katten + + + katen 

17. morse + + + mose 

18. måste + + + moste 

19. vinkade + + VingKade + 

20. sjuk + + + suk 

21. gick + gik + jik 

22. klocka + KLoka + Klåka 

23. komma + Koma + koma 

24. ljuset + JUSet + juset 

25. fantasifull fantasiful + + fantasiful 

26. choklad coklad KoCKLaD + cokad 

27. presenter + + + priseter 

28. sköterska + + skjöterska söteska 

29. räcka reka recka reka reka 

30. bibliotek + + Bibblotek biblotek 

31. tjuter scuter SJUter Skuter suter 

32. överraska överaska överaska överaska överask 

33. säg sej seg + sej 

34. tjock scok + sjok såk 

35. kjol scol tJol sjol sål 

36. genomskinlig genomskilnig + + jenomsinlig 

37. cykelhjälm cyckelhjälm CYKel DJäLm + cykeljelm 

38. garage garach + garas garas 

39. katalog katalog + + katalåg 

40. Sverige sverige + + sverje 

 

Råpoäng 

 

27/37 

 

28/40 

 

30/40 

 

10/26 
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Översikt av uttalsprocesser beskrivna i journalerna 

 

Tabell 4. Översikt av syntagmatiska processer beskrivna i journalerna. Förekomst av process markeras med '+'.  

Barn 
Förenkling av 

konsonantförbindelser Metateser Assimilationer 
Utelämning av initial 

konsonant 
Bortfall av 

pretonisk stavelse 

Aaron + 
 

+ 
 

+ 

Benjamin + + 
   

Christian + 
    

Denise 
  

+ 
  

Emil + 
 

+ 
  

Frida + 
    

Gabriella + 
  

+ 
 

Hanna + 
 

+ 
  

Ivan + 
    

Jakob + 
   

+ 

Kajsa + + 
   

Linus + 
    

Malin + 
    

Niklas + 
  

+ + 
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Tabell 5. Översikt av paradigmatiska processer utifrån journalerna Förekomst av process markeras med '+'. 

Barn 
Klusilering av 

frikativor Velarisering Dentalisering Försvagning 
Svårigheter med 

tonande/tonlös 

Aaron + 
 

+ + 
 

Benjamin 
 

 

+ + 
 

Christian 
 

 

+ 
 

+ 

Denise 
 

 

+ + 
 

Emil + 
 

+ 
 

+ 

Frida + 
 

 

+ 
 

Gabriella + 
 

  

+ 

Hanna + + 
 

 
 

Ivan + 
 

 

+ 
 

Jakob 
 

 

+ + 
 

Kajsa + + 
 

+ + 

Linus + 
 

+ + 
 

Malin 
 

 

+ + + 

Niklas 
 

 

+ 
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Tabell 6. Fortsättning översikt av paradigmatiska processer utifrån journalerna. Förekomst av process markeras 

med '+'. 

 

Barn Nasalisering H-sering Vokal-avvikelse Frikativisering 

Aaron 
 

+ 
  

Benjamin 
  

  

Christian 
  

  

Denise 
  

  

Emil 
  

  

Frida 
 

+ 
  

Gabriella + 
 

+ 
 

Hanna 
 

+ + 
 

Ivan 
  

  

Jakob 
  

  

Kajsa 
  

+ 
 

Linus 
  

  

Malin 
  

  

Niklas 
  

+ + 

 


