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Abstract 

The purpose of this study was to investigate to which extent the criterion-related national assessment aid, ”Hitta språket” 

for preschool classes, identifies students with weak phonological awareness, in comparison with norm-related screening 

materials. The study also conducted a survey to examine how preschool teachers conducted their observations, how they 

interpreted the results and to what extent they considered the assessment aid purposeful. The results of the study show 

that the low set requirements of ”Hitta språket” in combination with unclear instructions for implementation and results 

analysis, means that students in need of adjustments and / or special support regarding their reading development are at 

risk of being missed. The majority of the teachers in the study questioned the assessment aid’s ability to identify students 

with weak phonological awareness. 
 

Nyckelord:  
fonologisk bearbetningsförmåga, fonologisk medvetenhet, fonemisk medvetenhet, normrelaterad 

bedömning, kriterierelaterad bedömning, tidig upptäckt. 
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Förord 

Detta examensarbete har genomförts av Lizette Ekström och Martin Holmgren. Studien 

har präglats av ständig dialog och aktivt granskande av vår skrivprocess med hjälp av 

digital teknik via Google Drive. Detta är ett gemensamt arbete där vi under hela processen 

arbetat i digitala dokument och därmed varit nästintill lika delaktiga i alla delar genom 

hela arbetet. Den forskning som bearbetats har lästs av oss båda för att förvissa oss om att 

vi uppfattat den korrekt och att den varit relevant för vår uppsats. 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Maria Levlin, vår outtömliga källa till kunskap 

och struktur. Hennes vägledning och engagemang har givit oss ovärderlig hjälp i vår 

skrivprocess. 

Vi vill också rikta ett stort tack till de elever och förskollärare som deltagit i studien och 

därmed gett oss värdefull information att arbeta med. 

Sist men inte minst vill vi rikta ett stort tack till våra familjer som stöttat och uppmuntrat 

oss så att detta examensarbete blev genomfört. 

 

Lizette Ekström och Martin Holmgren, 2019-12-15 
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1. Inledning 

Den svenska skolan har på senare år ställts inför allt högre krav på mätbara resultat 

(Wedin, 2010). Internationella undersökningar som till exempel PISA och PIRLS får stort 

utrymme i både media och politik, och resultaten nämns inte sällan som ett allmänt betyg 

på ett lands utbildningssystem. I kölvattnet av detta har mätningar och bedömningar 

gällande elevers kunskaper och förmågor blivit ett allt vanligare inslag i lärares och 

speciallärares/specialpedagogers vardag (Bradbury, 2013; Korp, 2011). Debatten om 

huruvida dessa mätningar och bedömningar verkligen hjälper eleverna är ständigt 

pågående och har hittills inte fått något entydigt svar. 

Oavsett vad verksamma inom skolan tycker i ovan nämnda debatt står det tydligt skrivet i 

lagar och förordningar att skolan ska kartlägga och bedöma eleverna i den svenska 

grundskolan. Syftet med detta är att systematiskt följa elevers utveckling och att upptäcka 

elever som av olika anledningar behöver stöd för att nå kunskapsmålen (Skollagen, 2017; 

Skolverket, 2019a). Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att skolor på 

ett organiserat och kontinuerligt sätt ska dokumentera och analysera verksamhetens 

resultat i förhållande till de nationella målen (Skolverket, 2012), allt i enighet med 

omgivande krav om mätbara resultat. 

De senaste åren har många politiska beslut tagits som stärker förskoleklassens roll i det 

svenska skolsystemet. Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk för 

samtliga sexåringar i Sverige (Skollagen, 2017), och i regeringens budget för år 2021 finns 

pengar avsatta för att inkludera förskoleklassen i grundskolan vilket i så fall skulle göra 

det svenska skolpliktiga skolsystemet tioårigt. I samband med dessa diskussioner och 

förändringar tydliggjordes förskoleklassens syfte och centrala innehåll med en revidering 

av läroplanen. Där går att läsa att ett av syftena är att eleverna ska ”ges möjlighet att 

utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk” 

genom att läsa, lyssna, skriva och samtala om olika typer av texter och händelser 

(Skolverket, 2019a, s. 19). Som en följd av detta kommer även krav på mätningar och 

bedömningar av våra yngsta skolelever. 

Årskurs 1-3 har sedan år 2016 använt Skolverkets nationella bedömningsstöd i både 

matematik och svenska för att följa elevens utveckling samt upptäcka elever i behov av 

stöd. Höstterminen 2019 får även förskoleklassen ett obligatoriskt bedömningsstöd för 

svenska, kallat Hitta språket (Skolverket, 2019b). Syftet med Hitta språket är att tidigt 

upptäcka elever som behöver stöd i sin läsinlärning så att de får rätt stöd i rätt tid, samt 

identifiera de elever som behöver extra utmaningar (ibid.). 

För att ytterligare accentuera vikten av att alla elever lär sig att läsa har regeringen infört 

Läsa, skriva, räkna-garantin som trädde i kraft den 1 juli 2019. På Skolverkets hemsida 

”Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser” (Skolverket, 2019c) anges två 

orsaker till införandet av denna garanti. Som första orsak nämns sjunkande resultat i 

internationella kunskapsmätningar och som andra orsak anges sjunkande resultat på de 

nationella proven för årskurs 3. Bakomliggande motiv är alltså direkt hämtade från de krav 

på mätbara resultat som nämndes inledningsvis. Målet med garantin är att alla elever tidigt 
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ska få den hjälp de behöver i sin utveckling mot goda läsare, skrivare och räknare. 

Språkdelarna i denna garanti ska uppfyllas med Hitta språket som verktyg för tidig 

upptäckt av elever i behov av stöd (Skolverket, 2019b). 

Det råder relativt stor vetenskaplig enighet om att den viktigaste förmågan för barns tidiga 

läsinlärning är den fonologiska medvetenheten. Mängder av forskning visar att fonologisk 

medvetenhet har ett positivt samband med den tidiga läsutvecklingen (t.ex. Liberman, 

Shankweiler & Liberman, 1989; Melby-Lervåg, Lyster & Hulme, 2012; Gillon, 2018). 

Med denna teoretiska bakgrund avser denna studie att fokusera på bedömning av 

fonologisk medvetenhet i förskoleklass. 

Speciallärare förväntas vara ett stöd för lärarna i det specialpedagogiska arbetet med sikte 

på att hitta orsaker, lösningar och möjligheter i utmanande lärandesituationer (Dockrell & 

Lindsay, 2001). I denna uppgift ingår bland mycket annat att upptäcka, stötta och förstå 

elever som behöver stöd i sin läsutveckling. Hitta språket är i framtiden ett obligatoriskt 

material vars resultat varje speciallärare med inriktning mot läs- och skrivinlärning på 

skolor med förskoleklasser förväntas kunna tolka och förstå. 

Vårt intresse för detta problemområde väcktes vid läsning av artiklar och forskning som 

kritiserar kvaliteten på det nationella bedömningsstödet för årskurs 1-3 (Rådström 

Drougge, 2017; Bäckström & Nykäinen, 2018) när det gäller att identifiera elever med 

lässvårigheter. Exempelvis ägnade tidningen Dyslexi ett helt specialnummer åt denna 

diskussion år 2019 (Svenska dyslexiföreningen, 2019). Med denna kritiska debatt i 

medvetandet blir en jämförande studie av Hitta språket (kriterierelaterat) och Fonolek 

(normrelaterat) relevant och viktig för lärare och speciallärare/specialpedagoger i 

förskoleklass. 

Vi har på våra arbetsplatser hört frustration över hur tidskrävande Hitta språket är vid 

genomförandet, och att lärarna vill att resultatens användbarhet väger upp den tid som går 

åt till bedömningarna. Vi har även hört att materialet upplevs svårtolkat avseende hur 

aktiviteterna ska genomföras - i större grupper, små grupper eller enskilt? Dessa har 

samtal har ytterligare bidragit till att vår nyfikenhet kring Hitta språket ökat. 

Hitta språket har en avgörande roll i regeringens Läsa, skriva, räkna-garanti och därför är 

det av största vikt att analysera materialet för att se om det uppfyller sina syften. Det 

saknas idag kontrollerade studier som utvärderar materialets förmåga att kartlägga elevers 

fonologiska medvetenhet. Resultaten i denna studie kan bidra till att fylla den 

kunskapsluckan. 
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Studien syftar till att undersöka i vilken utsträckning Skolverkets bedömningsmaterial, 

Hitta språket, identifierar förskoleklasselever med svag fonologisk medvetenhet. I studien 

kommer utfallet i det kriterierelaterade bedömningsverktyget Hitta språket (aktivitet 4) att 

jämföras med utfallet i det normrelaterade screeningmaterialet Fonolek. Studien 

undersöker också hur lärare i förskoleklass genomför, och tolkar utfallet i, Hitta språket. 

Studien ska besvara följande frågor:  

1. Hur stor andel av eleverna i förskoleklass identifieras med svag fonologisk 

medvetenhet i Hitta språket (aktivitet 4) respektive i Fonolek? 

2. Identifierar materialen samma elever med svag fonologisk medvetenhet? 

3. Vilken gruppstorlek väljer lärare i förskoleklass vid genomförandet av Hitta 

språket (aktivitet 4)? 

4. Hur tolkar lärare i förskoleklass resultaten från Hitta språket (aktivitet 4)? 

5. I vilken omfattning upplever lärarna i förskoleklass att Hitta språket uppfyller sina 

syften? 
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2. Forskningsbakgrund 

Inledningsvis sammanfattas läroplanens riktlinjer för förskoleklass. Därefter beskrivs 

tidigare forskning i relation till fonologisk bearbetningsförmåga, avkodningsförmåga, tidig 

upptäckt och tidiga insatser vid lässvårigheter samt kriterierelaterad och normrelaterad 

kunskapsbedömning. Vi har även sammanställt tidigare forskning som kritiserar och 

problematiserar bedömningsstödet för åk 1-3.  

 

2.1 Läroplanen för förskoleklass 

2018 blev förskoleklassåret obligatoriskt för alla sexåringar i Sverige (Skollagen, 2017), 

och förslag om att inkludera detta år i grundskolan ligger just nu för betänkande hos 

regeringen. Dessa beslut/förslag pekar på att förskoleklassen spelar en viktig roll för barns 

utveckling. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, hädanefter 

kallad Lgr 11, reviderades år 2016 med ett nytt kapitel tillägnat verksamheten i 

förskoleklass. Kapitel ett och två i Lgr 11 behandlar skolans värdegrund, uppdrag, 

övergripande mål samt riktlinjer och gäller för samtliga skolformer. I dessa två inledande 

kapitel tydliggörs bland annat vilka övergripande kunskapsmål som all undervisning i de 

lägre åldrarna ska sikta mot.  

 

Det tredje kapitlet tillägnas uteslutande förskoleklassen. Där går att läsa att all 

undervisning ska utgå från elevernas behov, intressen, kunnande och tidigare erfarenheter 

i strävan att utmana och inspirera till nya upptäckter och kunskaper. Undervisningen ska 

också ge eleverna förutsättningar att utvecklas i riktning mot de kunskapskrav som de 

senare ställs inför i den obligatoriska skolformen (Skolverket, 2019a). Verksamheten i 

förskoleklass ska genom en variation av olika arbetssätt erbjuda eleverna möjlighet att 

utveckla sitt intresse för, och sin förmåga att, kommunicera med tal- och skriftspråk 

genom att läsa, lyssna på samt skriva och samtala om skönlitteratur, andra texttyper och 

händelser (ibid.). Enligt det centrala innehållet gällande språk och kommunikation ska 

undervisningen behandla områden som till exempel samtal om innehåll/budskap i texter 

och undervisning om bokstäver/andra symboler för att förmedla budskap. Även rim, 

ramsor och andra ordlekar beskrivs som centralt innehåll liksom kunskap om ord och 

begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. 

 

I Skolverkets kommentarmaterial till revideringen förtydligas att ”läroplanens första och 

andra del tillsammans med den tredje delen ska ligga till grund för planering och 

genomförande av undervisningen i förskoleklassen” (Skolverket, 2016, s. 5). Dessa delar 

ska vävas in i undervisningen i förskoleklass som enligt Skolverket ska förena förskolans 

och skolans pedagogiska traditioner där leken ofta används som bas för lärande. 

 

2.2 Fonologisk bearbetningsförmåga 

Enligt Melby-Lervåg, Lyster och Hulme (2012) är fonologisk bearbetningsförmåga ett 

övergripande begrepp för flera fonologiska förmågor och handlar om en medvetenhet om 
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språkets ljudstruktur och dess minsta ljuddelar, fonem. Deras översiktsstudie visar att den 

fonologiska bearbetningsförmågan är viktig för den tidiga läsinlärningen. Av denna 

anledning föreslår Alatalo (2018) att undervisning i fonologisk medvetenhet ska vara en 

central del i förskoleklassens pedagogiska innehåll. 

 

Fonologisk bearbetningsförmåga delas in i explicit och implicit fonologisk 

bearbetningsförmåga (Melby-Lervåg et al., 2012). Den explicita fonologiska 

bearbetningsförmågan är ett annat namn för den fonologiska medvetenheten och har stor 

betydelse för ordavkodning. Implicit fonologisk bearbetningsförmåga kräver, till skillnad 

från explicit fonologisk bearbetningsförmåga, ingen medvetenhet om språkets ljudmässiga 

uppbyggnad utan behandlar fonologisk information på en mer automatisk nivå, till 

exempel genom framplockning av inlagrad fonologisk information (snabb benämning, 

även kallat RAN) från det fonologiska korttidsminnet. RAN (Rapid Automatic Naming) 

handlar om att komma ihåg sekventiell fonologisk information (Melby-Lervåg et al., 

2012), men i relation till avkodning handlar det om att kunna hålla ett tillräckligt stort 

antal fonem-grafemkopplingar i korttidsminnet så att sammanljudning och syntes fungerar 

(Coltheart, 2005). 

 

2.2.1 Fonologisk medvetenhet 

Begreppet fonologisk medvetenhet kan definieras enligt Schueles och Boudreaus (2008) 

modell som beskriver det som ”den särskilda medvetenheten om det talade språkets 

ljudstruktur” (s. 5). Den fonologiska medvetenheten har en avgörande betydelse för en god 

avkodning och effektiv läsning (Melby-Lervåg et al., 2012; Vellutino, Fletcher, Snowling 

& Scanlon, 2004). Denna medvetenhet innefattar både vetskap om ord, stavelser, rim, 

onset-rime (början-rimdel), enskilda ljud samt syntes, segmentering och subtraktion av 

fonem (se Figur 1). Myrberg (2007) understryker vikten av att arbeta grundligt med den 

fonologiska medvetenheten innan den formella läsinlärningen påbörjas för att minska 

risken för att barnet utvecklar läs- och skrivsvårigheter. 

  

2.2.2 Fonemisk medvetenhet 

Fonemisk medvetenhet utgör en del av den fonologiska medvetenheten och kan förklaras 

som ”medvetenheten om de enskilda språkljuden i språket” (Schuele & Boudreau, 2008, s. 

6). Författarna menar att den fonemiska medvetenheten är avgörande för att nå en högre 

nivå av komplexitet av fonologisk medvetenhet. Även Al Otaiba, Kosanovich och 

Torgesen (2014) skriver att fonologisk- och fonemisk medvetenhet ska särskiljas, även om 

de är närbesläktade och påverkas av varandra, och trycker på vikten av att 

språkpedagogiska professioner måste kunna förstå begreppens skillnader och påverkan på 

varandra. Den fonemiska medvetenheten är en mer avancerad fonologisk färdighet där 

förmågan att identifiera, syntetisera, segmentera och subtrahera språkljud ingår (se Figur 

1). Om den fonologiska medvetenheten antas inrymma medvetenhet om både stora, 

mellanstora och små ljudenheter, innehåller den fonemiska medvetenheten endast 

medvetenhet om de små ljudenheterna - fonemen (Melby-Lervåg et al., 2012).  
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Figur 1. Sekvens av fonologisk medvetenhet. 

Hämtad med författarnas tillåtelse från Phonological Awareness Intervention: Beyond the Basics (Schuele & 

Boudreau, 2008, s. 6). 

 

2.2.2 Den fonologiska bearbetningsförmågans relation till tidig läsinlärning 

Melby-Lervågs et al. (2012) översiktsstudie visar att inte alla aspekter av fonologiska 

bearbetningsförmåga predicerar läsutvecklingen i samma utsträckning. Studien visar att 

den fonemiska medvetenheten är den mest avgörande prediktorn för individuella 

skillnader i avkodningsförmågan. Ett flertal tidigare studier visar att elever med dyslexi 

har en betydligt sämre fonemisk medvetenhet jämfört med elever med typisk läsutveckling 

(se översikt i Melby-Lervåg et al., 2012) Framförallt spelar fonemisk medvetenhet en 

avgörande roll för att läsaren ska uppnå ortografisk läsning. Samma översiktsstudie visade 

att rimförmågan (en fonologisk medvetenhet) och det verbala korttidsminnet (en implicit 

fonologisk bearbetningsförmåga) har betydligt svagare korrelation till individers 

läsutveckling. Dessa resultat pekar på att bedömning av prediktorer/riskfaktorer för tidig 

läsutveckling bör fokusera på den fonemiska medvetenheten för att ge den mest rättvisa 

uppfattningen om var stöd och utmaningar behövs för optimal läsutveckling. 

 

2.3 Dual-route-model - en avkodningsmodell 

Att det är de språkliga processerna som styr läsandet är forskare överens om (Coltheart, 

2005; Melby-Lervåg et al., 2012). Detta förklaras i en teoretisk modell, dual-route-model, 

som fått sitt namn utifrån antagandet att läsaren använder sig av två̊ olika vägar för 

avkodning, icke-lexikal och lexikal avkodningsstrategi, för att lagra in ord i läsarens 

lexikon. I lexikonet finns information om läsarens semantiska, fonologiska och 

ortografiska representationer och således läsarens kunskaper om ords betydelse, uttal och 

stavning.  
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Den ena strategin benämner Coltheart (2005) som den icke-lexikal avkodningsstrategin 

och används när läsaren möter obekanta ord och non-ord. Strategin innebär att läsaren 

ljudar fram ord, bokstav för bokstav. Därmed sker en grafem-fonem-koppling där det 

skrivna grafemet, (som kan bestå av enskilda bokstäver eller bokstavskombinationer) 

kopplas till rätt fonem och en inre fonologisk representation av hur den ortografiska 

representationen av ordet låter. Icke lexikal ordavkodning eller fonologisk ordavkodning 

används oftast av nybörjarläsare och utgår ifrån en visuell analys som tar reda på hur ordet 

ser ut, och bokstavsigenkänning som bygger på att läsaren känner igen de bokstäver ordet 

består av. Därefter sker parsningsprocessen där läsaren tar hjälp av ortografiska enheter 

(exempelvis bokstäver, morfem, stavelser, komplexa grafem), som ett stöd vid avkodning 

av främst längre ord. Vid fonologisk avkodning belastas korttidsminnet som har till 

uppgift att lagra fonemen tills hela ordet har ljudats. Korttidsminnets kapacitet avgör 

således hur många segment som kan behandlas. 

 

Den andra avkodningsstrategin benämns som lexikal avkodning, eller ortografisk 

avkodning och används av etablerade läsare. Strategin innebär helordsläsning där det 

skrivna ordet kopplas till en inre ortografisk representation som finns lagrad i ordförrådet. 

Läsaren läser ut ordet direkt, det vill säga att läsaren går från ordets ortografiska 

representation till dess fonologiska och semantiska representation. När läsaren känner igen 

orden och den ortografiska identiteten finns lagrad i lexikonet kan läsaren alltså använda 

den ortografiska strategin och avkoda ordet flytande. Vid ortografisk läsning blir 

bokstäver och bokstavspositioner organiserade i strukturer som till exempel ändelser, 

stammar, förstavelser, böjningar och vanliga bokstavssekvenser, och detta utgör en viktig 

grund för parsningsprocessen. När läsaren har uppnått en fungerande ortografisk strategi 

känns ordet snabbt igen och läses korrekt utan att en fonologisk omkodning behövs. 

Förutsättningen för att en ortografisk representation ska kunna etableras i ordförrådet är att 

läsaren har läst ett ord flera gånger. Därmed automatiseras avkodningen och kräver då inte 

lika stora kognitiva resurser (Coltheart, 2005). 

  

2.4 Tidig upptäckt av lässvårigheter  

Som ett led i att skolan tidigt ska kunna identifiera elevers stödbehov beslutade regeringen 

om en Läsa, skriva, räkna-garanti som trädde i kraft 1 juli 2019 (SOU, 2016). ”Syftet med 

garantin är att elever i behov av särskilt stöd, extra anpassningar eller extra utmaningar ska 

få det tidigt och utformat efter sina behov - rätt stöd i rätt tid” skriver Skolverket angående 

bestämmelsen (Skolverket, 2019c). Garantin innefattar att elevernas språkliga 

medvetenhet kartläggs redan i förskoleklass. Som grund till denna kartläggning ligger 

Skolverkets material, Hitta språket (Skolverket, 2019b). För bedömning av läs- och 

skrivutvecklingen i årskurs 1 - 3 finns sedan tidigare ett nationellt bedömningsstöd 

(Skolverket, 2019d). Skollagen framhåller också vikten av tidig identifiering av elever i 

behov av stöd, samt tidiga insatser (Skollagen, 2017). 

 

Att tidigt identifiera och fånga upp de elever som riskerar att inte nå skolans mål är viktigt 

menar Snow, Burns och Griffin (1998) och de första skolåren är mycket avgörande för 

elevernas fortsatta läs- och skrivutveckling. Om stöd sätts in tidigt och utformas efter 

elevens behov blir insatserna mer effektiva och fler elever ges då möjligheten att nå 
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kunskapskraven. Det slutliga målet med tidiga stödinsatser är att en så stor andel som 

möjligt av eleverna ska nå en fullständig utbildning. Författarnas definition av ”tidiga 

insatser” avser insatser som sätts in redan under det första skolåret (Snow et al., 1998). 

Med rådande förslag om att förskoleklass ska inkluderas i grundskolan, betyder detta i en 

framtida svensk kontext att insatser ska sättas in redan i förskoleklass. 

 

En viktig faktor i arbetet med att upptäcka elever i risk för lässvårigheter är att skolan 

tidigt upptäcker och uppmärksammar elever med svag fonologisk medvetenhet, där 

forskning visar att det framförallt är den fonemiska medvetenheten som är mer prediktiv 

för tidig avkodning (Melby-Lervåg et al., 2012). En bedömning av den fonemiska 

förmågan i förskoleåldern ger viktig unik information om barnets individuella 

förutsättningar för läsinlärning. När barnet väl bekantat sig med skriftspråket och börjat 

läsa samverkar den fonologiska avkodningen och den fonemiska medvetenheten med 

varandra, så att förståelsen för att bokstäverna i skriftspråket har ett samband ökar. En 

bedömning av fonemisk medvetenhet som genomförs i årskurs 2 ger väldigt lite 

information då många elever får ett högt fonemiskt testresultat, men ändå kan visa svag 

avkodningsförmåga (Al Otaiba, Kosanovich & Torgesen, 2014). 

 

Förutom den fonemiska medvetenheten har två andra förmågor visat sig kunna predicera 

den tidiga läsutvecklingen: RAN (Rapid Automatized Naming) och bokstavskunskap 

(SBU, 2014). RAN har framför allt visat sig predicera läshastighet, då förmågan att snabbt 

plocka fram fonologiska eller ortografiska representationer från lexikonet påverkar hur 

snabbt en individ avkodar ett ord. Bokstavskunskap och elevens förståelse för kopplingen 

mellan grafem-fonem visar tydliga samband med läsinlärningen. Fonologisk och 

ortografisk läsning förutsätter bokstavskunskap, och ju bättre grafem-fonem-koppling en 

individ har desto bättre presterar eleven även på fonologiska uppgifter (Melby-Lervåg et 

al., 2012). 

 

Utifrån tidigare forskning vore det optimalt att bedöma fonemisk medvetenhet, RAN och 

bokstavskunskap för att tidigt identifiera elever som riskerar svårigheter i den tidiga 

läsinlärningen. I bedömningsstödet Hitta språket (Skolverket, 2019b) bedöms elevens 

fonemiska medvetenhet gällande fonemsegmentering och initialt ljud. Dessutom bedöms 

förmågan att urskilja ord i meningar samt elevens bokstavskunskap. De implicita 

fonologiska förmågorna, som till exempel RAN, bedöms överhuvudtaget inte. 

 

2.4.1 Tidiga insatser 

”Tidiga insatser är nödvändiga för att få med eleverna som behöver mer tid för att komma 

igång med läsningen”, hävdar Rådström Drougge (2017, s.15) i en artikel. Hennes åsikt 

får stöd av en SBU-rapport som starkt rekommenderar tidig strukturerad fonem-grafem-

undervisning för lågstadieelever i risk för läs- och skrivsvårigheter utifrån en översikt av 

tidigare forskning (SBU, 2014).  

 

Moyle, Heilmann och Berman (2013) skriver att att insatser för att förhindra lässvårigheter 

är effektivare om de sker redan i förskoleåldern jämfört med om de sker i skolåldern och 

förespråkar fonologiska insatser i förskolan och förskoleklass. Denna åsikt specificeras 
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ytterligare av Hulme, Bowyer-Crane, Carroll, Duff och Snowling (2012) som hävdar att 

interventioner i denna ålder är mest effektiva om de riktar sig mot den fonemiska 

medvetenheten i kombination med bokstavskunskap. Vellutino, Scanlon, Small och 

Fanuele (2006) argumenterar för att undervisnings- och erfarenhetsunderskott är mer 

troliga orsaker till tidiga lässvårigheter än biologiska orsaker. Strukturerade interventioner 

i förskoleåldern bidrar till att särskilja dessa orsaker från varandra och har samtidigt 

positiv effekt på samtliga språkliga förmågor som tränas i interventionen, oavsett orsak till 

svårigheterna. Den så kallade Bornholmsstudien (Lundberg, Frost & Petersen, 1988) 

undersökte hur repeterade och strukturerade interventioner i fonologisk medvetenhet som 

gavs året innan skolstart påverkade läsinlärningsförmågan. Resultatet visade att de barn 

som fick daglig fonologisk träning gick snabbare framåt i läsinlärningen vid skolstart, och 

att de barn som gynnades mest av interventionerna var de som hade de sämsta språkliga 

förutsättningarna vid studiens start. Sammantaget visar forskning att tidiga, strukturerade 

fonologiska (i synnerhet fonemiska) insatser i kombination med bokstavskunskap är 

viktiga för förskolebarn och förskoleklasselever med risk för framtida lässvårigheter. 

 

2.5 Kunskapsbedömning 

Att bedöma elevers kunskaper tillhör läraryrkets vardag och det finns många olika sätt att 

göra dessa bedömningar på (Bjar, 2009). Som pedagog är det viktigt att förstå utifrån 

vilken synvinkel bedömningar görs då olika bedömningsmaterial har olika perspektiv. 

Elever i förskoleklass får inte betyg som bekräftelse på sina kunskaper, men det aktuella 

betygssystemet påverkar ändå vilket perspektiv bedömningar har i skolsystemet generellt. 

Sverige har sedan 1990-talets betygsreformer använt sig av ett kriterierelaterat 

betygssystem där kriterier för vad eleven ska kunna i de olika årskurserna avgör vilket 

betyg eleven får. Tidigare bestämdes betygen utifrån elevens kunskaper i jämförelse med 

andra elever i samma årskurs, ett s.k. normrelaterat betygssystem (Korp, 2011). Båda 

dessa synsätt på bedömning beskrivs under respektive rubrik nedan eftersom Hitta språket 

och Fonolek, som används i denna studie, representerar var sitt perspektiv.  

 

2.5.1 Kriterierelaterad bedömning 

”All bedömning i svenskt skolväsende är kriterierelaterad.”  
Korp (2011, s.72) 

 

Kriterierelaterad bedömning definieras som en bedömning där en elevs prestation jämförs 

med en fast uppsättning förutbestämda kriterier som eleven förväntas kunna (Dockrell, 

Llaurado, Hurry, Cowan, Flouri, & Dawson, 2017). Elevers prestationer jämförs alltså inte 

med varandra, utan endast med vissa på förhand bestämda kriterier. Vid denna typ av 

bedömning är det viktigt att kriterierna är tydligt formulerade och kommunicerade så att 

alla bedömare gör samma tolkning vid bedömning av prestationen (Wikström, 2005). Utan 

denna grundläggande förutsättning blir bedömningen inte likvärdig får problem i fråga om 

reliabilitet (hur tillförlitlig bedömningen är). Lärares svårigheter att tolka betygskriterierna 

har flitigt debatterats de senaste åren och beskriver denna problematik med ett konkret 

exempel. Svårigheterna grundar sig i problemet att språkligt formulera kriterier som tolkas 

entydigt av olika lärare. Denna svårighet innebär en risk för att betygssättningen inte blir 
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rättvis eller likvärdig ur ett nationellt perspektiv (Nilsson, 2005). John Hatties (2009) stora 

studie om framgångsfaktorer i skolan visar att om en pedagog inte kan bedöma en elevs 

kunskapsnivå likvärdigt i relation till kunskapskriterierna minskar det möjligheterna för 

eleven att få rätt stöd i rätt tid. 

 

En kriterierelaterad bedömning kan användas både summativt och formativt. En summativ 

bedömning kan vara ett betyg, ett provresultat eller skriftliga omdömen medan en formativ 

bedömning ska utgå från elevens fastställda kunskaper i nuläget och fungera som en 

vägledning om hur undervisningen bör formas för att eleven ska kunna utvecklas mot 

högre kriterier (Korp, 2011).  

 

Alla bedömningsstöd från Skolverket är kriterierelaterade. Att Hitta språket har ett 

kriterierelaterat perspektiv på bedömning framgår av formuleringar som till exempel 

”Uppmärksamma och notera om eleven kan koppla samman minst fem bokstäver med 

deras namn och språkljud” (Skolverket, 2019b, s. 4). Kriteriet för att bedömas som 

godkänd på denna observationspunkt är alltså tydligt framskrivet och är inte beroende av 

hur andra elever presterar på samma observationspunkt. 

 

2.5.2 Normrelaterad bedömning 

En normrelaterad bedömning jämför en individs prestation i relation med andra 

ekvivalenta individers prestation på samma uppgift (Sireci & Hambleton, 1997). Alla som 

jämförs med varandra måste då dela relevanta egenskaper som till exempel kön, ålder, 

geografisk tillhörighet eller utbildningsnivå. En elevs kunskaper relateras alltså till vilka 

kunskaper som andra jämförbara elever visat vid samma uppgift. En viktig faktor vid 

dessa bedömningar är att testen är standardiserade i hög grad, det vill säga att 

manualen/instruktionen är så tydligt formulerad att testet utförs på exakt samma sätt av 

alla testutförare. Om graden av standardisering är låg tappar resultatet i reliabilitet.  

 

Ett normrelaterat test konstrueras vanligtvis på ett sätt där testuppgifterna prövas på ett 

representativt urval av deltagare för att få fram hur normalfördelningen ser ut för den 

aktuella testuppgiften. Resultaten kan jämföras med hjälp av en så kallad 

normalfördelningskurva där det framgår om elevens prestation ligger inom det förväntade, 

under det förväntade eller över det förväntade. Kritiker menar att dessa test inte fokuserar 

på de kunskaper som eleven visar, utan bara på hur elevens prestation hävdar sig i relation 

med andra (Korp, 2011). Medelvärde, staninevärde och/eller percentilvärde är exempel på 

vanliga bedömningsskalor vid normrelaterad bedömning. 

 

Bjar (2009) hävdar att normrelaterade bedömningar med fördel kan användas som 

underlag vid organisatoriska översyner, som till exempel vid diskussioner om 

resursfördelning, förändringar i undervisningen eller planering av stödinsatser. Ett 

normerat test ger nämligen en tydlig bild över vilka elever som behöver stöd respektive 

utmaningar för optimal utveckling (Sireci & Hambleton, 1997), något som regeringens 

Läsa, skriva, räkna-garanti tydligt eftersträvar (Skolverket, 2019c). 
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Fonolek (Hemmingsson & Olofsson, 2015) är ett normrelaterat bedömningsmaterial, 

vilket exemplifieras i beskrivningen av materialet där författarna beskriver processerna för 

normering och standardisering. Materialets syfte är att kartlägga den fonologiska 

medvetenheten hos en grupp nybörjarläsare. 

 

2.5.3 Bedömningsperspektivens överlappning 

Synen på bedömning av kunskaper är mer komplex än vad som beskrivits i avsnitten ovan 

och är svår att beskriva i termer av ”antingen.../eller...”. Bonnevier, Borgström och Yassin 

(2017) skriver i en artikel att även en kriterierelaterad bedömning är beroende av normer, 

eller föreställningar, om vad som är rimligt att förvänta sig av en elev vid 

bedömningstillfället. Samtidigt menar Korp (2011) att normrelaterade bedömningar utgår 

ifrån bestämda kriterier för att avgöra vad som är godkänt eller motsvarar en viss nivå. 

Dessa båda åsikter speglar den dynamik som finns inom detta forskningsområde där båda 

perspektiven på bedömning har vetenskapligt förankrade för- och nackdelar som delvis 

överlappar varandra. 

 

2.5.4 Kritik mot Bedömningsstödet åk 1-3  

Det kriterierelaterade bedömningsstödet för åk 1-3 (Skolverket, 2019d) är obligatoriskt i 

årskurs 1 och syftar till att stödja en likvärdig bedömning av elevernas 

kunskapsutveckling, följa upp deras läs- och skrivutveckling samt att underlätta för lärare i 

deras bedömning om en elev är i behov av extra anpassningar eller ytterligare stimulans 

(Utredningen om nationella prov, 2016). 

 

Sedan bedömningsstödets införande har diskussioner om materialet verkligen fyller sitt 

syfte förts. Rådström Drougge (2017) anser att materialet är alltför grovmaskigt och att 

elever med behov av stöd riskerar att missas. I hennes undersökning bedömdes alla elever 

(145 st) som godkända i bedömningsstödets läsdel A, medan 37 respektive 40 elever fick 

stanine 1-3 i deltesten i LäsKedjor 2 (Jacobson, 2014), och alltså skulle behöva 

anpassningar och/eller särskilt stöd. Rådström Drougge såg därmed stora brister i 

bedömningsstödets förmåga att identifiera elever som riskerar lässvårigheter, och skriver 

att bedömningsstödet behöver kompletteras med en mer fördjupad kartläggning.  

 

Även Bäckströms och Nykäinens (2018) studie upptäcker samma problem. Deras resultat 

visar att endast fyra av totalt 53 elever identifierades som svaga läsare med 

bedömningsstödet i åk 1, trots att 23 elever fick stanine 1-3 på deltestet Ordkedjor 

(Jacobson, 2014) i åk 2. Författarna ifrågasätter materialets utformning och innehåll och 

efterfrågar läsning av non-ord för att bättre täcka sitt syfte. Studien visar också att 

resultaten av bedömningsstödet analyseras på olika sätt av lärare, vilket indikerar att syftet 

med en likvärdig formativ bedömning inte uppnås. 
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2.6 Vår studie 

I denna bakgrund har vi sammanställt tidigare forskning om den fonologiska 

bearbetningsförmågans betydelse för en lyckad läsutveckling samt vikten av att tidigt 

identifiera elever som ligger i riskzonen att utveckla lässvårigheter. För att skolan ska 

kunna identifiera dessa elever har Skolverket utarbetat ett obligatoriskt kriterierelaterat 

bedömningsstöd för förskoleklass. I studien har vi för avsikt att granska och jämföra om 

Skolverkets kriterierelaterade bedömningsstöd, Hitta språket (aktivitet 4), identifierar 

elever med svag fonologisk medvetenhet i samma utsträckning som ett normrelaterat 

screeningmaterial, Fonolek. Studien undersöker även hur lärare i förskoleklass genomför 

och tolkar utfallet i Hitta språket.  
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3. Metod 

Här beskrivs inledningsvis studiens kontext, deltagare och de material vi använt. Även 

studiens design, procedur, databearbetningsmetod och forskningsetiska ställningstaganden 

redovisas under respektive rubrik. 

3.1 Kontext 

Studien genomfördes i fem förskoleklasser i två olika kommuner i norra Sverige. Tre av 

klasserna tillhörde samma F-3-skola i den ena kommunen. På denna skola arbetade två 

behöriga förskollärare i varje klass. Två av klasserna tillhörde två olika F-3-skolor i den 

andra kommunen. På dessa skolor arbetade en behörig förskollärare i varje klass. Samtliga 

klasser hade ett elevantal på 23-26 elever. 

 

3.2 Deltagare 

Urvalet gjordes utifrån ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2018) då deltagarna fanns 

geografiskt lättillgängliga för studien. 

125 elevers vårdnadshavare tillfrågades om deras barns deltagande i studien. Av dessa 

valde 86 att acceptera deltagande. Bortfallet kan bero på en uppfattning om att studien 

skulle kategorisera deras barn som fonologiskt svaga. En annan tänkbar orsak är att 

vårdnadshavare befarade att studien skulle innebära en ansträngande aktivitet för deras 

barn. 

De åtta undervisande förskollärarna tillfrågades också om deltagande i studien, samtliga 

behöriga för undervisning i förskoleklass. Alla tillfrågade lärare accepterade denna 

förfrågan. Eftersom Hitta språket nyligen reviderats hade ingen av lärarna erfarenhet av 

materialet. Fonolek hade två av åtta förskollärare tidigare arbetat med. Av enkäten 

framkom inte hur många år förskollärarna hade arbetat inom yrket. Deras bidrag till 

studien bestod av att besvara en enkät, samt insamling och sammanställning av 

elevresultat.  

Allt deltagande har skett anonymt. Endast studiens författare har kännedom om vilka 

elever och lärare som deltagit i studien. Denna information har förvarats i inlåsta pärmar 

för att säkerställa att informationen inte når obehöriga. I studien nämns aldrig namn på 

deltagare, skolor eller kommuner. Se även ”Forskningsetiska ställningstaganden”. 

Ingen deltagare har fått någon form av ersättning för sitt deltagande. 
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3.3 Material 

Materialen som använts är Hitta språket, aktivitet 4 (Skolverket, 2019b) och Fonolek 

(Hemmingsson & Olofsson, 2015). Utförande och bedömning har skett utifrån materialens 

manualer. Utöver detta har också en enkätundersökning genomförts. 

3.3.1 Hitta språket 

Hitta språket (Skolverket, 2019b) har på uppdrag av regeringen utarbetats av Skolverket i 

samarbete med Högskolan Dalarna och har via utprövningar reviderats en gång. Materialet 

är kriterierelaterat och har i dess nuvarande form fyra delmoment, aktivitet 1 - 4, där varje 

delmoment består av 3-4 observationspunkter. 

Aktivitet 1 - Vi berättar och beskriver, bedömer elevens förmåga att kommunicera, berätta 

och beskriva. 

Aktivitet 2 - Vi lyssnar och samtalar, bedömer elevens intresse för högläsning och förmåga 

att delta i textsamtal beträffande ord, innehåll och bild. 

Aktivitet 3 - Vi kommunicerar med symboler och bokstäver, bedömer elevens kunskaper 

gällande symboler, skriftspråk och ordbilder. 

Aktivitet 4 - Vi urskiljer ord och språkljud, bedömer om eleven kan urskilja språkets 

mindre byggstenar genom att kartlägga förmågan att urskilja ord i meningar, fonologisk 

medvetenhet på fonemnivå samt grafem-fonem-koppling. 

 

Till varje aktivitet medföljer ett kartläggningsunderlag där läraren gör noteringar och 

bedömningar av de kunskaper som eleven visar. När kartläggningen genomförts 

analyseras resultatet och utifrån detta planeras den fortsatta undervisningen. 

 

I denna studie ligger fokus enbart på aktivitet 4, Vi urskiljer ord och språkljud som består 

av fyra observationspunkter. I lärarhandledningen står det att aktiviteten ska genomföras 

på höstterminen och bör föregås av undervisning om att urskilja ord och språkljud för att 

ge en rättvisande bild av elevens förmågor. Läraren avgör gruppens storlek vid 

observationstillfället och det är inte specificerat hur många uppgifter eleven ska utföra i 

varje observationspunkt. I lärarhandledningen finns bild- och bokstavsunderlag som 

bilagor. 

 

Observationspunkten ”Kan dela upp korta meningar i ord” genomförs genom att läraren 

tydligt och långsamt läser upp en kort mening (förslag på meningar med 3-5 ord finns i 

materialet, men läraren kan också hitta på egna) för eleven. Eleven ska markera antalet ord 

i meningen med hjälp av markörer. Eleven förväntas kunna urskilja antalet ord i minst tre 

korta meningar. Hur många ord dessa meningar ska innehålla finns inte angivet. Denna 

uppgift har ingen motsvarighet i Fonolek. 

 

Observationspunkten ”Kan urskilja första språkljudet i ord” genomförs med hjälp av 

bildkort från bildunderlag 2 där samtliga ord har ett s.k. hålljud (ljud som man kan hålla ut 

på, t.ex. /s/, /o/ eller /l/) som initialt ljud. Bildkortet visas för eleven. Läraren säger först 

ordet som bilden symboliserar och eleven ombeds ange det första ljudet i ordet. Eleven 

förväntas kunna ange första språkljudet i minst tre ord som börjar på olika språkljud. 
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Observationspunkten ”Kan dela upp enkla ord i språkljud” genomförs med hjälp av 

bildkort från bildunderlag 3 där bilderna symboliserar ord med 3-4 språkljud. Läraren 

börjar med att visa upp ett bildkort föreställande ett ord med tre språkljud, t.ex. en sol. 

Läraren säger ordet högt. Eleven ombeds lyssna efter hur många ljud som hörs i ordet och 

visa antalet ljud med markörer. Klarar eleven ord med tre ljud så fortsätter läraren med ord 

innehållande fyra språkljud. Eleven förväntas kunna ange antalet språkljud i minst tre 

olika ord. Hur många ljud dessa ord ska innehålla finns inte angivet. 

 

Observationspunkten ”Kan koppla samman bokstäver med deras namn och språkljud” 

genomförs enligt lärarhandledningen med fördel i mindre grupp eller individuellt och 

utgår från bokstavsunderlag med gemener och versaler. Två olika förfaranden föreslås för 

denna observationspunkt. 

Alt. 1: Bokstavskort med gemener och versaler läggs väl synliga på ett bord. När tillfälle 

ges uppmanas en elev i taget att att plocka ut de bokstäver som hon eller han känner igen. 

Läraren frågar eleven vilka bokstäverna är, det vill säga vad de heter och hur de låter. 

Alt. 2: Läraren tar fram hela underlaget Bokstäver versaler – för eleven och underlaget 

Bokstäver gemener – för eleven och ber eleven namnge de bokstäver som hon eller han 

känner igen.  

Eleven förväntas koppla minst fem bokstäver med deras namn och språkljud. Vilka 

bokstäverna är påverkar inte bedömningen. Det finns heller inte beskrivet om eleven 

förväntas kunna bokstävernas samtliga språkljud, som i fallet med ex. bokstaven O ([u:], 

[ʊ] och [ɔ]). Denna uppgift har ingen motsvarighet i Fonolek. 

 

Handledningen anger att läraren ska göra noteringar/anteckningar för elevens resultat, 

vilket ger läraren stor frihet att själv avgöra hur hen fyller i bedömningsunderlaget. 

Skolverket ger några exempel på hur lärare kan fylla i det medföljande 

kartläggningsunderlaget till aktivitet 4. Noteringar som anges som förslag är ”OK”, ”På 

gång”, ”Svårt”, ”Inte klart” och ”Funkar ibland, verkar gissa”. Observationspunkten som 

handlar om bokstavskännedom har noteringsförslagen ”Går bra i namnet” och ”Kan 

bokstäverna LIAM”, men anger inte hur dessa bedömningar ska värderas i förhållande till 

kriteriet. 

 

Mått för reliabilitet och validitet finns ej angivet i materialet. 

 

3.3.2 Fonolek 

Fonolek (Hemmingsson & Olofsson, 2015) har utvecklats av Åke Olofsson och Ingegärd 

Hemmingsson på uppdrag av Östersunds kommun. Materialet är ett normrelaterat 

bedömningsmaterial som testar elevens fonologiska medvetenhet innan någon egentlig 

läsundervisning påbörjats. Materialet kräver ingen bokstavskännedom utan testar elevens 

uppfattning om språkljuden. Testet rekommenderas att användas i grupp om 6-12 elever. 

Materialet bygger på bilder vars föreställning förtydligas av lärare. För att testet ska kunna 

användas i grupp är förutsättningen att eleverna kan följa en rad från vänster till höger 

samt veta vad som menas med högst upp respektive längs ned på sidan. Testen innehåller 
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tre delmoment och maximal poängsättning är 18 poäng. I varje delmoment ingår sex 

uppgifter och eleven får en poäng för varje korrekt löst uppgift.  

Ljudsegmentering: Eleven ska markera det antal ljud som hörs i ordet läraren säger genom 

att sätta streck över tomma rutor. 

Initialt ljud: Eleven ska hitta den bild som börjar med samma ljud som det ord läraren 

säger.  

Ljudsyntes: Eleven ska göra en syntes av de bokstavsljud läraren säger med två̊ sekunders 

intervaller exempelvis s – o – l. Eleven har fem olika bilder att välja mellan och ska 

markera rätt bild. Denna uppgift har ingen motsvarighet i Hitta språket. 

 

Fonolek är standardiserat och i manualen finns anvisningar för vilka instruktioner läraren 

ska ge. Till varje delmoment finns övningsexempel så att utföraren kan försäkra sig om att 

alla elever förstått vad de ska göra. Elevens totala poängsumma jämförs med manualens 

staninetabell. 

 

Fonolek är inte normerat för förskoleklass, utan endast för åk 1. I vår studie har vi därför 

gjort en egen normering för förskoleklass utifrån 184 insamlade resultat från 8 

förskoleklasser i två olika kommuner i norra Sverige. Utifrån normeringsgruppens resultat 

för de tre delproven i Fonolek har medelvärde och standardavvikelse för delproven och 

totalsumman beräknats (se tabell 1). I denna studie har vi använt normeringsgruppens 

medelvärde och SD när vi identifierat vilka elever av de deltagande 86 som ligger i 

riskzonen för sen läsinlärning.  

Deltestet Ljudsyntes uppvisade en viss negativ snedfördelning (skewness -1,645) som 

tyder på takeffekter i uppgiften (Borg & Westerlund, 2007). Cronbachs alfa för vår 

normering var .78. 

 
Tabell 1. Deskriptiv statistik för normeringen av Fonolek (n=184). 

Fonolek Min Max M(SD) Skewness 

Initialt ljud, max 

 6 png 

0 6 3,9(1,8) -,607 

Ljudsegmentering, max 6 png 0 6 4,0(1,9) -,533 

Ljudsyntes, max 6 png 0 6 4,9(1,5) -1,645 

Summa, max  

18 png 

1 18 12,8(4,4) -,799 

 

När det gäller reliabilitet uppger Hemmingsson och Olofsson (2015) att det saknas 

upprepade testresultat. Författarna gör i stället jämförelser med andra liknande tester och 

ett försiktigt antagande om en reliabilitet på över .70. Materialets validitet visar att 

ljudsegmentering och initialt ljud korrelerar ganska högt ( .90 och .91) medan delproven 

ljudsyntes och ljudsegmentering har en låg korrelation ( .48).  
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Fonolek valdes som jämförande material för att det är ett lättadministrerat grupptest som 

är enkelt att genomföra inom ramen av den ordinarie undervisningen i förskoleklass. 

Dessutom behövde vi ett material som testar samma fonologiska förmågor som i Hitta 

språket, aktivitet 4. Kan urskilja första språkljudet i ord motsvaras av Initialt ljud i 

Fonolek och Kan dela upp enkla ord i språkljud motsvaras av Ljudsegmentering i 

Fonolek. Fonoleks delmoment Ljudsyntes finns inte representerat i Hitta språket. 

 

3.3.3 Enkäten 

Lärarenkäten (bilaga 1) utformades utifrån tanken att den ska inrymma så få öppna frågor 

som möjligt eftersom många drar sig för att besvara en öppen enkät (Bryman, 2018). Vi 

valde flervalsfrågor som grund, med ett öppet alternativ för kommentarer eller egna 

svarsalternativ.  

 

Frågorna i enkäten, nio flervalsfrågor och en öppen fråga, hade tre teman. Ett tema 

handlade om hur lärarna tolkat instruktionerna för gruppstorlek vid genomförandet av 

observationspunkterna och ett annat tema handlade om huruvida lärarna ansåg att Hitta 

språket uppfyller sina syften. Det tredje temat handlade om i vilken omfattning lärarna 

anser sig kunna identifiera elever med svag fonologisk medvetenhet med hjälp av 

resultaten från Hitta språket, alltså en fråga om hur resultaten tolkas av lärarna.  

 

Vid ett tidigt skede skickade vi ut en pilotenkät till en förskollärare som inte deltar i 

studien. Svaren vi fick analyserades utifrån risken för missförstånd av 

frågorna/svarsalternativen. Efter denna pilotenkät reviderades en fråga. Enkäten 

besvarades digitalt för att underlätta utskick och insamling av svar. Svaren var anonyma 

och gick inte att spåra till respektive lärare. En e-post med länk till enkäten och en 

introduktion skickades till samtliga lärare. Där framgick också att deltagandet var 

frivilligt.  

 

3.4 Design 

Studiens design kan bäst beskrivas som en jämförande, eller komparativ, studie. Bryman 

(2018) beskriver jämförelsestudier som ett förfarande där författaren studerar två olika fall 

med mer eller mindre identiska metoder. Studien jämför och analyserar elevresultat från 

två bedömningsmaterial med olika perspektiv på bedömning, Hitta språket 

(kriterierelaterat) och Fonolek (normrelaterat), som båda bedömer fonologisk 

medvetenhet. 

Som komplement till denna jämförelse genomfördes även en kvantitativ 

enkätundersökning gällande hur åtta förskoleklasslärares tolkar instruktioner och resultat i 

Hitta språket. 

Forskningsansatsen har ett positivistiskt perspektiv (Bryman, 2018), eftersom analyser och 

jämförelser utgår från de kvantitativa data som insamlas. 
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3.5 Procedur 

Studiens empiri består av elevresultat från Hitta språket och Fonolek, samt enkätsvar från 

lärare i förskoleklass. Datainsamlingsprocessen har skett enligt kronologin i Figur 2.  

 
Rektorerna på respektive skolor kontaktades för att ges information om studiens syfte och 

upplägg samt för att få deras godkännande. Därefter togs kontaktades lärarna i 

förskoleklasserna med samma syfte. För att få vårdnadshavares samtycke och 

godkännande att ta del av elevernas resultat skickades ett informations- och 

samtyckesbrev hem för underskrift (bilaga 2). I brevet förklarades även de etiska 

ställningstaganden som garanterade deltagarnas konfidentialitet. Även lärarna i 

förskoleklasserna fick ett informationsbrev med en fråga om samtycke till deltagande samt 

de etiska ställningstagandena (bilaga 3).  

 

Mellan veckorna 39 - 47 genomförde förskollärarna i respektive förskoleklass 

bedömningsmaterialet Hitta språket. Under samma tidsperiod genomfördes även Fonolek. 

Insamling av elevernas testresultat skedde när lärarna genomfört, dokumenterat och 

bedömt enligt materialens manualer. Utskick och insamling av lärarenkät skedde i nära 

anslutning efter genomförandet av Hitta språket. Alla resultat sammanställdes 

avidentifierade i Microsoft Excel. 

 

Reliabilitet är ett mått på tillförlitlighet och pålitlighet (Bryman, 2018). Studiens 

reliabilitet har säkerställts genom att båda författarna har kontrollerat de data vi fört in i 

Microsoft Excel för att upptäcka eventuella misstag. Samtliga lärare som deltagit i studien 

har lång erfarenhet (> 10 år) av undervisning och bedömning i förskoleklass/skola, vilket 

stärker reliabiliteten i denna studie. Enkätfrågorna utformades med tydliga frågor och 

svarsalternativ för att undvika bortfall. Materialens reliabilitet har beskrivits under 

”Material”. Brister gällande studiens reliabilitet går att hitta i att vi inte kunnat kontrollera 

i vilken mån respektive lärare hållit sig till materialens instruktioner vid genomförandet av 

bedömningarna. Det faktum att alla klasser inte hade hunnit genomföra samtliga fyra 

observationspunkter när datan insamlades kan också ha påverkat denna studies reliabilitet.  

En uppföljande intervju med lärarna hade stärkt enkätresultatens reliabilitet genom att svar 

och kommentarer hade kunnat förtydligas.  
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Validitet är ett mått på om studien verkligen mäter det som är avsett att mätas (Bryman, 

2018). Studiens validitet har säkerställts genom att vi skickade ut en pilotenkät för att se 

om frågorna och svarsalternativen kunde misstolkas. Genom detta upptäcktes en fråga som 

behövde omformuleras. Materialens validitet har beskrivits under ”Material”. 

 

3.6 Bearbetning och analys av data 

För att få svar på vår forskningsfråga om hur stor andel elever i förskoleklass som hittas 

med svag fonologisk medvetenhet samt om materialen identifierar samma elever, 

sammanställdes insamlade data från de båda materialen i Microsoft Excel. Resultaten från 

respektive material jämfördes i tabeller där skillnader färgmarkerades för tydlighet. Dessa 

markeringar granskades av bägge författarna. Resultaten från Hitta språket visade att 

lärarna haft olika metoder att registrera sina bedömningar. Detta gjorde att vi fick 

kategorisera dessa bedömningar i tre kategorier: godkänd, på väg att nå kriteriet, ej 

godkänd. Se mer detaljerad beskrivning under ”Resultat”. 

I resultatdelen presenteras data i diagram och tabeller för att åskådliggöra resultaten.  

 

Gällande våra forskningsfrågor hur lärarna i förskoleklass genomför 

observationspunkterna, tolkar resultaten och hur de anser att materialet uppfyller sitt syfte 

genomfördes och bearbetades en enkätundersökning via Google Forms. Resultaten från 

enkätundersökningen presenteras utifrån hur frågorna var ställda i enkätformuläret. 

Enkätens sju flervalsfrågor sammanställdes i Microsoft Excel för att ge en kvantitativ 

uppfattning om lärarnas åsikter kring de teman som enkäten behandlade. Den öppna 

frågan analyserades utifrån teman som vi identifierade i lärarnas svar. Alla frågorna 

redovisas i diagram och löpande text i resultatdelen.  

 

3.7 Etiska överväganden 

Studien följde Vetenskapsrådets (2002) krav på god forskningsetik genom följande 

ställningstaganden. 

Alla deltagare (inkluderat lärare, elever och dess vårdnadshavare) gavs skriftlig 

information om studiens syfte och metod. Deltagarna gavs i samma skrivelse möjlighet att 

ge sitt skriftliga samtycke. De informerades även om att deras deltagande var frivilligt och 

att de kunde välja att avsluta sitt deltagande när som helst om de så ville. Då eleverna var 

minderåriga gav deras vårdnadshavare sitt skriftliga godkännande för deras barns 

eventuella deltagande. 

För att skydda deltagarnas anonymitet och integritet avidentifierades all data. Datat 

förvarades inlåst så att inga obehöriga kunde ta del av informationen.  De data som 

samlades in nyttjades enbart i denna studie, vilket går i linje med nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2017). Vid digitalisering av data i Microsoft Excel registrerades inga 

personuppgifter så att deltagarnas anonymitet säkerställdes enligt dataskyddsförordningen 

(SFS, 2018). Av forskningsetiska skäl nämns varken kommuner, skolenheter eller 

individer vid namn i studien. 
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4. Resultat 

Syftet med studien var att jämföra elevers resultat från Skolverkets bedömningsstöd Hitta 

Språket (aktivitet 4) med det normerade screeningmaterialet Fonolek. Därutöver 

genomfördes en enkätundersökning om hur förskollärarna genomfört 

observationspunkterna, hur de tolkar resultaten i Hitta språket (aktivitet 4) samt i vilken 

omfattning de anser att materialet uppfyller dess syften. 

 

4.1 Resultatöversikt, Hitta språket (aktivitet 4) 

Lärarna har använt olika sätt att anteckna/notera elevernas prestationer i 

kartläggningsunderlaget. Vi kategoriserade deras bedömningar i tre nivåer: godkänd, på 

väg att nå kriteriet och ej godkänd. 

På den ena skolan använde sig lärarna av 1 = godkänd, ½ = på väg att nå kriteriet, och 0 = 

ej godkänd. På en annan skola användes OK = godkänd och SVÅRT = ej godkänd. Där 

gjordes ingen notering för de elever som var på väg att nå kriteriet. Den tredje skolan 

använde färgkoder som bedömning, grön = godkänd, gul = på väg att nå kriteriet, och röd 

= ej godkänd. Ingen av skolorna har i bedömningsunderlaget angett att elever behöver 

extra utmaningar. 

 

Tabell 2 visar de deltagande 86 elevernas resultat i samtliga fyra observationspunkter som 

ingår i aktiviteten, även om bokstavskännedom och ordsegmentering generellt inte 

kategoriseras som explicita fonologiska bearbetningsförmågor. Notera att alla 

observationspunkter inte hade genomförts i samtliga klasser vid insamlandet av data. 

 

En djupare granskning av resultaten (se kolumn ”Antal unika elever” i tabell 2) visar att 

det var 14 elever som bedömdes som ej godkända på en eller flera av 

observationspunkterna. Av dessa 14 elever var det en elev som blev underkänd på alla fyra 

kriterier, fyra elever som blev underkända i tre kriterier, två elever som blev underkänd i 

två kriterier och sju elever som blev underkända i ett kriterium.  

68 elever blev bedömda som godkända på samtliga observationspunkter som genomförts, i 

denna siffra räknar vi även in de elever som inte gjort observationspunkterna ”Kan koppla 

samman bokstäver med deras namn och ljud” och ”Kan dela upp korta meningar i ord”. 

Fyra elever bedömdes på väg att nå kriteriet på en eller flera observationspunkter. 
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Tabell 2. Elevresultat, Hitta språket (aktivitet 4). 
 

”Kan urskilja 

första 

språkljudet i 

ord” 

”Kan dela 

upp enkla ord 

i språkljud” 

”Kan koppla 

samman 

bokstäver med 

deras namn och 

ljud” 

”Kan dela 

upp korta 

meningar i 

ord” 

Antal 

unika 

elever 

N 86 86 47 68 86 

Antal 

godkända 

elever 

80 71 42 58 68 

Antal elever 

på väg att nå 

kriteriet 

1 4 4 0 4 

Antal ej 

godkända 

elever 

5 11 1 10 14 

 

4.2 Resultatöversikt, Fonolek 

Tabell 3 visar medelvärde och standardavvikelse beräknat utifrån de deltagande 86 

elevernas resultat. Deltestet Ljudsyntes uppvisade en viss negativ snedfördelning 

(skewness -1,663) som tyder på takeffekter i uppgiften (Borg & Westerlund, 2007). 

 
Tabell 3. Deskriptiv statistik för delprov och summa, Fonolek (n=86). 

Fonolek Min Max M(SD) Skewness 

Initialt ljud, max 

 6 png 

0 6 3,9(1,8) -,563 

Ljudsegmentering, max 6 png 0 6 3,9(2,0) -,477 

Ljudsyntes, max 6 png 0 6 4,8(1,8) -1,663 

Summa, max  

18 png 

1 18 12,7(4,9)  -,875 

 

Tabell 4 visar de deltagande 86 elevernas resultat i Fonoleks deltest och totalsumma. 

Bedömningen utgår från normeringsgruppens medelvärde och SD (se tabell 1). En 

prestation bedömd som under det förväntade i deltesten Initialt ljud och Ljudsegmentering 
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kräver ett resultat < 2,1 png, gränsen för deltestet Ljudsyntes är  < 3,4 png. Den totala 

poängsumman för att bli identifierad med fonologiska svagheter är ett resultat < 8,4 png. 

 

En djupare granskning av resultaten (se kolumn ”Antal unika elever” i tabell 4) visar att 

det är 29 elever som får ett resultat under medelvärde -1SD på ett eller flera av deltesten, 

totala bedömningen ej inräknad. Av dessa 29 elever var det tio som blev underkända i 

samtliga tre delprov. Nio elever blev underkända i två av delproven, och tio elever blev 

underkända i ett delprov. 

13 elever fick ett resultat över medelvärde +1SD på samtliga tre delprov. 44 elever 

presterade inom det förväntade på samtliga delprov. 

 
Tabell 4. Elevresultat, Fonolek. (n=86) 
 

Initialt 

ljud 
Ljudsegmentering Ljudsyntes Summa Antal unika 

elever 

Antal elever 
≥  +1SD 

23 29 (takeffekt) 13 13 

Antal elever inom det 

förväntade 
45 32 71 55 44 

Antal elever  
≤  -1SD 

18 25 15 18 29 

 

4.3 Hur stor andel av eleverna i förskoleklass identifieras med 

svag fonologisk medvetenhet i Hitta språket (aktivitet 4) 

respektive Fonolek? 

Hitta språket identifierar fem elever som inte klarade observationspunkten för första 

språkljudet i ord och 11 elever som inte klarade kriteriet för att dela upp ord i språkljud. 

Dessa två observationspunkterna är de enda som bedömer fonologisk medvetenhet i 

aktivitet 4. Bedömningen av elevernas bokstavskännedom visade att en elev ej hade 

godkända kunskaper. Förmågan att dela upp meningar i ord visade på 10 ej godkända 

resultat. 

 

Fonolek identifierar 18 elever som presterar under det förväntade i deltestet Initialt ljud, 

samt 25 elever i deltestet Ljudsegmentering. 15 elever presterade under det förväntade i 

deltestet Ljudsyntes. Den sammanlagda poängen för alla tre delprov visar att 18 elever 

identifieras med svag fonologisk medvetenhet. 

 

För att kunna jämföra resultaten från Hitta språket (aktivitet 4) och Fonolek har vi i tabell 

5 jämfört det antal elever som ej blivit godkända på en eller båda observationspunkter som 

bedömer fonologisk medvetenhet i Hitta språket, ”Kan urskilja första språkljudet i ord” 

och ”Kan dela upp enkla ord i språkljud”, med totalbedömningen från Fonolek.  
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Av de 12 elever som Hitta språket identifierade i ovan nämnda observationspunkter var 

det 11 elever som bedömdes som ej godkänd i en observationspunkt, och en elev som 

bedömdes som ej godkänd i båda observationspunkterna. 

 
Tabell 5. Antal identifierade elever med svag fonologisk medvetenhet, Hitta språket (”Kan urskilja 

första språkljudet i ord” och/eller ”Kan dela upp enkla ord i språkljud”) och Fonolek. 
 

Hitta språket 
”Kan urskilja första språkljud i ord” 

och/eller 
”Kan dela upp enkla ord i språkljud” 

Fonolek 
Summa 

Differens 

Antal identifierade elever 12 18 6 

 

4.4 Identifierar materialen samma elever med svag fonologisk 

medvetenhet? 

Materialens resultat jämfördes på individnivå för att ta reda på om samma elever 

identifierades med fonologiska svagheter. I denna jämförelse har vi utgått från 

totalbedömningen i Fonolek och de elever som ej blivit godkända i en eller båda 

observationspunkter som bedömer fonologisk medvetenhet i Hitta språket, ”Kan urskilja 

första språkljudet i ord” och ”Kan dela upp enkla ord i språkljud”. 

 

 
Figur 3. Identifierade elever med svag fonologisk medvetenhet. Staplar anger totalpoäng i 

Fonolek. Färg anger resultat i Hitta språket. (n=86) 
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Figur 3 visar att Hitta språket (aktivitet 4) och Fonolek delvis identifierar olika elever med 

svag fonologisk medvetenhet. Av de 20 elever som identifierats i antingen Hitta språket 

(aktivitet 4) eller Fonolek, är det 10 som identifierats i båda materialen. 

Av de 12 elever som identifierades i Hitta språket, blev tio även identifierade i Fonolek. 

Av de 18 elever som identifierades i Fonolek, blev tio även identifierade i Hitta språket. 
 

4.5 Vilken gruppstorlek väljer lärare i förskoleklass vid 

genomförandet av Hitta språket (aktivitet 4)? 

Aktivitet 4 har fyra observationspunkter. I lärarhandledningen framgår att läraren själv 

avgör gruppens storlek i genomförandet av aktiviteten. I enkäten frågade vi hur lärarna 

genomfört de fyra observationspunkterna utifrån instruktionerna. Enkätsvaren redovisas i 

Figur 4. 

 

 
Figur 4. Svarsfördelning på enkätfrågorna 1 till 4 om vilken gruppstorlek lärarna valde vid 

genomförandet av Hitta språket (aktivitet 4). (n=8) 
 

Figur 4 visar att observationspunkterna genomfördes på olika sätt i förskoleklasserna. 

Variationen sträcker sig från helklass till individuellt i alla observationspunkter, förutom 

”Kan koppla samman bokstäver med deras namn och språkljud” som varierade mellan 

grupper om 6-10 elever till individuellt. Notera att två observationspunkter inte 

genomförts av samtliga lärare. 

 

En lärare förtydligade sitt svar angående gruppstorlek. 

 
”Det går inte att ha fler än 6 elever åt gången då det är svårt att hålla varje enskild elev 

i huvudet. Att sitta och fylla i ett papper under tiden som aktiviteten genomförs 

påverkar eleverna negativt. Blir en onaturlig situation” (Lärare) 
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4.6 Hur tolkar lärare i förskoleklass resultaten av Hitta 

språket (aktivitet 4)? 

I instruktionerna till varje observationspunkt i Hitta språket (aktivitet 4) finns kriterier för 

vad som krävs för att eleven ska bedömas som godkänd. En elev som kan 1) urskilja 

antalet ord i minst tre korta meningar, 2) ange första språkljudet i minst tre ord som börjar 

på olika språkljud, 3) ange antalet språkljud i minst tre olika ord, och 4) fem bokstäver 

med deras namn och språkljud blir godkänd på samtliga observationspunkter. Manualen 

anger att läraren kan behöva uppmärksamma och stödja elever som inte når dessa kriterier, 

men hur tolkar lärarna resultaten i Hitta språket? Vad krävs, enligt dem, för att en elev ska 

identifieras som i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd? 

 

 
Figur 5. Svarsfördelning på frågan ”Hur avgör du utifrån kriterierna vilka elever som behöver 

extra anpassningar/stöd gällande sin fonologiska utveckling?”. (n=8) 
 

Figur 5 visar att lärarna i den här undersökningen tolkar resultaten olika. Två lärare anser 

att behov av extra anpassning/särskilt stöd identifieras om eleven ej uppnår ett kriterium, 

medan två andra lärare anser att det krävs att alla fyra kriterier missas. En lärare tycker att 

elever som ej uppnår tre kriterier behöver anpassningar/stöd. Tre lärare anser att det inte 

går att avgöra behovet av anpassningar/stöd utifrån dessa kriterier.  

 

På denna fråga förtydligade fyra lärare sina svar med kommentarer som vi kategoriserade i 

teman. Två kommentarer antyder att läraren själv måste värdera observationspunkterna, 

göra en egen värdering av kriterierna, för att identifiera elever i behov av 

anpassningar/stöd. 
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”Det beror på vilken av punkterna. Om man kan dela upp meningar i ord, men 

inte kan diskriminera ljud, behöver man extra anpassning.” (Lärare) 
 

”Det beror på vilken av kriterierna som inte uppnås om extra stöd behövs.” 

(Lärare) 

 

Ett annat förtydligande handlar om elevkännedom, och pekar på att läraren behöver känna 

till elevernas förutsättningar och inställning till att ta sig an uppgifter för att kunna tolka 

resultaten från observationspunkterna. 

 

 ”Det är väldigt svårt att veta hur man ska bedöma utifrån dessa övningar, det 

behövs att man lärt känna eleven och sett hens sätt att agera och ta sig an 

arbetsuppgifter.” (Lärare) 

 

Ett tredje tema i kommentarerna berör åsikter om att Hitta språket generellt har för lågt 

ställda kriterier.  

 
”Att klara tre kriterier är för få. En elev i gruppen klarade tre stycken initialt ljud 

ena dagen, nästa klarade hen inget pga språkliga svårigheter med just de ljuden hen 

fick dag två (slumpen). Att endast kunna fem bokstäver innebär i princip det egna 

namnet, vilket är alldeles för få för att göra en korrekt bedömning. 

Kartläggningsmaterialet har överlag alldeles för låg nivå.” (Lärare) 

 

4.7 I vilken omfattning upplever lärarna i förskoleklass att 

Hitta språket uppfyller sina syften?  

Syftet med Hitta språket är enligt Skolverket att lärare som undervisar i förskoleklass 

under höstterminen tidigt kan 1) identifiera elever som visar en indikation på att inte nå de 

kunskapskrav som sen ska uppnås i årskurs 1 och 3 i grundskolan. Lärarna ska också 

kunna 2) få syn på elever som är i behov av extra anpassningar/särskilt stöd eller 3) 

identifiera elever i behov av extra utmaningar. Enkätsvaren gällande denna 

forskningsfråga redovisas i figur 6 - 8. 
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Figur 6. Diagrammet visar svarsfördelning på enkätfrågan ”I vilken omfattning hjälper Hitta 

språket dig att identifiera elever som riskerar att inte nå kunskapskraven för årskurs 1 och 3?”. 

(n=8) 

Figur 6 visar att majoriteten (4) av lärarna anser att aktivitet 4 i ganska liten omfattning 

hjälper dem att identifiera elever som riskerar att inte nå kunskapskraven för årskurs 1 och 

3. En lärare är mycket nöjd med materialets förmåga att identifiera elever som riskerar att 

inte nå kraven för årskurs 1 och 3, medan en annan lärare är mycket missnöjd. Två lärare 

tycker att materialet varken i liten eller stor omfattning hjälper dem med detta. 

 

Två kommenterar som lärare skrev till enkätfrågan handlar om att Hitta språket är 

tidskrävande. En lärare relaterar denna åsikt till ett bedömningsmaterial som hen använt 

tidigare. 

 
”Materialet kräver alldeles för mycket tid av undervisningen för att ta reda på om 

elever är i svårigheter.” (Lärare) 

 
”Vi hade redan innan ett bra och enkelt bedömningsmaterial som vi använt flera år. 

Tycker inte Hitta språket hjälpt mer eller mindre.” (Lärare) 

 

En annan kommentar handlar om lågt ställda kriterier och relateras till Fonolek. 

 
”Det är endast några enstaka barn som inte klarar kravet. Jag anser att det är 

missvisande då jag ser i Fonolek att halva gruppen inte klarar kraven i det materialet.” 

(Lärare) 
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Figur 7. Diagrammet visar svarsfördelning på enkätfrågan ”I vilken omfattning hjälper Hitta 

språket dig att identifiera elever som är i behov av extra anpassningar gällande sin 

läsinlärning?”. (n=8) 

Figur 7 visar att majoriteten (5) av lärarna anser att Hitta språket i ganska liten omfattning 

hjälper dem att identifiera elever som är i behov av extra anpassningar gällande sin 

läsinlärning. En lärare tycker detta syfte uppnås i mycket stor omfattning. En lärare tycker 

syftet uppnås i ganska stor omfattning och en lärare svarar ”I mycket liten omfattning”. 

 
Figur 8. Diagrammet visar svarsfördelning på enkätfrågan ”I vilken omfattning hjälper Hitta 

språket dig att identifiera elever som är i behov av extra utmaningar i sin läsutveckling?”. (n=8) 

Figur 8 visar att majoriteten (6) av lärarna anser att Hitta språket i mycket liten omfattning 

hjälper dem att identifiera elever som är behov av extra utmaningar i sin läsinlärning. En 

lärare svarar ”I ganska liten omfattning” och en annan ”I mycket stor omfattning”. 
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En lärarkommentar säger att denna information redan framkommit genom lärarens 

elevkännedom.  

”Oftast gäller detta elever som redan knäckt koden och kommit igång med läsning och 

då får man den upplysningen via förskolan eller föräldrar vid inskolningen.” (Lärare) 

En annan kommentar berör Hitta språkets lågt ställda kriterier. 

”Enligt resultatet av kartläggningsmaterialet så behöver i stort sett alla elever extra 

utmaningar” (Lärare) 
 

4.8 Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis visar denna studies resultat vissa skillnader i antalet elever som 

identifieras med svag fonologisk medvetenhet i Hitta språket (aktivitet 4) och Fonolek. 18 

elever identifierades med svag fonologisk medvetenhet i Fonolek, och 12 elever i Hitta 

språket (aktivitet 4). 

Studien visar också att Hitta språket (aktivitet 4) och Fonolek delvis identifierar olika 

elever med svag fonologisk medvetenhet. Av de totalt 20 elever som identifierades i något 

av materialen, är det 10 som identifieras i båda. 

 

De deltagande lärarnas enkätsvar visar på en stor variation gällande hur de genomför 

observationspunkterna i Hitta språket (aktivitet 4), från helklass till individuellt. 

Enkätsvaren visar även att majoriteten av lärarna visar svagt förtroende för Hitta språkets 

förmåga att identifiera barn i riskzonen för sen läsutveckling. Även Hitta språkets förmåga 

att identifiera elever i behov av extra utmaningar får låg tilltro av lärarna. 

Denna studie visar också att det råder en stor åsiktsvariation bland de deltagande lärarna 

gällande hur man utifrån Hitta språkets resultat bedömer vilka elever som behöver 

anpassningar och/eller stöd. 
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5. Diskussion 

Syftet med studien var att analysera i vilken omfattning Hitta språket respektive Fonolek 

identifierar elever med svag fonologisk medvetenhet och hur förskollärarna tolkar Hitta 

språkets instruktioner, resultat och syften. I denna del diskuteras studiens resultat i relation 

till tidigare forskning samt till speciallärarens yrkesroll.  

5.1 Hur stor andel av eleverna i förskoleklass identifieras med 

svag fonologisk medvetenhet i Hitta språket (aktivitet 4) 

respektive Fonolek? 

Denna studie visar att Hitta språket identifierar 12 elever (14%) som ej godkända i en eller 

båda observationspunkterna som belastar den fonologiska bearbetningsförmågan, medan 

Fonolek identifierar 18 elever (21%). Det utgör en skillnad på 6 elever (7%) och indikerar 

att inte alla elever med svag fonologisk medvetenhet identifieras i Hitta språket (aktivitet 

4). 

 

Hitta språket ska vara ett redskap för att tidigt identifiera de elever som är i riskzonen för 

atypisk läsutveckling, men resultaten i denna studie visar att materialet inte uppnår detta 

syfte eftersom elever med svag fonologisk medvetenhet förblev oidentifierade i Hitta 

språket. Tidigare forskning visar att riskerna med uteblivna tidiga insatser vid svag 

fonologisk medvetenhet innebär att dessa elever senare löper stor risk att få problem med 

läsinlärningen (se översikt i Melby-Lervåg et al., 2012). Som tidigare nämnts finns en 

enighet bland forskare att svag avkodning har en bevisad koppling till svag fonologisk 

medvetenhet, och svag ordavkodning är det primära problemet för elever med 

lässvårigheter.  

 

Herkner, Allodi och Olofsson (2014) fann i sin studie stora resultatskillnader mellan de 

kriterierelaterade nationella proven i svenska för åk 3 och ett normrelaterat 

avkodningstest, där tre fjärdedelar av eleverna med svag avkodningsförmåga förblev 

oidentifierade i de nationella proven. Författarna menar att orsakerna till detta kan hittas i 

de nationella provens konstruktion av uppgifter, låga krav och instruktionerna vid 

genomförandet av proven. Denna studie visar att samma problem finns i det 

kriterierelaterade Hitta språket, där elever med svag fonologisk medvetenhet kan bli 

godkänd på observationspunkterna på grund av för enkla uppgifter, för låga krav för att bli 

bedömd som godkänd samt att instruktionerna ger lärare möjlighet att råka ge för mycket 

information vid genomförandet. Dessa problem ifrågasätter Hitta språkets validitet 

gällande identifiering av elever med svag fonologisk medvetenhet. Att utforma ett 

kriterierelaterat bedömningsmaterial som ska identifiera elever i behov av 

anpassningar/stöd ställer mycket höga krav på materialets instruktioner för genomförande 

och analys, uppgifternas konstruktion samt kriteriernas kravställning. Vår studie visar att 

dessa förutsättningar för en tillförlitlig identifiering saknas i Hitta språket. 
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Tre förmågor har visat sig vara predicerande för den tidiga läsutvecklingen. Dessa 

förmågor är RAN (Rapid Automatized Naming), bokstavskunskap och fonologisk 

medvetenhet (SBU, 2014). Fonologisk medvetenhet och bokstavskunskap bedöms i Hitta 

språket (aktivitet 4), men inte RAN. Fonolek bedömer enbart den fonologiska 

medvetenheten. Eftersom det finns en del elever som snarare har svårigheter med RAN än 

med fonologisk medvetenhet (Wolf & Bowers, 1999) kan dessa elever missas i båda 

materialen, vilket är viktigt att vara medveten om. Båda materialens syfte är ju att 

identifiera elever som riskerar att senare få lässvårigheter och att helt utelämna bedömning 

av elevernas RAN gör att validiteten i båda materialen kan ifrågasättas. 

 

5.2 Identifierar materialen samma elever med svag fonologisk 

medvetenhet? 

Fonolek och Hitta språket identifierar delvis olika elever med svag fonologisk 

medvetenhet. Tio elever identifierades i båda materialen och den gemensamma faktorn för 

dessa elever är svag förmåga i ljudsegmentering. Detta kan bero på att ljudsegmentering 

anses vara en mer komplex fonologisk medvetenhet som ställer högre krav på elevens 

fonologiska bearbetningsförmåga (Schuele & Boudreau, 2008). Totalt identifierades 20 

elever i något av de två bedömningsmaterialen.  

 

Av de 18 elever som identifierades i Fonolek var det åtta elever som blev godkända i Hitta 

språket. Nästan hälften (44%) av eleverna med svag fonologisk medvetenhet förblev alltså 

oidentifierade i det kriterierelaterade bedömningsmaterialet Hitta språket. 

 

Resultatet för förmågan att identifiera initialt ljud i ord visade en skillnad på 13 elever, där 

18 identifierades i Fonolek och fem i Hitta språket. En orsak till den stora skillnaden kan 

förklaras av respektive materials uppgiftskonstruktion. Hitta språkets ”Kan urskilja första 

språkljudet i ord” består enbart av ord som börjar på så kallade ”hålljud”, som till 

exempel, /s/, /o/ eller /m/, medan Fonoleks uppgift ”Initialt ljud” även innehåller ord som 

inleds med klusiler, som till exempel, /t/, /b/ och /g/. I Fonolek finns dessutom ord som 

inleds med konsonantkluster, exempelvis ‘trumma’ och ‘gran’. Det är alltså betydligt mer 

fonologiskt komplexa ord i Fonoleks test, jämfört med Hitta språkets. 

En stor skillnad de båda materialen emellan är hur och när lärarens bedömning ska göras. 

I Fonolek genomför läraren bedömningen efter testtillfället eftersom eleverna redovisar 

sina kunskaper genom att göra streck i elevmaterialet. I Hitta språket ska läraren visa upp 

ett bildkort för eleverna, säga vad som är på bilden, och därefter ska eleverna muntligt 

ange det första språkljudet. Läraren ska vid detta tillfälle uppmärksamma och notera 

elevernas prestation. Här tror vi att viktig information om elevens prestation kan missas. 

Lärarens personliga egenskaper (som till exempel kompetens, stressnivå, erfarenhet, 

simultankapacitet) blir en avgörande faktor för hur träffsäker bedömningen blir. Hur 

mycket resurser som finns tillgängliga vid bedömningstillfället påverkar också resultatet. 

Är läraren ensam med klassen, eller finns det fler pedagoger i klassrummet som kan 

registrera elevernas prestationer?  

 

Bedömningarna av förmågan för ljudsegmentering visade en skillnad på 14 identifierade 

elever; 25 i Fonolek och 11 i Hitta språket. I båda materialen finns färdiga underlag att 
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använda i testtillfället. Även här tror vi att uppgiftskonstruktionen är en påverkande faktor. 

I Hitta språkets bildunderlag till observationspunkten ”Kan dela upp enkla ord i språkljud” 

har samtliga ord bokstavsstrukturen konsonant-vokal-konsonant(-vokal), medan Fonoleks 

ord i deltestet ”Ljudsegmentering” har blandad komplexitet där orden består av tre till sex 

språkljud. Tre av Fonoleks ord har konsonantkluster i början av ordet, vilket ställer högre 

krav på elevens fonologiska medvetenhet. 

 

I båda Hitta språkets observationspunkter som belastar den fonologiska medvetenheten 

bedöms eleverna alltså med hjälp av fonologiskt enkla ord, vilket gör att en stor majoritet 

av eleverna bedöms som godkända. Med hänvisning till vad forskning säger om 

identifiering av riskfaktorer för sen läsinlärning (se översikt i Melby-Lervåg et al., 2012) 

finns det en risk att orden i dessa observationspunkter har för låg fonologisk komplexitet. 

Om läraren dessutom slutar efter tre korrekt lösta uppgifter och därtill har betonat och 

dragit ut på språkljuden så kan vi inte vara säkra på att eleven som klarar de tre enkla 

uppgifterna verkligen har den fonologiska medvetenheten som behövs för att senare 

utveckla en god avkodningsförmåga. Detta kan medföra en risk att elever i behov av 

anpassningar/särskilt stöd inte blir upptäckta. Önskvärt menar vi vore att att uppgifterna 

varierar i fonologisk komplexitet för att identifiera både de elever som har svårigheter och 

de elever som behöver extra utmaningar. 

 

Denna studie har ingen ambition att avgöra vilket av materialens resultat som är ”rätt”, 

eftersom den frågan kan endast besvaras med en longitudinell studie, det vill säga en 

undersökning över längre tid där man kan följa upp materialens resultat och göra 

upprepade mätningar i relation till avkodningförmåga. Det är först när elevernas 

avkodningsförmåga kan bedömas som vi vet om Hitta språket respektive Fonolek har 

identifierat rätt elever. Men i skenet av vad tidigare forskning säger om tidiga insatser (till 

exempel Snow et al., 1998; Moyle et al., 2013) kan skolan inte avvakta och vänta för att 

avgöra vilka elever som behöver stöd i sin läsinlärning. Alla elever i den svenska skolan 

har en juridisk rättighet (Skollagen, 2017) att få rätt stöd i rätt tid, och med 

förskoleklassens stärkta roll inom svenska skolsystemet anser vi att behoven måste 

identifieras redan i förskoleklass.  

 

Vår studie visar att Hitta språket inte med säkerhet identifierar alla elever med svag 

fonologisk medvetenhet. Vi anser därför, liksom Rådström Drougge (2017) och 

Bäckström och Nykäinen (2018) konstaterat angående bedömningsstödet för åk 1-3, att 

lärare i förskoleklass måste komplettera sina bedömningar angående elevernas fonologiska 

medvetenhet med något annat bedömningsmaterial för att ha en större chans att identifiera 

rätt elever. Resultaten av denna studie antyder att elevers rättigheter till tidiga insatser 

riskerar att ej bli tillgodosedda om bedömningen enbart utgörs av Hitta språket. 

 

5.3 Deltagande lärares genomförande och tolkning av Hitta 

språket 

Följande text diskuteras utifrån tre områden: vilken gruppstorlek lärarna i förskoleklass 

väljer vid genomförandet av Hitta språket, hur lärarna tolkar resultaten i Hitta språket 

(aktivitet 4) och i vilken omfattning de upplever att Hitta språket uppfyller sitt syfte.  
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Det första området vi vill diskutera är vilken gruppstorlek lärarna i förskoleklass väljer 

vid genomförandet av observationspunkterna i aktivitet 4. Enligt de instruktioner som 

finns i Hitta språket får läraren själv avgöra hur många elever som ska delta i 

kartläggningen vid samma tillfälle. I vår studie framkom en stor variation och lärarna 

valde att genomföra de olika observationspunkterna i både helklass, liten grupp och 

individuellt. Det innebär att genomförandet inte sker på ett likvärdigt sätt i olika 

förskoleklasser. Det är rimligt att anta att det blir en större utmaning för läraren att 

genomföra aktiviteten och samtidigt iaktta att alla elever klarar av observationspunkterna, 

när aktiviteten genomförs i helklass jämfört med individuellt. 

 

Svårigheten med Hitta språket är att läraren måste hålla koll på många olika moment i 

varje observationspunkt. Läraren har till uppgift att genomföra aktiviteten, se att alla 

elever förstår uppgiften och samtidigt bedöma elevernas förmågor efter olika kriterier. 

Dessutom måste läraren hålla koll på att elever inte kopierar/härmar andras svar, vilket blir 

extra svårt då flera av observationspunkterna utförs med muntlig framställning. 

Gruppstorlek vid genomförandet måste därför rimligtvis påverka kvaliteten på både 

genomförandet och bedömningen. En lärare i enkäten nämner att ”Det går inte att ha fler 

än 6 elever åt gången då det är svårt att hålla varje enskild elev i huvudet”. Otydligheten i 

instruktionerna kan medföra en risk för att bedömningen inte blir likvärdig mellan olika 

grupper och skolor. Om lärare inte likvärdigt kan bedöma en elevs kunskapsnivå minskar 

möjligheterna för eleven att få rätt stöd i rätt tid (Hattie, 2009).  

 

I Fonolek rekommenderas en gruppstorlek på 6-12 elever som lämplig vid genomförandet, 

och placeringen av eleverna bör vara utformad så att de ej stör varandra. Därutöver 

rekommenderas att fler lärare/speciallärare bör delta och hjälpas åt vid genomförandet. 

Vidare skillnad mellan materialen är att läraren ej behöver göra någon observation under 

kartläggningsförfarandet med Fonolek. Det enda läraren behöver göra är att säga de exakta 

instruktioner som står i manualen, till exempel står det att varje språkljud i deltestet 

Ljudsyntes ska sägas med 2 sekunders mellanrum, samt se till att sprida ut eleverna i 

klassrummet så att de inte kan se varandras markeringar på papperet. Själva bedömningen 

gör läraren i efterhand. Fonoleks utförande påverkas därför inte i lika hög grad av lärarens 

personliga egenskaper, eftersom testet är standardiserat. Ju högre grad av standardisering 

ett material har, desto större chans är det att kartläggningen genomförs på samma sätt 

oavsett vem som gör den. 

 

De bristfälliga instruktionerna (den låga graden av standardisering) i Hitta språket ger 

lärarna stort utrymme för personlig tolkning av genomförandet av observationspunkterna. 

Då Hitta språket ska ligga till grund för skolans fortsatta insatser för att främja elevers 

lärande känner vi en oro för att lärarnas personliga tolkningar kan innebära att villkoren 

för elevernas lärande inte blir likvärdiga i förskoleklassen. Skollagen (2017) föreskriver att 

utbildningen i grundskolan ska vara likvärdig och att hänsyn ska tas till elevernas olika 

förutsättningar och behov. Hitta språket måste därmed tolkas och fungera likadant i alla 

förskoleklasser för att materialet ska verka som ett likvärdigt stöd för lärarna. Som 

instruktionerna för genomförande är formulerade i Hitta språket idag anser vi att en 

likvärdig bedömning inte uppnås. Ramfaktorer som klasstorlek och resurser i klassen 
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påverkar resultatet. Jobbar man som ensam lärare och det inte finns tillgång till resursstöd 

i klassen så ökar risken för att lärarna i förskoleklass genomför så mycket som möjligt av 

observationerna i helklass. 

 

Det andra området vi vill diskutera är hur lärare i förskoleklass tolkar resultaten av Hitta 

språket. I den här studien framkommer att två lärare anser att elever som ej klarat en 

observationspunkt är identifierade och två lärare anser att de elever som ej klarar fyra 

observationspunkter är identifierade. En lärare tycker att elever är identifierade om de inte 

uppnår tre observationspunkter och slutligen anser tre lärare att de inte kan identifiera 

elever utifrån de kriterier som Hitta språket anger. 

 

Kriteriernas formuleringar till varje observationspunkt lämnar stort utrymme för 

olikvärdig bedömning. Ett exempel kan hämtas från ”Kan koppla ihop bokstäver med 

deras namn och språkljud” där kriterieformuleringen ”Uppmärksamma och notera om 

eleven kan koppla samman minst fem bokstäver med deras namn och språkljud” väcker en 

del frågor. Räcker det om eleven kan fem bokstäver som ingår i hens namn? Räcker det 

om eleven kan koppla till bokstaven /c/ till språkljudet [s], eller måste hen också veta att 

den i vissa sammanhang kan låta [k]?  Ingen av dessa frågor får svar i handledningen utan 

är upp till varje lärare att själv tolka, vilket påverkar observationspunktens tillförlitlighet 

(Wikström, 2005). 

 

Resultaten från Hitta språket (aktivitet 4) har i denna studie tolkats som att en elev som ej 

blivit godkänd i en av de observationspunkter som belastar en fonologisk 

bearbetningsförmåga är identifierad. Lärarhandledningens instruktioner för analys och 

uppföljning går dock att tolka på olika sätt. På s. 6 står, ”Om eleven efter undervisning om 

att urskilja ord och språkljud på höstterminen i förskoleklass inte klarar att genomföra 

delar i aktiviteten så kan det innebära att eleven visar indikation på att inte komma att nå 

senare kunskapskrav”. Denna formulering lämnar stor frihet för tolkning. Dels får läraren 

själv avgöra vad som menas med ”delar i aktiviteten”. Räcker det med två delar? Eller tre? 

Eller betyder det att eleven ska identifieras i alla fyra delar? Är alla delar lika 

betydelsefulla för att nå senare kunskapskrav, eller är vissa delar viktigare? Dessa frågor 

får inget tydligt svar i Hitta språkets lärarhandledning. Att lärare har olika referensramar 

vid bedömning och att elevernas kunskaper skattas på olika sätt anser Johansson (2013) 

vara problematiskt, och menar att om bedömningen inte är likvärdig kan det få 

konsekvensen att en del skolor ger stöd till elever som behöver det, medan andra inte gör 

det.  

 

Läraren tvingas också tolka formuleringen ”så kan det innebära att”. Vad betyder det? 

Formuleringen kan tolkas som att eleven är identifierad om den missar delar av 

aktiviteten, men kan också tolkas som att läraren kan avvakta och se om eleven framgent 

visar fler tecken på att kunskapskraven riskerar att inte uppnås. Denna problematik kan 

öka risken för att Hitta språket inte uppnår sitt syfte att tidigt identifiera elever som 

riskerar att inte nå skolans kunskapskrav. Utifrån vad tidigare forskning visat om 

riskfaktorer för sen läsinlärning (Melby-Lervåg et al., 2012; SBU, 2014) föreslår vi 

följande förändring av meningen på s. 6: 
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”Om eleven efter undervisning om bokstäver och språkljud på höstterminen i 

förskoleklass inte klarar att genomföra en av observationspunkterna ”Kan urskilja första 

språkljudet i ord”, ”Kan dela upp enkla ord i språkljud” eller ”Kan koppla samman 

bokstäver med deras namn och språkljud”, ska elevens fonologiska medvetenhet 

kartläggas mer grundligt av speciallärare eller specialpedagog med kompetens inom 

barns språk-, läs- och skrivutveckling.” 

 

Denna förändring skulle ge läraren mer stöd i sin bedömning och, viktigast av allt, ge 

eleverna en större chans att få rätt stöd i rätt tid vilket Läsa, skriva, räkna-garantin 

(Skolverket, 2019c) så tydligt eftersträvar. 

 

Vår studie visar att de deltagande lärarna har olika syn på tolkningen av Hitta språkets 

resultat. De skiftande tolkningar som råder bland lärarna tror vi kan ha sin grund i den 

problematik Nilsson (2005) nämner, nämligen att det är en stor utmaning att språkligt 

formulera kriterier som kan tolkas entydigt av olika lärare. Denna problematik innebär i 

praktiken stora skillnader för eleverna. Ponera att samtliga 12 elever som identifierades, 

enligt denna studies tolkning av resultaten, i Hitta språket (aktivitet 4) går i samma klass. 

Då skulle två av lärarna anse att dessa 12 elever är identifierade och berättigade till stöd i 

sin läsinlärning. Tre andra lärare skulle anse att ingen elev är identifierad och berättigad 

till stöd, eftersom ingen blev bedömd som ej godkänd i tre eller fyra kriterier. Detta 

resulterar i en väldigt olikvärdig bedömning där det är helt avgörande för eleverna vilken 

lärare som undervisar i klassen. 

Vi vill noga påpeka att detta problem inte beror oerfarna eller okunniga lärare i denna 

studie, utan på Hitta språkets otydlighet. 

 

Det tredje och avslutande området vi vill diskutera är i vilken omfattning lärarna i 

förskoleklass upplever att Hitta språket uppfyller sina syften. Ett av syftena med Hitta 

språket är att lärarna som undervisar i förskoleklass tidigt ska identifiera elever som 

riskerar att ej nå läroplansmålen i åk 1-3. Det andra syftet är att lärarna också ska kunna få 

syn på de elever som är i behov av extra anpassningar/särskilt stöd. 

I vår studie svarar majoriteten av förskollärarna att de inte tycker att Hitta språket ger dem 

tillräcklig information för att identifiera elever som riskerar att inte nå skolans 

kunskapsmål eller tillräcklig information för att identifiera de elever som behöver extra 

anpassningar/stöd gällande sin fonologiska utveckling. Studien visar även att en lärare 

anser att Hitta språket har för lågt ställda krav på vilka kunskaper som krävs för godkänt 

vilket gör att elever som är i behov av extra anpassningar och/eller särskilt stöd gällande 

sin läsinlärning kan missas.  

 

Tredje syftet med Hitta språket är att kartläggningsmaterialet ska hjälpa lärare i 

förskoleklass att identifiera de elever som behöver extra utmaningar. Det lärare ska 

observera och uppmärksamma är de elever som kommit längre i sin utveckling och kan 

behöva extra utmaningar genom att iaktta elevens kunnande att dela upp fler ord i 

språkljud, ljuda ihop dem samt att med säkerhet ange första språkljudet i flera ord. I Hitta 

språket (aktivitet 4) finns dessa kriterier angivna på s. 6, alltså inte i nära anslutning till 

materialets beskrivning av aktivitet och innehåll vilket kan riskera att de missas/glömmas 

bort vid genomförandet. Vi föreslår att dessa kriterier skrivs in direkt under respektive 
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observationspunkt för att minimera risken för att dessa elever glöms bort vid 

kartläggningen. Enligt Läroplanen för förskoleklass har alla elever rätt till en stimulerande 

och utmanande undervisning som ska utgå från elevernas behov, intressen och tidigare 

erfarenheter (Skolverket 2019a). Denna studie visar att majoriteten av förskollärarna 

ifrågasätter i vilken omfattning Hitta språket identifierar de elever som är i behov av extra 

utmaningar. Det går att läsa i Hitta språket att de olika aktiviteterna och 

observationspunkterna ska ha en tydlig progression, men vår studie visar att lärarna i 

förskoleklass ställer sig frågande till Hitta språkets nuvarande kravnivå. En förskollärare 

uttrycker att om hen skulle utgå ifrån resultatet av Hitta språket så behöver i stort sett alla 

elever extra utmaningar. 

Lärarna i denna studie visar alltså överlag lågt förtroende för Hitta språkets (aktivitet 4) 

förmåga att uppfylla dess syften. I kombination med att lärare också upplever materialet 

som tidskrävande och anser att det tar tid av den ordinarie undervisningen, anser vi att det 

finns en risk för att Hitta språket bidrar till vad Vellutino et al. (2006) beskriver som 

undervisnings- och erfarenhetsunderskott. Förskoleklass består av ett enda läsår. Om 

lärarna ska hinna undervisa om att urskilja ord och språkljud innan bedömningen, 

genomföra Hitta språkets samtliga aktiviteter samt analysera resultaten kommer mycket 

värdefull undervisningstid att förloras. Dessutom ska lärarna hinna bedöma elevernas 

matematiska förmågor med Hitta matematiken. När allt detta är genomfört finns det inte 

mycket tid kvar av läsåret, och de elever som skulle behövt strukturerad undervisning för 

att minimera risken för tidiga lässvårigheter kanske inte hinner få det. 

5.4 Sammanfattande diskussion 

Myrberg (2017) tar upp att ”fyra av fem svenska ungdomar utvecklar en läs- och 

skrivförmåga som gör det möjligt för dem att hantera de flesta vardagliga läs- och 

skrivkrav” (s. 6). Det betyder alltså att ca 20% av de svenska ungdomarna utvecklar läs- 

och skrivsvårigheter som påverkar dem negativt i deras vardag. Jacobson (2006) anger en 

procentsats på 20-25% som en estimerad andel svenskar med läs- och skrivsvårigheter. 

Av de 86 deltagande eleverna i denna studie kan vi alltså tänka oss att cirka 17-21 elever 

riskerar att utveckla framtida läs- och skrivsvårigheter, ett antal som stämmer väl överens 

med antalet identifierade i Fonolek. Vilket av materialen Hitta språket och Fonolek som 

har mest träffsäker identifieringsförmåga angående dessa 86 elevers riskfaktorer för sen 

läsinlärning går dock inte att avgöra förrän eleverna har utvecklat sin läsning så pass 

mycket att de kan bedömas i ett avkodningstest. 

 

Det är mycket viktigt att Hitta språket (aktivitet 4) identifierar rätt elever eftersom det är 

den enda obligatoriska bedömningen av elevers fonologiska medvetenhet som görs i de 

lägre skolåren. Tyvärr visar studiens resultat för stor skillnad i antalet identifierade elever 

för att vi ska känna oss trygga med att alla elever uppmärksammas och garanteras rätt stöd 

i rätt tid. Att lärarna i denna studie tolkar resultaten olika bidrar till vår oro. 

 

Hitta språket identifierar 12 (14%) elever med svag fonologisk medvetenhet. Resultatet 

antyder att Hitta språket inte har tillräckliga mätegenskaper för att uppmärksamma 

samtliga elever som behöver stöd i sin läsutveckling. Av de 18 elever som identifierades 
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med svag fonologisk medvetenhet i Fonolek var det endast 10 elever som identifierades i 

Hitta språket. 

Hitta språket utgör en kriterierelaterad bedömning som talar om var eleven befinner sig i 

sin språkutveckling just nu. Denna studie visar att det behövs en kompletterande 

bedömning av elevernas fonologiska medvetenhet för att skolor ska kunna uppfylla kraven 

i Läsa, skriva, räkna-garantin (Skolverket, 2019c). Vi föreslår ett normrelaterat 

kartläggningsmaterial som komplement för att identifiera elever med svag fonologisk 

medvetenhet. 

 

Vid konstruktionen av ett normrelaterat bedömningsmaterial finns en mängd olika 

vetenskapligt fungerande metoder för att säkra materialets validitet och reliabilitet 

(Wikström, 2005), och ett resultat från ett välkonstruerat normrelaterat 

bedömningsmaterial är därför mycket tillförlitligt gällande elevers styrkor och svagheter. 

Den kritierierelaterade synen på bedömning har sina styrkor i att resultatet visar den 

kunskap som eleven har just nu, information som är mycket viktig för en formativ 

bedömning (ibid). Däremot är det svårt att använda den informationen för att identifiera 

elevers svagheter i syfte att ge elever rätt stöd i rätt tid. Denna studie visar att ett dilemma 

uppstår när Hitta språket har som syfte att identifiera elever i behov av anpassningar/stöd, 

samtidigt som kriterierna för att bli bedömd som godkänd har en låg kravnivå. 

 

Graden av ett bedömningsmaterials standardisering får också konsekvenser för 

bedömningen. Ju lägre grad av standardisering, desto större roll spelar 

bedömningssituationens kontext, t.ex. lärarens personliga egenskaper, gruppstorlek, 

resurser i klassen (Johansson, 2013). Ett exempel på låg grad av standardisering går att 

hitta i instruktionerna till observationspunkten ”Kan koppla samman bokstäver med deras 

namn och språkljud”. Lärarhandledningen föreslår inte ett bestämt utförande, utan lärare 

har möjligheten att välja två olika. Beroende på om läraren väljer att genomföra aktiviteten 

”när tillfälle ges” eller ett i förväg planerat tillfälle kan det påverka elevens inställning till 

aktiviteten. Det är också svårt att veta när ”tillfälle ges” eftersom det inte definieras i 

handledningen. För en stressad lärare med lite hjälpresurser kanske detta tillfälle aldrig 

ges? 

Ostandardiserade instruktioner för hur resultaten ska bedömas gör att resultaten tolkas 

olika av lärare. Denna studie visar att Hitta språket (aktivitet 4) har låg grad av 

standardisering, både vad gäller genomförande och tolkning av resultat. 

 

Utifrån den forskning vi läst om identifiering av elever i risk för sen läsutveckling samt de 

resultat som denna studie genererat anser vi att Hitta språket (aktivitet 4) behöver 1) 

tydligare instruktioner för hur lärarna ska genomföra observationspunkterna för att 

säkerställa att de utförs på samma sätt i alla förskoleklasser, 2) uppgifter som ställer högre 

krav på elevernas fonologiska bearbetningsförmåga, samt 3) tydligare instruktioner för hur 

lärare ska tolka och analysera resultaten så att bedömningen blir likvärdig över hela landet. 

Vi skulle även önska 4) förslag på insatser som grundar sig i evidensbaserad forskning, 

samt 5) en observationspunkt som bedömer elevernas RAN. 
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5.5 Studiens relevans för speciallärarens yrkesroll     

I speciallärarrollen ingår att upptäcka, stötta och förstå elever som behöver stöd i sin 

läsutveckling. För att kunna bestämma hur undervisningen ska planeras och vilka 

anpassningar som ska göras krävs en väl genomförd kartläggning över elevernas 

kunskaper i nuläget, menar Hattie (2009). Ju snabbare skolan kan identifiera elever med 

brister i fonologisk medvetenhet och träna densamma, desto bättre kommer eleverna att 

lyckas i sin läsinlärning. Skolans uppdrag är att ge elever i förskoleklass förutsättningar att 

utvecklas i riktning mot de kunskapskrav som de senare ställs inför i den obligatoriska 

skolformen (Skolverket, 2019a). Om en elev inte klarar en eller flera observationspunkter i 

aktivitet 4 ska speciallärare genomföra en fördjupad kartläggning för att utröna orsaken till 

de eventuella svårigheterna.  

 

Att endast uppmärksamma svårigheter utan att ge förslag på insatser är inte tillräckligt. 

För att ge lärare ett fullgott stöd i sin vidare undervisning skulle vi vilja se fler förslag på 

insatser. När en kartläggning av elevernas fonologiska medvetenhet är gjord ansvarar 

specialläraren för planerande, och ibland genomförande, av extra anpassningar/särskilt 

stöd. De insatser som Skolverket i lärarhandledningen (s. 10) föreslår vid identifiering av 

behov av extra anpassningar tycker vi är bristfälliga och, återigen, otydliga. Det enda stöd 

vi får är formuleringen ”Enstaka specialpedagogiska insatser, till exempel träna fonemisk 

medvetenhet”. Eftersom all verksamhet inom skolan ska utgå från vetenskaplig grund 

(Skolverket, 2019a) anser vi att Skolverket istället skulle kunna gjort en enkel 

sammanställning av evidensbaserad forskning angående interventioner för ökad 

fonologisk medvetenhet. Tabell 5 skulle underlätta mycket för lärare, speciallärare och 

specialpedagoger i förskoleklass. När det gäller interventioner för att främja 

avkodningsförmåga så vet vi att bokstavskunskap, fonemisk medvetenhet och explicit 

träning av sammanljudning är det som hjälper och har god effekt (Castles, Rastle, & 

Nation, 2018).  

 

Tabell 5. Exempel på insatser för att träna fonologisk medvetenhet. Fritt tolkad och sammanställd 

utifrån Gillon (2018), Phonological Awareness.  
 

Låg nivå Mellannivå Svår nivå 

Fonemidentifiering Lyssna efter första 

språkljudet i ord 

som börjar med ett 

hålljud, t.ex. 
s-o-l 

Lyssna efter första 

språkljudet i ord som 

börjar med klusil, t.ex. 
b-i-l 

 
Lyssna efter sista ljudet i 

enstaviga ord. 
 
Identifiera nya ord när 

ett språkljud tas bort 

eller läggs till, t.ex. 
r+att = ratt, ris-r = is  

Lyssna efter språkljud 

inuti ord. 
 
Identifiera språkljud 

inuti ord som ändras, 

t.ex. 
båt - bit 

 
Identifiera språkljud som 

ändras inuti ord med 

konsonantkluster, t.ex. 
druva - driva 
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Segmentering och 

syntes av fonem. 
v = vokal 
k = konsonant 

Segmentera ord 

med två språkljud, 

k-v eller v-k, t.ex. 
på, av 

Segmentera ljudenliga 

ord med tre-fyra 

språkljud enligt 

strukturen k-v-k eller k-

v-k-v.  

Segmentera ord med fem 

eller fler språkljud och 

konsonantkluster. 
 
Fonemsyntes. 

 

Som speciallärare/lärare är det viktigt att vara medveten om att Hitta språket (aktivitet 4) 

är den enda obligatoriska bedömning angående elevernas fonologiska medvetenhet som 

görs i de tidigare skolåren. Bedömningsstödet för åk 1-3 (Skolverket, 2019d) bedömer 

endast bokstavskännedom, avkodning och läs/hörförståelse. Så om skolor enbart använder 

Skolverkets obligatoriska bedömningsmaterial i årskurserna förskoleklass - åk 3 är 

elevernas enda chans att få tidiga insatser gällande sin fonologiska medvetenhet att bli 

identifierade i Hitta språket (aktivitet 4). Av denna anledning anser vi att det är oerhört 

viktigt att de fonologiska observationspunkterna i Hitta språket identifierar rätt elever.  

 

Från och med höstterminen 2019 blev Hitta språket obligatoriskt att använda i alla 

Sveriges förskoleklasser (Skollagen, 2017). I och med det betonas vikten av samråd 

mellan lärare i förskoleklass och pedagoger med specialpedagogisk kompetens, i så 

kallade särskilda bedömningar av elevers kunskapsutveckling (Skolverket 2019b). Här 

förväntas speciallärare vara ett stöd för lärarna i det specialpedagogiska arbetet med sikte 

på att hitta orsaker, lösningar och möjligheter i utmanande lärandesituationer vilket 

överensstämmer med forskning som säger att det ingår i speciallärarrollen att upptäcka 

och förstå de elever som är i behov av stöd i sin läsutveckling (Dockrell & Lindsay, 2001). 

Speciallärare och specialpedagoger som arbetar mot förskoleklass måste granska och 

analysera Hitta språket ur ett språkvetenskapligt perspektiv för fungera som ett kompetent 

stöd för lärarna vid genomförande och tolkning av resultaten. I och med den förtydligade 

läroplanen för förskoleklass måste specialpedagogik i förskoleklass få ett större fokus på 

språk-, läs- och skrivutveckling.  

 

5.6 Metoddiskussion  

Resultaten i denna studie är inte generaliseringsbara för alla Sveriges förskoleklasselever 

då vi bara undersökt 86 av över 122 000 elever. Det krävs mer omfattande studier för att 

bekräfta/bestrida dessa resultat, vilket skulle vara viktigt och intressant. Vi vet heller inte 

idag hur många av de deltagande eleverna i denna studie som i framtiden kommer att 

utveckla lässvårigheter. För detta krävs en longitudinell studie, något som inte var möjligt 

att genomföra inom ramen för detta examensarbete. 

Valet av enkät som metod avgjordes genom vårt syfte och våra frågeställningar där vi ville 

fånga upp åsikter från förskollärare som genomfört Hitta språket. Enligt Bryman (2018) är 

en enkät en enkel och tidsbesparande metod att använda eftersom alla informanter kan 

besvara frågorna vid samma tillfälle. Dessutom menar han att en kvantitativ metod även 

ger möjlighet att enkelt analysera och redovisa resultaten i diagram och tabeller. Studiens 

resultat kan ge en viss indikation på̊ hur materialet används ute i landets förskoleklasser. 

En uppföljande kvalitativ intervju med de deltagande lärarna hade gett en djupare 
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förståelse av resultatet. Felsvar och missförstånd hade eliminerats i mycket högre 

utsträckning, samtidigt som vi hade kunnat ställa följdfrågor för förtydligande. 

Initialt hade vi som ambition att även studera materialens förmåga att identifiera elever i 

behov av extra utmaningar, men under studiens gång valde vi bort den frågeställningen. Vi 

känner oss tveksamma till i vilken mån Hitta språket identifierar de elever som behöver 

extra utmaningar då instruktionerna som ges är att läraren kan stoppa vid tre godkända 

uppgifter i aktivitet 4. När vi samlade in resultat från Hitta språket (aktivitet 4) såg vi 

dessutom att ingen lärare noterat att någon elev var i behov av extra utmaningar. Vår 

normering av Fonolek för förskoleklass visade att inte heller det materialet kan identifiera 

dessa elever på ett tillfredsställande sätt, på grund av en viss negativ snedfördelning i ett 

deltest. Om vi valt ett annat normrelaterat material för bedömning av fonologisk 

medvetenhet skulle kanske elever i behov av extra utmaningar kunnat identifieras, men 

tyvärr är utbudet av sådana material för förskoleklass är inte så stort. Vid valet av material 

till denna studie funderade vi på att använda ”Hur låter orden” (Häggström & Brännström, 

2018), men eftersom några deltagande lärare redan använde Fonolek och inte skulle ha tid 

att genomföra ett tredje bedömningsmaterial föll valet på Fonolek. 

I informationsbreven till lärarna framgick syftet med vår studie. Då vi tidigare hört viss 

kritik mot hur tidskrävande och omständligt Hitta språket upplevdes, kan vårt syfte ha 

tolkats som att vi ville att lärarna skulle söka svagheter i Hitta språket. Detta kan ha 

påverkat resultatet i studien på det sättet att lärare kanske medvetet/omedvetet förstärkte 

de svagheter som de redan upplevt.  

5.7 Förslag till vidare forskning 

Denna studie har väckt en hel del frågor hos oss, och långtifrån alla har blivit besvarade. 

För oss ringar studien in ett antal viktiga områden som behöver studeras i större 

utsträckning. 

Vi anser att hela Hitta språket behöver granskas utifrån ett språkvetenskapligt perspektiv 

för att klargöra om det är ett tillförlitligt redskap i Läsa, skriva, räkna-garantin eller inte. 

Tiden begränsade denna studie till några få forskningsfrågor, och än finns det mycket i 

Hitta språket kvar att studera. Är aktiviteterna och observationspunkterna förankrade i 

adekvat forskning? Är kriterierna för respektive observationspunkt vetenskapligt 

förankrade och tillräckligt tydligt formulerade? Hur kan instruktionerna för 

genomförandet och tolkning av utfall standardiseras för att öka likvärdigheten i 

genomförande i olika förskoleklasser?  

En longitudinell studie som följer upp Hitta språkets resultat och gör upprepade mätningar 

i relation till avkodningsförmåga, skulle visa om Hitta språket identifierar rätt elever. Först 

med en sådan studie kan Hitta språkets måluppfyllelse utvärderas. 

När vi skrivit detta arbete har vi också sett en kunskapslucka gällande bedömningsmaterial 

som bedömer elevers RAN. Ett standardiserat och normerat bedömningsmaterial gällande 

RAN för elever i förskoleklass behövs i arbetet med att tidigt identifiera elever i riskzonen 
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för sen läsutveckling. Vi upplever att denna implicita fonologiska bearbetningsförmåga 

inte har fått tillräckligt stor plats i debatten om läs- och skrivutveckling i svensk skola, och 

skulle gärna se mer forskning som tydliggör att den behöver beaktas i större utsträckning. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Lärarenkät 

Lärarenkät angående Hitta språket, med fokus på 
aktivitet 4 

Skriv gärna en kommentar vid "Övrigt" om Du vill förtydliga/kommentera Ditt svar, eller om Du vill 

ge ett annat svar än de alternativ som finns. 

Titta i "Lärarhandledning, Aktivitet 4" om Du känner Dig osäker på vilken observationspunkt som 

avses i frågorna. 
Länk till lärarhandledningen:  

https://www.skolverket.se/download/18.35e3960816b708a596c9ac/1566386219127/Aktivitet%204
_h itta_spraket.pdf 

Stort tack för Din medverkan! 

*Obligatorisk 

I Lärarhandledningen för Aktivitet 4 står det på s.2: ”Läraren 

avgör gruppens storlek för att kunna få syn på det som ska 

observeras i aktiviteten.” 

 

1. Hur genomförde du observationspunkt "Kan dela upp meningar i ord" i din klass? * 

Markera alla som gäller. 

 Helklass 

 Stor grupp (11-15) 

 Grupp (6-10) 

 Liten grupp (2-5) 

 Individuellt  

Övrigt:  

2. Hur genomförde du observationspunkt "Kan urskilja första språkljudet i ord" i din 

klass? * Markera alla som gäller. 

https://www.google.com/url?q=https://www.skolverket.se/download/18.35e3960816b708a596c9ac/1566386219127/Aktivitet%25204_hitta_spraket.pdf&sa=D&ust=1575637368906000&usg=AFQjCNFxY1IUkuYzKCcuZXw27murV3P9Ng
https://www.google.com/url?q=https://www.skolverket.se/download/18.35e3960816b708a596c9ac/1566386219127/Aktivitet%25204_hitta_spraket.pdf&sa=D&ust=1575637368906000&usg=AFQjCNFxY1IUkuYzKCcuZXw27murV3P9Ng
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 Helklass 

 Stor grupp (11-15) 

 Grupp (6-10) 

 Liten grupp (2-5) 

 Individuellt  

Övrigt:  

3 Hur genomförde du observationspunkt "Kan dela upp enkla ord i språkljud" i din klass? 

* Markera alla som gäller. 

 Helklass 

 Stor grupp (11-15) 

 Grupp (6-10) 

 Liten grupp (2-5) 

 Individuellt  

Övrigt:  

4. Hur genomförde du observationspunkt "Kan koppla samman bokstäver med deras 

namn och språkljud" i din klass? * Markera alla som gäller. 

 Helklass 

 Stor grupp (11-15) 

 Grupp (6-10) 

 Liten grupp (2-5) 

 Individuellt  

Övrigt:  

I Lärarinformationen på s.4 står det: ”Syftet (med Hitta språket, 

förf.anm.) är att stödja läraren i att identifiera de elever som (1) 

riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i 

årskurs 1 och 3 i grundskolan och sameskolan, (2) är i behov 

av extra anpassningar, eller (3) är i behov av extra 

utmaningar.” 

 

5. I vilken omfattning hjälper Hitta språket dig att identifiera elever som riskerar att inte 

nå kunskapskraven för årskurs 1 och 3? * Markera alla som gäller. 
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 I mycket liten omfattning 

 I ganska liten omfattning 

 Varken i liten eller stor omfattning 

 I ganska stor omfattning 

 I mycket stor omfattning  

Övrigt:  

6 I vilken omfattning hjälper Hitta språket dig att identifiera elever som är i behov av 

extra anpassningar gällande sin läsinlärning? * Markera alla som gäller. 

 I mycket liten omfattning 

 I ganska liten omfattning 

 Varken i liten eller stor omfattning 

 I ganska stor omfattning 

 I mycket stor omfattning  

Övrigt:  

7. I vilken omfattning hjälper Hitta språket dig att identifiera elever som är i behov av 

extra utmaningar i sin läsutveckling? * Markera alla som gäller. 

 I mycket liten omfattning 

 I ganska liten omfattning 

 Varken i liten eller stor omfattning 

 I ganska stor omfattning 

 I mycket stor omfattning  

Övrigt:  

Bedömningskriterierna 

Lärarhandledningen ger följande kriterier för de fonologiska 

observationspunkterna: 

 

Uppmärksamma och notera om eleven kan ange första språkljudet i minst tre ord som börjar på 

olika språkljud. 

 

Uppmärksamma och notera om eleven kan ange antalet språkljud i minst tre olika ord. 
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Uppmärksamma och notera om eleven kan urskilja orden i minst tre korta meningar. 

 

Uppmärksamma och notera om eleven kan koppla samman minst fem bokstäver med deras namn 

och språkljud. 

8 Hur avgör du utifrån dessa kriterier vilka elever som behöver extra 

anpassningar/stöd gällande sin fonologiska utveckling? (Motivera gärna under 

"Övrigt") * Markera alla som gäller. 

 De elever som inte uppnår 1 av kriterierna behöver extra anpassningar/stöd. 

 De elever som inte uppnår 2 av kriterierna behöver extra anpassningar/stöd. 

 De elever som inte uppnår 3 av kriterierna behöver extra anpassningar/stöd. 

 De elever som inte uppnår 4 av kriterierna behöver extra anpassningar/stöd. 

 Jag kan inte identifiera elever som behöver extra anpassningar utifrån dessa kriterier. 

 Övrigt:  

 

Tillhandahålls av 
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Bilaga 2 - Informationsbrev till vårdnadshavare 

Information till vårdnadshavare om examensarbete på 
speciallärarprogrammet angående Skolverkets 
bedömningsmaterial Hitta språket, hösten 2019. 

Vi vill fråga dig om du vill godkänna att ditt barn deltar i ett forskningsprojekt om 

Skolverkets nya bedömningsstöd för förskoleklass, Hitta språket. I det här dokumentet får 

du information om projektet och om vad det innebär att delta.  

Lizette Ekström & Martin Holmgren 

Vad är det för projekt och varför vill ni att mitt barn ska delta? 

I vårt examensarbete vill vi titta närmare på Skolverkets bedömningsstöd Hitta språket. Vi 

kommer jämföra utfallet i Hitta språket, aktivitet 4 med utfallet i ett normerat och 

standardiserat bedömningsmaterial, Fonolek. I vår studie vill vi även få en insikt i hur 

förskollärarna upplever att användningen av Hitta språket fungerar till exempel när det 

gäller genomförande av uppgifterna och tolkning av resultatet. 

Vi som genomför forskningsprojektet är utbildade grundskollärare i svenska och läser 

speciallärarutbildningen med språk-, läs- och skrivinriktning. Alla elever i ditt barns klass 

och elever från fyra andra klasser, varav två från en annan kommun, bjuds också in att 

delta i studien. 

Forskningshuvudman för projektet är Umeå universitet. Med forskningshuvudman menas 

den organisation som är ansvarig för studien. 
 

Hur går studien till? 

Vill vi ta del av elevernas resultat från Skolverkets bedömningsstöd Hitta språket och 

därefter jämföra resultaten med Fonolek. 

Hitta språket är obligatoriskt för alla elever i förskoleklass och genomförs även om man 

väljer att inte delta i denna studie. Även Fonolek genomförs i samtliga förskoleklasser 

oavsett om eleven deltar i denna studie eller ej. 

         

Möjliga följder och risker med att delta i studien 

Det finns inte några risker med att delta i projektet. Eleverna kommer att uppleva 

genomförandet som vanliga skolaktiviteter. 
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Vad händer med mitt barns uppgifter? 

Projektet kommer att samla in och registrera ditt barns resultat på Hitta språket. Ett 

slumpmässigt urval lottar fram ett antal elever vars resultat på Fonolek också samlas in 

och registreras. Alla resultat och all information avidentifieras så att de inte går att spåra.  

Resultaten används enbart i denna studie. Endast medverkande lärare och ansvariga för 

studien har tillgång till de avidentifierade resultaten. De avidentifierade resultaten kommer 

att publiceras i ett examensarbete för att bli tillgängliga för forskare och pedagoger, men 

det kommer inte att vara möjligt att veta vilken elev eller skola som har deltagit. 

 

Ditt barns resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Ansvarig 

för ditt barns personuppgifter är Umeå universitet. Enligt EU:s dataskyddsförordning har 

du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om ditt barn som hanteras i studien, och 

vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om ditt barn raderas 

samt att behandlingen av ditt barns personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av 

uppgifterna ska du kontakta Umeå universitet dataskyddsombud på 090-786 50 00. Om du 

är missnöjd med hur ditt barns personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till 

Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 

Hur får jag information om resultatet av studien? 

Om du vill ta del av resultatet i projektet så kan du kontakta Martin Holmgren eller Lizette 

Ekström (se ”Ansvarig för studien”).  

Försäkring och ersättning 

Ingen försäkring behövs utöver barnens ordinarie grundförsäkring via skolan och 

sjukvården.  

Deltagandet är frivilligt  

Ditt barns deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. 

Om du väljer att ditt barn inte ska delta eller vill avbryta deltagandet behöver du inte 

uppge varför, och det kommer inte heller att påverka ditt barns skolgång på något sätt. 

Om du eller ditt barn vill avbryta deltagandet ska du kontakta den ansvariga för studien 

(se nedan). 

Ansvarig för studien  

Ansvariga för studien är Martin Holmgren och Lizette Ekström.  

 

Kontaktuppgifter:  Martin Holmgren: xxxx@xxxx.se, tfn: XXXX 

   Lizette Ekström: xxxx@xxxx.se, tfn: XXXX 

 

Tack för Er medverkan! 

mailto:xxxx@xxxx.se
mailto:xxxx@xxxx.se
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Samtycke till att delta i studien 

Jag har fått skriftlig informationen om studien och jag får behålla den skriftliga 

informationen.  

  

Barnets namn: ____________________________________________________ 

 

☐ Jag samtycker till att mitt barn deltar i studien om Skolverkets bedömningsmaterial Hitta 

språket. 

☐ Jag samtycker till att uppgifter om mitt barn behandlas på det sätt som beskrivs i 

forskningsinformationen. 

  

  

Plats och datum Underskrift 
  

 

 

  



 

  53  

 

    

 

Bilaga 3 - Informationsbrev till lärare 

Information till lärare angående examensarbete på 
speciallärarprogrammet om Skolverkets bedömningsmaterial 
Hitta språket, hösten 2019.  

Vi vill fråga dig om du vill godkänna att du deltar i ett forskningsprojekt om 

bedömningsstödet Hitta språket. I det här dokumentet får du information om projektet och 

om vad det innebär att delta.  

Lizette Ekström & Martin Holmgren 

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 

I förskoleklass ska läraren, förutom att bedriva undervisning, även göra bedömningar av 

sina elever för att så snabbt som möjligt hitta de elever som behöver stöttning eller 

ytterligare utmaningar i sin språk- och läsutveckling. Skolverket har därför utvecklat ett 

obligatoriskt bedömningsstöd, Hitta språket, där resultatet ska vara pedagogen till hjälp för 

eventuella stödinsatser. Vi vill titta närmare på om Hitta språket är effektivt i att tidigt 

identifiera elever som behöver extra stöd i sin läsutveckling. Vi kommer att jämföra 

utfallet i Hitta språket, aktivitet 4 med utfallet i ett normerat och standardiserat 

bedömningsmaterial, Fonolek. Vi vill även få en insikt i hur förskollärarna upplever att 

användningen av Hitta språket fungerar till exempel när det gäller genomförande av 

uppgifterna, tolkning av resultatet samt identifiering av elever i lässvårigheter.   

Studien är en del i vårt examensarbete inom speciallärarutbildningen vid Umeå Universitet 

hösten 2019.   

Forskningshuvudman för projektet är Umeå universitet. Med forskningshuvudman menas 

den organisation som är ansvarig för studien. 
 

Hur går studien till? 

• Du hjälper till att dela ut ”Informationsbrev till vårdnadshavare” till eleverna i din 

klass. 

• Du hjälper till att samla in ”Informationsbrev till vårdnadshavare” från eleverna i 

din klass. 

• Du genomför kartläggning/bedömning enligt anvisningarna i Hitta språket och 

Fonolek.  

• Du dokumenterar resultaten enligt anvisningarna i Hitta språket och Fonolek. 

• Du besvarar en digital enkät angående Hitta språket (ca 5-10 minuter). 
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Möjliga följder och risker med att delta i studien 

Det finns inte några risker med att delta i projektet. Dina enkätsvar kommer att behandlas 

enligt Vetenskapsrådets krav på anonymitet. 

Vad händer med mitt mina uppgifter? 

• Ditt anonyma enkätsvar kommer att samlas in digitalt och sammanställas.  

• Insamlad information kommer att förvaras på ett USB-minne. 

• Endast författarna av examensarbetet kommer att ha tillgång till informationen. 

• Resultaten kommer att publiceras i ett examensarbete där det inte kommer att 

framgå vilka lärare, elever eller skolor som deltagit. 

• Information gällande personuppgiftshantering - se bilaga 1. 

Hur får jag information om resultatet av studien? 

Om du vill ta del av resultatet i projektet kan du kontakta Martin Holmgren eller Lizette 

Ekström (se ”Ansvarig för studien”).  

Deltagandet är frivilligt  

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du 

väljer att inte delta eller vill avbryta deltagandet behöver du inte uppge varför. Om du vill 

avbryta deltagandet ska du kontakta den ansvariga för studien (se nedan). 

Ansvarig för studien  

Ansvariga för studien är Martin Holmgren och Lizette Ekström.  

 

Kontaktuppgifter:  Martin Holmgren: xxxx@xxxx.se, tfn: XXXX 

   Lizette Ekström: xxxx@xxxx.se, tfn: XXXX 

  

  

Tack för din medverkan! 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:xxxx@xxxx.se
mailto:xxxx@xxxx.se
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Samtycke till att delta i studien 

Jag har fått skriftlig information om studien och har haft möjlighet att ställa frågor via 

kontaktuppgifterna ovan. Jag får behålla den skriftliga informationen.  

  

Ditt namn:  ____________________________________________________ 

 

☐ Jag samtycker till att delta i studien om skolverkets bedömningsmaterial Hitta språket 

☐ Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i 

forskningsinformationen. 

  

  

Plats och datum Underskrift 
  

 


