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Abstrakt 

Bakgrund: Tidigare forskning om avkodningsförmåga i relation till olika språkliga och 
kognitiva förmågor har i huvudsak fokuserat på avkodning i tidiga skolår och genomförts i 
en engelskspråkig kontext. Vi känner inte till några studier som undersökt sambanden 
mellan fonologisk bearbetningsförmåga, snabb benämning, ordflöde, ordförråd, 
arbetsminne och ordavkodning i senare skolår i en transparent ortografi som svenska. 
  
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka sambanden mellan fonologisk respektive 
ortografisk avkodning och fonologisk bearbetningsförmåga, snabb benämning, ordflöde, 
ordförråd och arbetsminne i senare skolår i den transparenta ortografin svenska.  
 
Metod: Studien inkluderade 44 deltagare. Data började samlas in på höstterminen 2015 
när deltagarna gick i klass 8 och samlades in över en period på 11 månader. All data var 
insamlad när eleverna gick i åk 9, höstterminen 2016. De beroende variablerna var 
fonologisk avkodning och ortografisk avkodning och de oberoende variablerna var 
fonologisk medvetenhet, fonologiskt korttidsminne, snabb benämning, ordflöde, 
ordförråd, verbalt arbetsminne och visuospatialt arbetsminne. Korrelations- och 
regressionsanalyser utfördes för att undersöka sambanden mellan de beroende och 
oberoende variablerna. 
 
Resultat: Resultaten visade att fonologisk medvetenhet och ordflöde var de enda 
variablerna som korrelerade signifikant med både fonologisk- respektive ortografisk 
avkodning.  
 
Slutsatser: Vårt resultat stärker vikten av tidig träning av fonologisk medvetenhet 
eftersom det visar att fonologisk medvetenhet fortsätter korrelera signifikant med 
avkodning även i senare skolår i en transparent ortografi som svenska. Vårt resultat ger 
även stöd åt fortsatt klinisk användning av ordflödestest då vi kan se att ordflöde 
korrelerar signifikant med avkodning i senare skolår. 
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Introduktion 

I den här studien studeras sambanden mellan variabler som tar sin utgångspunkt i 
modeller för ordavkodning, fonologisk bearbetningsförmåga, snabb benämning, ordflöde, 
ordförråd och arbetsminne.  

Bakgrund 

I modellen Simple View of Reading (SVR) definieras läsförståelse som produkten av de två 
komponenterna visuell ordavkodning och språkförståelse (Hoover & Gough, 1990). Enligt 
modellen SVR är avkodning och språkförståelse oberoende komponenter och samtidigt 
lika viktiga för att läsförståelse ska uppstå. Språkförståelse definieras inom SVR som 
förmågan att hämta lexikal information, till exempel ords betydelse, och utifrån detta dra 
slutsatser av meningarnas betydelse samt göra tolkningar på diskursnivå. Förståelse av 
text involverar samma lingvistiska kompetens men baseras på visuell information istället 
för akustisk information (Hoover & Gough, 1990). En effektiv avkodningsförmåga är 
enligt SVR förmågan att snabbt känna igen ett skrivet ord och koppla det till rätt 
fonologisk representation i ordförrådet, även kallat det mentala lexikonet (Hoover & 
Gough, 1990). Ett antal studier (Braze, Tabor, Shankweiler, & Mencl, 2007; Kirby & 
Savage, 2008; Ouellette & Beers, 2010) kritiserar SVR-modellens antagande om att 
språkförståelse och avkodning är oberoende komponenter då de anser att det finns en 
interaktion mellan dessa komponenter och att relationen dem emellan är mer komplex än 
vad SVR-modellen förklarar. 

Två huvudsakliga modeller som beskriver ordavkodningsprocessen är Dual-route-
modellen (Coltheart, Curtis, Atkins, & Haller, 1993) och den Konnektionistiska 
triangelmodellen (Plaut, McClelland, Seidenberg, & Patterson, 1996). I båda modellerna 
beskrivs läsprocessen i termer av att bearbeta fonologiska, ortografiska och semantiska 
representationer men modellerna skiljer sig åt vad gäller processandet av information. 
Denna studie tar sitt avstamp i dual-route-modellen där Coltheart et al. (1993) beskriver 
att det hos läskunniga finns två avkodningsstrategier, två olika vägar in i ordförrådet. 
Ordförrådet är ett långtidsminne för ord och innehåller information om ordens semantik, 
stavning och uttal. De två avkodningsstrategierna som gett dual-route-modellen sitt namn 
är den icke-lexikala avkodningsstrategin som används vid läsning av nonord och obekanta 
ord och den lexikala avkodningsstrategin som används vid läsning av ljudstridiga ord. Den 
icke-lexikala avkodningsstrategin, även kallad fonologisk avkodning, innebär att ord 
ljudas fram bokstav för bokstav. Här sker en grafem-fonem-koppling där det skrivna 
grafemet, enskilda bokstäver eller bokstavskombinationer, kopplas till rätt fonem, en inre 
fonologisk representation av hur grafemet låter. Den lexikala avkodningsstrategin, även 
kallad ortografisk avkodning, innebär istället helordsläsning där det skrivna ordet kopplas 
till en inre ortografisk representation som finns lagrad i ordförrådet. Förutsättningen för 
att en ortografisk representation ska kunna etableras i ordförrådet är att läsaren har läst 
ett ord flera gånger. Vid upprepade möten med ordet ökar effektiviteten i den ortografiska 
avkodningen (Coltheart et al., 1993). 

Innan grafem-fonem-kopplingen har etablerats och den fonologiska 
avkodningsstrategin har utvecklats använder sig nybörjarläsaren av den logografiska 
avkodningsstrategin där logografi refererar till ordets visuella särdrag (Høien & Lundberg, 
2013). Vid användning av den logografiska avkodningsstrategin behandlas varje ord som 
en unik grafisk bild. Läsaren använder sig av enkla associationer mellan hur ordet uttalas 
och ordets grafiska mönster då grafem-fonem-kopplingen ännu är okänd och sekundär för 
läsaren. Med den logografiska avkodningsstrategin kan läsaren känna igen ord utan att i 
sin tur ha lärt sig många bokstäver. Efter hand ställs högre krav på läsaren och då räcker 



 

2 
 

inte den logografiska avkodningsstrategin till för ett effektivt läsande (Ehri & McCormick, 
1998; Høien & Lundberg, 2013). 

Nästa steg i avkodningsutvecklingen innebär att läsaren börjar koppla grafem till 
fonem och därmed använder sig av den fonologiska avkodningsstrategin vid läsning av 
nya, okända ord (Høien & Lundberg, 2013). Fonologisk avkodning är en resurskrävande 
avkodningsstrategi då den belastar arbetsminnet som måste förvara enheterna i minnet 
tills hela ordet har ljudats ihop. Den fonologiska avkodningsstrategin blir problematisk 
när ord innehåller många bokstäver, när stavningsmönstret bryter mot de regler som 
språket har för grafem-fonem-omkodning eller om ordet innehåller avancerade 
konsonantkluster. Alla bokstäver och bokstavskombinationer är av betydelse men efter 
hand blir de organiserade och strukturerade i form av stammar, ändelser, förstavelser, 
böjningar och olika bokstavskombinationer som är vanligare i vissa positioner. När 
läsaren börjar upptäcka dessa strukturer av högre ordning, det vill säga ortografiska 
strukturer, är det möjligt att övergå till den ortografiska avkodningsstrategin. Ortografisk 
avkodning är en automatiserad process som innebär en snabbare väg in till ordförrådet 
samt en effektivare och mindre resurskrävande läsning (Ehri & McCormick, 1998; Høien 
& Lundberg, 2013).  

För en fungerande fonologisk avkodning behövs det fonologiska korttidsminnet som 
lagrar fonemen tills hela ordet har ljudats (Coltheart et al., 1993). Korttidsminnet är en del 
av arbetsminnet som enligt Baddeleys komponentsmodell (2000) består av fyra delar. Den 
centrala exekutiven kontrollerar styrning och planering av informationen och har till sin 
hjälp två underordnade hjälpsystem som i sin tur lagrar informationen: den fonologiska 
loopen och det visuospatiala skissblocket. Den fonologiska loopen lagrar verbal och 
akustisk information och det visuospatiala skissblocket lagrar visuell och spatial 
information. Arbetsminnets sista del är den episodiska bufferten som integrerar 
informationen och fungerar som samordnare mellan de två hjälpsystemen och mellan 
arbetsminnet och långtidsminnet (Baddeley, 2000). Arbetsminnets roll är enligt Baddeley 
& Hitch (1974) att aktivt hålla viktig information i minnet under komplexa kognitiva 
processer som inlärning, resonerande och förståelse. För att testa arbetsminnets förmåga 
ska uppgiften innehålla manipulation av information, en förmåga som styrs av den 
centrala exekutiven (Baddeley, 2003). Baddeley (2003) menar att arbetsminnet spelar en 
viktig roll i språkliga processer och att en nedsättning i den fonologiska loopen kan ha 
negativa konsekvenser för språkligt processande. 

Den fonologiska loopens roll är att agera som tillfälligt lager för auditiv information 
under några sekunder och samtidigt som den auditiva informationen lagras skapas en mer 
permanent ljudrepresentation i långtidsminnet (Baddeley, Gathercole, & Papagno, 1998). 
Loopen kan delas in i två mindre system, det temporära lagringssystemet som fungerar 
som ett fonologiskt korttidsminne och det subvokala repetitionssystemet (Baddeley, 
2003). Subvokal repetition, eller tyst repetition, hjälper korttidsminnet att hålla materialet 
i lager längre än vad som skulle varit möjligt utan detta repetitionssystem. Förmågan hos 
den fonologiska loopen mäts vanligen med hjälp av nonordsrepetition (Melby-Lervåg et 
al., 2012). Den fonologiska loopen anses vara av vikt för bland annat inlagring av nya ord 
samt för avkodning (Alt, 2011; Gathercole, Service, Hitch, Adams, & Martin, 1999; 
Gathercole, 2006; Rispens & Baker, 2012). 

Fonologisk bearbetningsförmåga är ett överordnat begrepp för flera fonologiska 
förmågor och kan delas in i implicita och explicita processer (Melby-Lervåg, Lyster & 
Hulme, 2012). En implicit process syftar på när den fonologiska bearbetningen kan ske 
automatiskt och utan reflektion över eller medvetenhet om ljudstrukturen hos ett uttalat 
ord. Detta testas i uppgifter som involverar fonologiskt korttidsminne eller snabb 
benämning, även kallat rapid automatic naming (RAN). Snabb benämning definieras 
vanligtvis som förmågan att snabbt benämna en serie kända visuella stimuli såsom siffror, 
bokstäver, objekt eller färger (Wolf & Bowers, 1999). En explicit process syftar istället på 
när det dessutom krävs en reflektion över eller manipulation av språkljuden i ordet. Detta 
kallas fonologisk medvetenhet och testas i uppgifter som exempelvis innebär identifiering 
av vilket ljud som är först eller sist i ett ord (Melby-Lervåg, Lyster & Hulme, 2012). Rollen 
av fonologisk medvetenhet i läsinlärning har studerats i snart 40 år (Kjeldsen, Niemi, & 
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Olofsson, 2003) och flera studier pekar på att fonologisk medvetenhet är nära relaterat till 
variationer i utvecklingen av barns läsförmåga (Melby-Lervåg, Lyster & Hulme, 2012). 
Snowling (1998) beskriver att det finns rikligt med forskning som tyder på att träning av 
fonologisk medvetenhet ger fördelar för den tidiga läsinlärningen. 

En del forskare inkluderar snabb benämning till fonologisk bearbetningsförmåga då 
RAN antas involvera snabb hämtning av fonologiska representationer (Ramus & 
Szenkovits, 2008; Vaessen, Gerretsen, & Blomert, 2009). Andra forskare separerar RAN 
från fonologisk medvetenhet och fonologiskt korttidsminne då de anser att snabb 
benämning inte kan placeras som en subkomponent till fonologisk bearbetningsförmåga 
eftersom RAN också innefattar andra kognitiva processer (Wolf & Bowers, 1999; Kirby et 
al., 2010). I den föreliggande studien inkluderas de två förmågorna fonologisk 
medvetenhet och fonologiskt korttidsminne i begreppet fonologisk bearbetningsförmåga. 

Det finns delade meningar angående vad variationer i avkodningsförmåga grundas i. 
En hel del forskning som rör avkodningssvårigheter inriktar sig ofta på diagnosen dyslexi 
eftersom den framförallt avser en bristande förmåga till ordavkodning (Høien & 
Lundberg, 2013). Den ledande teorin om orsaken till dyslexi, phonological core deficit-
modellen, menar att dyslexi grundas i en nedsättning i den fonologiska komponenten, det 
vill säga brister i den fonologiska bearbetningsförmågan (Stanovich, 1988). Wolf & Bowers 
(1999) föreslår en mer utvidgad förklaring till avkodningssvårigheter som inte är 
begränsad till fonologiska nedsättningar, double deficit-hypotesen. Enligt double deficit-
hypotesen kan avkodningssvårigheter bero på svårigheter med snabb benämning eller 
fonologisk medvetenhet eller en kombination av svårigheter med både snabb benämning 
och fonologisk medvetenhet. Wolf & Bowers (1999) föreslår alltså att snabb benämning 
och fonologisk medvetenhet är delvis självständiga förmågor och att snabb benämning är 
en andra core-deficit till avkodningssvårigheter. Enbart nedsättning i snabb benämning 
skulle indikera en nedsättning i generell processhastighet som i sin tur påverkar visuella, 
auditiva och motoriska områden likväl som ortografiska och fonologiska processer (Wolf 
& Bowers, 1999). Processhastighet kan beskrivas som förmågan att snabbt utföra 
grundläggande kognitiva uppgifter som kräver en liten belastning av högre kognitiva 
förmågor och kan till exempel mätas i form av reaktionstid vid enkla uppgifter där 
testdeltagaren ska välja ett av två alternativ (Roivainen, 2011). Andra test som mäter 
processhastighet kan vara mer kognitivt belastande och ställa krav på samtidigt 
processande av språklig information (Catts, Gillispie, Leonard, Kail, & Miller, 2002). 
Exempel på en sådan typ av uppgift är ordflödestest som mäter förmågan att snabbt och 
automatiskt plocka fram språklig information (Carlsson, 2009). Både snabb benämning 
och ordflödestest används kliniskt vid utredning av avkodningssvårigheter (Carlsson, 
2009; Høien, 2007). 

Den forskning som gjorts på samband mellan fonologisk bearbetningsförmåga och 
avkodning är i stor utsträckning gjord på den engelska ortografin, något som har 
ifrågasatts då engelskans grafem-fonem-relation är betydligt mer komplex än i många 
andra ortografier (Share, 2008). Ortografier avbildar ljudstrukturen i språken de 
representerar. Hur direkt relationen mellan grafem och fonem är varierar mellan olika 
ortografier (Landerl et al., 2013). En ortografi kan vara mer eller mindre transparent eller 
opak beroende på ortografins grafem-fonem-relation. I transparenta ortografier som 
exempelvis finska, italienska och svenska är det lättare att förutspå hur ett ord uttalas 
utifrån skrift då grafem-fonem-relationen är enkel till skillnad från opaka ortografier som 
exempelvis engelska, franska och danska där det är svårare att förutse ords uttal utifrån 
skrift då grafem-fonem-relationen är mer komplex (Ziegler, 2010). Eftersom majoriteten 
av forskning undersöker avkodning i den opaka ortografin engelska ligger fokus i den 
aktuella studien på att undersöka avkodning i den transparenta ortografin svenska. I det 
följande beskrivs tidigare forskning som undersökt avkodning och dess eventuella 
samband med fonologisk bearbetningsförmåga, snabb benämning, ordflöde, ordförråd 
och arbetsminne i opaka respektive transparenta ortografier.  

Fonologisk medvetenhet är en viktig komponent i utvecklingen av 
avkodningsförmågan i alla ortografier (Ziegler et al., 2010) men har visat sig vara extra 
viktig i den engelska ortografin (Share, 2008). När en läsare har tillägnat sig stabila 
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grafem-fonem-kopplingar i en transparent ortografi predicerar inte den fonologiska 
medvetenheten längre avkodning i samma utsträckning som innan lässtart (Furnes & 
Samuelsson, 2011). Mängden bristande överensstämmelser och oregelbundenheter i 
grafem-fonem-relationen i den engelska ortografin utmanar det fonologiska systemet hos 
nybörjarläsaren vilket kan indikera att relevansen av fonologisk medvetenhet är större i 
opaka ortografier jämfört med i transparenta ortografier (Moll et al., 2014). I en studie av 
Landerl et al. (2013) visade resultaten att fonologisk medvetenhet var en signifikant 
prediktor av avkodningssvårigheter hos barn mellan 8 och 13 år även i de mest 
transparenta ortografier. Studien visade också att den predicerande effekten av fonologisk 
medvetenhet ökade med ökad ortografisk komplexitet (Landerl et al., 2013). Melby-
Lervåg, Lyster & Hulme (2012) visar i sin översiktsstudie att barn i tidiga skolår med 
avkodningssvårigheter ofta visar en svaghet i fonologisk medvetenhet jämfört med typiska 
barn i samma ålder i såväl transparenta som opaka ortografier. I studien såg man att 
fonologisk medvetenhet har det starkaste sambandet med individuella variationer i 
avkodningsförmågan hos barn i tidiga skolår efter kontroll för rimkunskap och fonologiskt 
korttidsminne. Landerl et al. (2013) visade att även fonologiskt korttidsminne var en 
signifikant prediktor till avkodningssvårigheter men att den predicerande effekten var 
relativt liten i jämförelse med den hos fonologisk medvetenhet. Enligt Melby-Lervåg, 
Lyster & Hulme (2012) delas sambandet mellan fonologiskt korttidsminne och avkodning 
med fonologisk medvetenhet.  

Resultatet från studien av Landerl et al. (2013) visade att även RAN var en prediktor 
av avkodningssvårigheter i både transparenta och opaka ortografier. Studien visade också 
att den predicerande effekten av RAN ökade med ökad ortografisk komplexitet. I en studie 
av Furnes & Samuelsson (2011) visade resultatet att RAN var en starkare prediktor för 
avkodningsförmåga i transparenta ortografier än vad fonologisk medvetenhet var. Studien 
visade också att RAN predicerade avkodning även i engelska. Enligt Snowling (2001) är 
brister i snabb benämning ett av huvuddragen i dyslexi i transparenta ortografier medan 
det i opaka ortografier är brister i fonologisk medvetenhet som är det mest framträdande 
draget hos personer med dyslexi.  

Enligt Ouellette (2006) tyder ett flertal studier på att det finns samband mellan 
ordförråd och avkodningsförmåga. Ouellette & Beers (2010) såg att ordförråd predicerade 
ordavkodning, vilket då skulle peka på att relationen mellan ordförråd och avkodning är 
mer komplex än vad SVR anger. Resultaten från studien visade att ordförråd predicerade 
fonologisk avkodning hos barn i åk 6 i engelsk ortografi samt att ordförråd predicerade 
ortografisk avkodning både i åk 1 och i åk 6. Ricketts, Nation, & Bishop (2007) kom i sin 
studie fram till att ett gott ordförråd är viktigt för flera läsförmågor men inte för alla. 
Resultaten i studien visade att hos barn vid 8-10 års ålder i engelsk ortografi korrelerade 
ordförråd signifikant med läsning av oregelbundna ord som avkodas med ortografisk 
strategi. Ordförråd korrelerade inte signifikant med läsning av nonord, det vill säga 
fonologisk avkodning (Ricketts et al., 2007). Varken SVR eller dual-route-modellen räcker 
till för att förklara sambandet mellan semantisk information och avkodning då de två 
modellerna menar att dessa är två separata komponenter som är oberoende av varandra 
(Hoover & Gough, 1990; Coltheart et al., 1993). Høien & Lundbergs (2013) 
avkodningsmodell med avstamp i dual-route-teorin innefattar en interaktion mellan 
lexikala processer och avkodningsprocessen som eventuellt skulle kunna förklara ett 
samband mellan ordförråd och avkodning. Stanovich (1986) introducerade begreppet 
Matteus-effekten som innebär att elever som har ett gott ordförråd i tidiga skolår har en 
stor fördel i den fortsatta läsutveckling jämfört med elever som har ett svagt ordförråd i 
tidiga skolår. Denna fördel innebär att elever med gott ordförråd snabbt blir säkra läsare 
och möter genom skolåren betydligt mer text än elever med svagt ordförråd och lär sig 
därmed också fler ord jämfört med de svaga läsarna (Stanovich, 1986). Utifrån teorin om 
Matteus-effekten kan det förväntas att resultatet i den aktuella studien visar ett samband 
mellan ordförråd och ortografisk avkodning i senare skolår.  

De Jong (1998) lyfter ett flertal studier vars resultat tyder på ett samband mellan 
verbalt arbetsminne och avkodningsförmåga tidigt i läsutvecklingen då avkodningen ännu 
inte är automatiserad. Verbalt arbetsminne antas vara involverat i den tidiga 
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läsutvecklingen då varje segment i ett ord måste förvaras och omkodas innan ordet kan 
läsas (de Jong, 1998). Resultaten från Kail & Hall (2001) bekräftar att det finns en länk 
mellan verbalt arbetsminne och ordavkodningsförmåga hos barn mellan 7 och 13 år. Kail 
& Hall (2001) menar att denna länk kännetecknas av att det verbala arbetsminnet hjälper 
till med både lagring av information och styrning av uppmärksamhet vid avkodning. 
Enligt Kail & Hall (2001) delas sambandet mellan verbalt arbetsminne och avkodning 
huvudsakligen med fonologisk medvetenhet men en del av sambandet är fortfarande 
begränsat till endast verbalt arbetsminne. Eftersom den ortografiska avkodningsstrategin 
inte innefattar den fonologiska omkodning som belastar arbetsminnet vid fonologisk 
avkodning (Høien & Lundberg, 2013) kan vi i denna studie förvänta oss att verbalt 
arbetsminne inte kommer att visa något samband med ortografisk avkodning i senare 
skolår. Trots en automatiserad avkodningsstrategi i senare skolår behöver läsare vid möte 
med nya och okända ord använda den fonologiska avkodningsstrategin och därmed 
aktivera det verbala arbetsminnet (Coltheart et al., 1993). Utifrån detta förväntar vi oss i 
den aktuella studien ett samband mellan fonologisk avkodning och verbalt arbetsminne i 
senare skolår.  

Enligt Hitch, Halliday, Schaafstal, & Schraagen (1988) och Alloway, Gathercole, & 
Pickering (2006) använder sig yngre barn mer av visuellt arbetsminne för att förvara 
visuell information medan barn i högre åldrar istället kodar om visuella intryck till verbala 
komponenter som kan hållas i det verbala korttidsminnet med hjälp av subvokal 
repetition. Utifrån detta förväntas att visuospatialt arbetsminne inte kommer visa ett 
signifikant samband med avkodning i den föreliggande studien eftersom barn i högre 
skolår förlitar sig mer på det verbala arbetsminnet i uppgifter där det krävs en lagring och 
manipulation av visuell information (Hitch et al., 1988; Alloway et al., 2006). 
Visuospatialt arbetsminne testas i uppgifter där testdeltagaren exempelvis ska komma 
ihåg vilken ordning visuella stimuli presenteras, till exempel i form av kvadratiska rutor 
(Kessels, van Zandvoort, Postma, Jaap Kappelle, & de Haan, 2000). 

Sammanfattningsvis så har tidigare studier påvisat samband mellan fonologisk 
bearbetningsförmåga och avkodningsförmåga i tidiga skolår (se Melby-Lervåg, Lyster & 
Hulme, 2012 för en översikt) avseende både opaka och transparenta ortografier. Ett 
samband som stärkts ytterligare med ökad ortografisk komplexitet (Landerl et al., 2013). 

Vidare visade Furnes & Samuelsson (2011) och Landerl et al. (2013) att snabb 
benämning korrelerade med avkodningsförmåga i tidiga skolår både i opaka och 
transparenta ortografier. Double deficit-modellen (Wolf & Bowers, 1999) beskriver att en 
nedsättning i snabb benämning kan ligga till grund för avkodningssvårigheter. Eftersom 
snabb benämning anses delvis mäta en mer generell processhastighet och ordflödestest 
delvis involverar en mer språkligt belastad processhastighet (Carlsson, 2009; Wolf & 
Bowers, 1999) så inkluderar den föreliggande studien både mått på snabb benämning och 
ordflöde. Till vår kännedom finns inga studier som undersökt om snabb benämning eller 
ordflöde bidrar mer till avkodning i senare skolår. 

Trots att SVR (Hoover & Gough, 1990) och Dual route-modellen (Coltheart et al., 
1993) separerar språkförståelse och avkodningsförmåga så har flera studier påvisat 
samband mellan ordförråd och ordavkodningsförmåga. Samband som kan anses vara i 
linje med den så kallade Matteus-effekten (Stanovich, 1986). I den aktuella studien 
undersöks detta eventuella samband i den transparenta ortografin svenska. 

En kognitiv komponent som förts fram som betydelsefull är för avkodning är 
arbetsminnet (de Jong, 1998). Denna studie undersöker eventuella relationer mellan 
verbalt arbetsminne och ordavkodning samt visuospatialt arbetsminne och 
ordarvkodning, där den senare förväntas avta i betydelse med stigande ålder (de Jong, 
1998; Alloway et al., 2006; Hitch et al., 1988). Till vår kännedom finns inga studier som 
undersökt sambandet mellan fonologisk bearbetningsförmåga, snabb benämning, 
ordflöde, ordförråd, arbetsminne och ordavkodning i senare skolår avseende en 
transparent ortografi och detta är därför av extra intresse att undersöka i den aktuella 
studien. 
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Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka sambanden mellan fonologisk respektive 
ortografisk avkodning och fonologisk bearbetningsförmåga, snabb benämning, ordflöde, 
ordförråd och arbetsminne i senare skolår i den transparenta ortografin svenska. Med 
utgångspunkt från elever i årskurs (åk) 8-9 undersöks i den aktuella studien sambanden 
mellan;   

 fonologisk respektive ortografisk avkodning och fonologisk bearbetningsförmåga 

 fonologisk respektive ortografisk avkodning och snabb benämning 

 fonologisk respektive ortografisk avkodning och ordflöde  

 fonologisk respektive ortografisk avkodning och ordförråd 

 fonologisk respektive ortografisk avkodning och verbalt respektive visuospatialt 
arbetsminne 

Metod 

Denna studie är en del av det större forskningsprojektet ”Lässvårigheter, språklig förmåga 
och skolresultat i senare skolår” vars huvudsakliga syfte är att identifiera vilka 
begränsningar i läsförmåga, språk, arbetsminne och icke-verbal problemlösning som gör 
en elev sårbar när det gäller att klara grundskolans kunskapskrav men även att undersöka 
relationen mellan arbetsminne, språklig förmåga och läsning i senare skolår (personlig 
kommunikation med Jonsson & Levlin, december 2016). 

Den aktuella studien genomfördes med en korrelationsdesign för att undersöka 
eventuella samband mellan fonologisk respektive ortografisk avkodning och fonologisk 
bearbetningsförmåga, snabb benämning, ordflöde, ordförråd och verbalt respektive 
visuospatialt arbetsminne. Fonologisk respektive ortografisk avkodningsförmåga 
hanterades som beroende variabler och fonologisk bearbetningsförmåga, snabb 
benämning, ordflöde, ordförråd, och verbalt respektive visuospatialt arbetsminne 
hanterades som oberoende variabler. 

Deltagare 

Alla elever (N= 131) som gick i åk 8 läsåret 2015-2016 i den aktuella kommunen bjöds in 
att delta i studiens första del. Inga övriga inklusions- eller exklusionskriterier förekom. 
Ytterligare 11 elever från en högstadieskola i en grannkommun som hade deltagit i en 
tidigare studie (Levlin, 2014) erbjöds också att delta i den aktuella studien. Fyra av dessa 
11 elever tackade ja till att delta. Sammanlagt 85 elever tackade ja till att delta i studiens 
första del. I slutet på vårterminen i åk 8 erbjöds dessa 85 elever att delta i studiens andra 
del som genomfördes under hösten i åk 9. Sammantaget 44 elever tackade ja att delta i 
den individuella testningen i åk 9. Denna studie fokuserar på data insamlade i åk 8 och 9 
från dessa 44 elever. Undersökningsgruppen låg precis under medelvärdet utifrån 
manualernas normering för screening av läsförmåga (se Tabell 1). 
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Tabell 1. Medelvärde och standardavvikelse för normerad grupp samt för undersökningsgruppen i 

den föreliggande studien 

Test M (SD) utifrån manual M (SD) för undersökningsgruppen  

LS Läsförståelse 

(Johanssons, 2004) 

 

20 (5,9) 16,84 (7,355) 

LS Rättstavning  

(Johansson, 2004) 

 

33 (8,8) 32,63 (9,085) 

Ortografisk avkodning 

(Olofsson, 1998) 

 

83,6 (19,6) 74,76 (17,761) 

Fonologisk avkodning 

(Olofsson, 1998) 

31,7 (10,7) 26,9 (8,573) 

Material 

I den föreliggande studien användes testmaterial för screening av avkodningsförmåga 
samt bedömning av språkliga och kognitiva förmågor i grupp i åk 8. I åk 9 användes 
testmaterial för bedömning av språklig förmåga i en individuell testning. I Tabell 2 listas 
de testmaterial som samlades in i projektet ”Lässvårigheter, språklig förmåga och 
skolresultat i senare skolår” och därefter följer en mer specificerad beskrivning av 
testmaterialet som användes i den aktuella studien. 
 
Tabell 2. Beskrivning av testmaterial i screening i åk 8, bedömning av språkliga och kognitiva 

förmågor i åk 8 och bedömning av språklig förmåga i åk 9 
 

Förmåga 
 

Material  

Screening åk 8  

Läsförståelse Läs- och skrivdiagnostiska prov (LS), Läsförståelse 

(Johansson, 2004) 

 

Stavning Läs- och skrivdiagnostiska prov (LS), Rättstavning 

(Johansson, 2004) 

 

Avkodning Ordavkodning – mätning av fonologisk och ortografisk 

avkodning (Olofsson, 1998) 

* 

Bedömning av språkliga och kognitiva förmågor åk 8  

Hörförståelse Återgivningsprov (Taube, Torneus & Lundberg, 1984)  

Ordförståelse DLS Ordförståelse (Järpsten, 2002) * 

Fonologisk medvetenhet DUVAN omvänd spoonerism (Lundberg & Wolff, 2003) * 

Fonologiskt korttidsminne Diktamen av nonord (Holmberg & Sahlén, 2000; Selin & 

Törnqvist, 2006) 

* 

Verbalt arbetsminne DUVAN verbalt arbetsminne (Lundberg & Wolff, 2003) * 

Visuospatialt arbetsminne Block span (Kessels et al., 2000) * 

Ordflöde Djur + FAS (Carlsson, 2009) * 

Icke-verbal problemlösning Ravens matriser (Raven, 2000)  

Uthållighet och motivation GRIT (Duckworth & Quinn, 2009)  
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Bedömning av språklig förmåga åk 9  

Hörförståelse  Ubåtsfärden (se Bilaga 2)  

 Hörförståelseuppgift ur LOGOS (Høien, 2007)  

Fonologiskt korttidsminne Repetition av nonord (Wass et al., 2008) * 

 Seriell repetition av nonord (Wass et al., 2008) * 

Snabb benämning Snabb benämning av siffror (Värmon, 2005) * 

Ordförråd Begreppsförståelse ur LOGOS (Høien, 2007) * 

Kommentar: *= Material som användes i aktuell studie. 

Screening av avkodningsförmågan i åk 8 

I den aktuella studien användes testet Ordavkodning - mätning av fonologisk och 
ortografisk avkodningsförmåga (Olofsson, 1998) för att mäta elevernas 
avkodningsförmåga i åk 8. Nedan följer en specificerad beskrivning av de deltest som 
ingick i testmaterialet. 

 I deltestet fonologisk avkodning ska eleven läsa tre ord, exempelvis sorf jus vasp, 
och därefter avgöra vilket av orden som låter som ett riktigt ord.  

 I deltestet ortografisk avkodning ska eleven läsa två ord, exempelvis hej häj, och 
därefter avgöra vilket av orden som är korrekt stavat. 

Bedömning av språkliga och kognitiva förmågor i åk 8 

Nedan följer en specificerad beskrivning av de test som ingick i den aktuella studien som 
testade språkliga och kognitiva förmågor i åk 8. 

 Deltestet ordförståelse i DLS (Järpsten, 2002) består av ett häfte med korta 
meningar där där eleven ska bedöma vilket ord av fyra alternativ som betyder 
samma sak som målordet, exempelvis etage betyder samma som: bostadsrum, 
spiraltrappa, höghus eller våningsplan. Eleven får 20 min på sig att utföra så 
många uppgifter som möjligt i häftet. 

 I testet DUVAN omvänd spoonerism (Lundberg & Wolff, 2003) ska eleven 
identifiera att exempelvis ordet nävros blir rävnos när de initiala fonemen kastas 
om. 

 Diktamen av nonord (Holmberg & Sahlén, 2000; Selin & Törnqvist, 2006) är ett 
test där eleven får lyssna på ett uppläst nonord och sedan skriva ner ordet så som 
hen uppfattat ordet. Orden varierar i längd och fonologisk komplexitet. 

 I DUVAN verbalt arbetsminne (Lundberg & Wolff, 2003) instrueras eleven att 
minnas upplästa bokstavssekvenser samtidigt som hen besvarar enkla påståenden. 

 Block span (Kessels et al., 2000) är ett test där eleven ska komma i ihåg i vilken 
ordning kvadratiska rutor i en 3x3 matris presenteras och svarar genom att klicka 
på rutorna med datormusen. 

 I testet Djur och FAS (Carlsson, 2009) får eleven skriva ner så många ord som 
möjligt inom den semantiska kategorin djur inom en minut. Eleven får även skriva 
ner så många ord som möjligt med respektive initialt fonem /f/, /a/ respektive /s/ 
inom en minut.  

Bedömning av språklig förmåga i åk 9 

Nedan följer en specificerad beskrivning av de test som ingick i den aktuella studien som 
testade språklig förmåga i åk 9. 

 Repetition av nonord (Wass et al., 2008) är ett test där eleven får lyssna på ett 
nonord i taget och muntligt upprepa.  
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 I Seriell repetition av nonord (Wass et al., 2008) instruerades eleven att lyssna på 
en serie nonord och muntligt upprepa med samma ordningsföljd. 

 I testet Snabb benämning av siffror (Värmon, 2005) får eleven så snabbt som 
möjligt läsa upp en A4-sida med siffror under tidtagning. 

 Begreppsförståelse ur LOGOS (Høien, 2007) är ett deltest ur LOGOS där eleven 
får ord upplästa i hörlurar som sedan ska förklaras med egna ord.  

Genomförande  

Studien förankrades med kommunens skoldirektör och ansvarig chef för elevhälsan samt 
med rektorerna på de två aktuella högstadieskolorna under hösten 2015. Studiens upplägg 
förankrades även med alla undervisande lärare i åk 8. En förfrågan om medverkan i 
studien skickades ut till eleverna i åk 8 och deras vårdnadshavare under hösten 2015 
gällande studiens första del efter godkännande av Etikprövningsnämnden (se Bilaga 3 och 
Bilaga 4). Studiens första del genomfördes i helklass i åk 8 och omfattade en insamling av 
elevernas resultat i lässcreening samt insamling av  språkliga och kognitiva uppgifter. 
Familjer med annat modersmål fick informationsbrevet översatt till modersmålet 
(arabiska och dari). I samtyckesbrevet krävdes underskrift av båda vårdnadshavarna och 
eleven. Muntlig information om studien gavs till vårdnadshavarna i samband med ett 
föräldramöte på den ena högstadieskolan under hösten 2015. Vårdnadshavarna till de 11 
eleverna i den andra kommunen fick endast skriftlig information. En kort 
informationsfilm spelades även in som eleverna fick lyssna på under elevhandledningstid 
(se Bilaga 5). Inbjudan till studiens andra del skickades ut till vårdnadshavare och elever i 
slutet på åk 8, vårterminen 2016 (se Bilaga 6). Studiens andra del utgjordes av en 
individuell testning i åk 9 och innehöll ett antal språkliga uppgifter. Syftet med den 
individuella bedömningen var att genomföra uppgifter som kräver muntlig i stället för 
skriftlig respons. Data började samlas in på höstterminen 2015 när deltagarna gick i klass 
8 och samlades in över en period på 11 månader. All data var insamlad när eleverna gick i 
åk 9, höstterminen 2016. 

Screeningarna genomfördes i helklass av ämneslärarna i svenska eller skolans 
speciallärare enligt kommunens ordinarie rutiner. Forskningsdeltagarnas 
screeningresultat utgjordes av kvantitativa data och relaterades till manualernas normer 
för aktuell åldersgrupp och bestod av standardiserade mått på forskningsdeltagarnas 
läsförståelse och stavning med screeningmaterialet LS (Johansson, 2004), ordförståelse 
med screeningmaterialet DLS (Järpsten, 2002) samt fonologisk och ortografisk avkodning 
(Olofsson, 1998). Resultaten sammanställdes av ämneslärarna i svenska och skolans 
speciallärare. Genomförandet följde de standardiserade anvisningar som finns beskrivna i 
screeningarnas manualer.  

De språkliga och kognitiva uppgifter som genomfördes i åk 8 omfattade 
hörförståelse, fonologisk medvetenhet, fonologiskt korttidsminne, verbalt och 
visuospatialt arbetsminne, ordflöde, icke-verbal problemlösning samt uthållighet och 
motivation. Uppgifterna genomfördes i helklass av ämneslärarna i svenska med stöd av 
speciallärare eller legitimerad logoped Maria Levlin inom ramen för den ordinarie 
undervisningen. Maria Levlin instruerade både muntligt och skriftligt berörda lärare hur 
uppgifterna skulle genomföras. De elever som valde att inte delta i studien kunde läsa en 
bänkbok eller genomföra uppgifterna i studien under de lektioner data samlades in. Deras 
svar togs inte med i analyserna. Alla instruktioner förutom testet DUVAN var inspelade på 
ljudfil och spelades upp av lärarna. Instruktionerna till DUVAN lästes upp av lärarna och 
bestod av en nedkortad version av instruktionerna som finns i manualen. Alla resultat 
presenteras i form av kvantitativa data.  

I bedömningen i åk 9 ingick uppgifter relaterade till hörförståelse, fonologiskt 
korttidsminne, snabb benämning och begreppsförståelse. Den individuella testningen som 
utfördes under hösten i åk 9 genomfördes enskilt under elevens skoldag av logopedstudent 
Julia Vestin, logopedstudent Frida Lundagårds eller legitimerad logoped Maria Levlin. 
Instruktionerna till varje uppgift lästes upp av testledaren. Testningen tog 40-50 min/elev 
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och resultaten sammanställdes av respektive testledare. Alla resultat presenteras i form av 
kvantitativa data. 

Analys 

I alla dataanalyser har signifikansnivån bestämts till p-värdet < ,05. Deskriptiv statistik 
för medelvärden, standardavvikelser (SD) samt min- och maxvärden anges för resultaten 
för de screeningar, kognitiva uppgifter och språkliga uppgifter som ingår i denna studie.  

Vid screening för extremvärden som låg >3SD från medelvärdet i insamlade data 
identifierades ett extremvärde för variabeln DUVAN verbalt arbetsminne. Extremvärdet 
exkluderades från analysen då det extrema värdet sannolikt berodde på att eleven inte 
slutförde uppgiften. Elevens resultat i resterande uppgifter exkluderades inte. Med 
extremvärdet inkluderat var skewness -3,61 och kurtosis 16,39 för DUVAN verbalt 
arbetsminne. Efter att extremvärdet exkluderats låg skewness för samtliga variabler 
mellan -1,83 och 1,32 och kurtosis mellan -1,10 och 3,51. Bortfall av testresultat var högst i 
screening av ortografisk avkodning och Omvänd spoonerism från DUVAN där 3 av 44 
testresultat saknades. Bortfall till följd av att elever inte deltog i alla test, exempelvis på 
grund av sjukdom vid testtillfället, hanterades genom imputering av medianvärde för 
respektive test.  

Korrelationsanalyser genomfördes med Pearson produktmomentkorrelation i SPSS 
för att undersöka sambanden mellan beroende och oberoende testvariabler.  Därefter 
genomfördes regressionsanalyser i SPSS för respektive beroende testvariabel för att 
undersöka kontrollvariablernas eventuella påverkan på de samband som undersöktes 
utifrån studiens syfte.  

Reliabilitet 

Interbedömarreliabiliteten mellan de tre bedömarna för testet Begreppsförståelse ur 
LOGOS undersöktes och redovisas i Tabell 3.  

 
Tabell 3. Korrelationsanalys mellan de tre bedömarna innan förtydligande av rättningskriterier 
för Begreppsförståelse ur LOGOS 

 Maria  Julia Frida 

Maria 1 ,733** ,595* 

Julia  1 ,825** 

Frida   1 
Kommentar: ** p < 0,01, * p < 0,05. 

 
Interbedömarkontrollen visade låga värden vilket ledde till att de tre bedömarna 
gemensamt kom överens om förtydligande av rättningskriterierna. Alla elevers resultat på 
testet Begreppsförståelse ur LOGOS bedömdes sedan utifrån de förtydligade 
rättningskriterierna och facit i manualen (se Bilaga 7). 

Resultat 

Medelvärde, standardavvikelse, min- och maxvärde för de olika variablerna efter att ett 
extremvärde i DUVAN verbalt arbetsminne exkluderats från datamängden presenteras i 
Tabell 4.   
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Tabell 4. Beskrivande statistik för de uppgifter som ingår i den aktuella studien  

Variabel N M SD Min Max 

Ort. avk (b) 44 74,93 17,909 41 113 

      

Fon. avk (b) 44 27,02 8,396 11 45 

      

Ordförråd (k) 44 0,00 1,80098 -2,96 2,06 

      

DLSOrdförståelse 44 19,82 5,213 10 31 

      

LOGOSBegrepp 44 23,75 3,257 18 30 

      

RAN 44 59,57 14,835 32 112 

      

FonKTM (k) 44 0,00 2,44683 -4,82 5 

      

Nonord 44 15,48 3,420 8 23 

      

Nonordsserie 44 21,14 4,826 13 30 

      

Dikt. nonord 44 16,02 2,698 9 21 

      

DUVspo 44 21,39 2,855 13 24 

      

DUVarb 43 34,19 2,814 24 36 

      

Block span 44 6,34 1,098 3 9 

      

FAS komp (k) 44 0,00 1,78704 -3,52 4,12 

      

Djur 44 16,80 5,210 7 32 

      

FAS 44 31,07 9,340 12 53 

Kommentar: (b) = beroende variabel.  (k)=kompositmått. Screening av ortografisk avkodning=Ort. 

avk; screening av fonologisk avkodning=Fon. avk; DLS ordförståelse=DLSOrdförståelse; LOGOS 

begreppsförståelse=LOGOSBegrepp; Snabb benämning av siffror=RAN; Repetition av 

nonord=Nonord; Seriell repetition av nonord=Nonordsserie; Diktamen av nonord=Dikt. nonord; 

Omvänd spoonerism från DUVAN=DUVspo; DUVAN verbalt arbetsminne=DUVarb; Block 

span=Block span; ordflöde semantisk kategori=Djur; ordflöde initialt fonem=FAS. 

 
Tabell 5 visar korrelationen mellan samtliga beroende och oberoende variabler. Variabler 
som konceptuellt är relaterade och korrelerade signifikant z-transformerades och slogs 
ihop till kompositmått för att på så sätt minska antalet analyser. Tabell 5 visar på 
signifikanta korrelationer mellan; Nonord och Nonordsserie och Dikt. nonord; 
Nonordsserie och Dikt. nonord; DLSOrdförståelse och LOGOSBegrepp; Djur och FAS. De 
kompositmått som skapades var Ordförråd, FonKTM och FAS komp. Ordförråd består av 
z-värden för variablerna DLSOrdförståelse och LOGOSBegrepp. FonKTM består av z-
värden för variablerna Nonord, Nonordsserie och Dikt. nonord. FAS komp består av z-
värden för variablerna Djur och FAS. 
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Tabell 5. Resultat av korrelationsanalys mellan samtliga variabler i den aktuella studien 

Kommentar: ** p < 0,01, *p < 0,05. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Ort. avk . 0,69** 0,33* 0,25 0,35* -0,45** 0,16 0,32* 0,21 -0,13 0,46** 0,15 0,11 0,57** 0,56** 0,45** 

2. Fon. avk  . 0,27 0,21 0,28 -0,44** 0,42** 0,39** 0,40** 0,24 0,54** 0,26 0,05 0,68** 0,65** 0,56** 

3. Ordförråd   . 0,90** 0,90** -0,49** 0,34* 0,37* 0,33* 0,14 0,35* -0,06 0,41** 0,39** 0,30* 0,40** 

4. DLSOrdförståelse    . 0,62** -0,37* 0,28 0,31* 0,25 0,11 0,29 -0,07 0,42** 0,25 0,18 0,26 

5. LOGOSBegrepp     . -0,51** 0,34* 0,35* 0,34* 0,14 0,35* -0,04 0,32* 0,46** 0,36* 0,47** 

6. RAN      . -0,29 -0,21 -0,30* -0,14 -0,30* -0,10 -0,47** -0,45** -0,45** -0,36* 

7. FonKTM       . 0,81** 0,87** 0,77** 0,31* 0,09 0,30* 0,27 0,19 0,28 

8. Nonord        . 0,60** 0,38* 0,33* 0,10 0,15 0,34* 0,24 0,37* 

9. Nonordsserie         . 0,52** 0,37* 0,04 0,36* 0,19 0,16 0,18 

10. Dikt. nonord          . 0,05 0,09 0,22 0,13 0,08 0,15 

11. DUVspo           . 0,18 0,19 0,18 0,17 0,15 

12. DUVarb            . 0,01 0,21 0,14 0,23 

13. Block span             . 0,02 0,04 -0,01 

14. FAS komp              . 0,89** 0,89** 

15. Djur               . 0,60** 

16. FAS                . 
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Fonologisk avkodning 

För att undersöka vilka av variablerna fonologisk medvetenhet, fonologiskt korttidsminne 
snabb benämning samt ordflöde som korrelerade signifikant med fonologisk avkodning 
genomfördes en regressionsanalys med DUVspo, FonKTM, RAN och FAS komp. Analysen 
uppvisade signifikant effekt (R2=0,66, F(4, 39)=19,286, p=0,001). Effekten drevs främst av 
DUVspo (β=0,39, p<0,01) och FAS komp (β=0,56, p<0,01) som uppvisade signifikanta 
samband med fonologisk avkodning. Resterande variabler som inkuderades i analysen 
uppvisade inga signifikanta samband med fonologisk avkodning. 

Ortografisk avkodning 

För att undersöka vilka av variablerna ordförråd, fonologisk medvetenhet, snabb benämning 
samt ordflöde som korrelerade signifikant med ortografisk avkodning genomfördes en 
regressionsanalys med Ordförråd, DUVspo, FonKTM, RAN och FAS komp. Analysen 
uppvisade signifikant effekt (R2=0,49, F(5, 38)=7,165, p=0,001). Effekten drevs främst av 
DUVspo (β=0,37, p<0,01) och FAS komp (β=0,47, p<0,01) som uppvisade signifikanta 
samband med ortografisk avkodning. Resterande variabler som inkuderades i analysen 
uppvisade inga signifikanta samband med ortografisk avkodning. 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka sambanden mellan fonologisk respektive 
ortografisk avkodning och mått på fonologisk bearbetningsförmåga, snabb benämning, 
ordflöde, ordförråd och arbetsminne i senare skolår i den transparenta ortografin svenska. 
Många studier har gjorts på dessa samband i tidiga skolår eller vid lässtart (Alloway et al., 
2006; Catts et al., 2002; de Jong, 1998; Kirby et al., 2010; Landerl et al., 2013; Melby-Lervåg, 
Lyster & Hulme, 2012; Ouellette & Beers, 2010). Med denna studie var vi istället intresserade 
av att se om liknande samband kunde ses i senare skolår då det ställs krav på en mer 
automatiserad avkodning. Resultaten visade att fonologisk medvetenhet och ordflöde 
korrelerade signifikant med både fonologisk och ortografisk avkodning. Nedan diskuteras 
resultaten uppdelat i fonologisk avkodning och ortografisk avkodning. Vidare diskuteras 
metodologiska aspekter i relation till de erhållna resultaten. 

Fonologisk avkodning 

Korrelationsanalyserna visade signifikanta samband mellan fonologisk avkodning och 
fonologisk medvetenhet, fonologiskt korttidsminne, snabb benämning och ordflöde. De 
variabler som korrelerade med fonologisk avkodning inkluderades i en regressionsanalys 
med fonologisk avkodning som beroende variabel. Regressionsanalysen visade att fonologisk 
medvetenhet och ordflöde var de enda variablerna som korrelerade signifikant med 
fonologisk avkodning. 

Enligt Moll et al. (2014) är sambandet mellan fonologisk medvetenhet och 
avkodningsförmåga starkare i opaka ortografier jämfört med transparenta ortografier. 
Resultaten i vår studie visar att fonologisk medvetenhet, en explicit nivå av fonologisk 
bearbetningsförmåga, har ett signifikant samband med fonologisk avkodning även i en 
transparent ortografi som svenska. Det här sambandet kvarstår vid kontroll för mått på 
fonologiskt korttidsminne, snabb benämning och ordflöde. Resultatet tyder på att en god 
förmåga att manipulera och reflektera över ljudstrukturen i ett ord gör det lättare att avkoda 
och koppla skrivna grafem till rätta fonologiska representationer i långtidsminnet och sätta 
samman dessa till ett ord, även i senare skolår. Utifrån tidigare forskning som har 
argumenterat för att fonologisk medvetenhet är en prediktor för avkodning i tidiga skolår i 
transparenta ortografier (Landerl et al., 2013; Melby-Lervåg, Lyster & Hulme, 2012) kan det 
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samband mellan fonologisk medvetenhet och avkodning som ses i denna studie vara ett 
tecken på att fonologisk medvetenhet är en prediktor för avkodning även i senare skolår.  

I regressionsanalysen korrelerade inte fonologiskt korttidsminne, en implicit nivå av 
fonologisk bearbetningsförmåga, signifikant med fonologisk avkodning vid kontroll för 
fonologisk medvetenhet, ordflöde och snabb benämning. Detta är i enighet med tidigare 
studier som då har gjorts på barn i tidiga skolår (Melby-Lervåg, Lyster & Hulme, 2012). Vi 
tolkar vårt resultat som att fonologiskt korttidsminne spelar en förhållandevis liten roll 
jämfört med fonologisk medvetenhet i variationen i fonologisk avkodning i senare skolår i 
svenska. 

Double deficit-modellen (Wolf & Bowers, 1999) föreslår att snabb benämning är en 
andra core-deficit till avkodningssvårigheter. Snabb benämning anses delvis mäta generell 
processhastighet (Kirby et al., 2010). I den föreliggande studien korrelerade snabb 
benämning inte signifikant med fonologisk avkodning vid kontroll för övriga variabler. Vår 
analys visade istället att det är ordflöde som är av vikt för avkodningsförmågan i senare 
skolår när avkodningsförmågan är automatiserad. Catts et al. (2002) fick resultat som tyder 
på att vissa barn med svag läsförmåga har en nedsättning i generell processhastighet och att 
det delvis yttrar sig genom problem med snabb benämning. Resultaten i den föreliggande 
studien visar att det är uppgifter som ställer krav på förmågan att snabbt och automatiserat 
plocka fram språklig information som korrelerar med avkodning till skillnad från en mer 
generell processhastighet. Ett antagande kan vara att en mer generell processhastighet är 
viktig i tidiga läsår då läsinlärningen eventuellt ställer krav på mer generella kognitiva 
resurser och att det i senare skolår, när läsningen är automatiserad, är mer språkligt belastad 
processhastighet som är av vikt. Då sambandet mellan fonologisk avkodning och språkligt 
belastad processhastighet som ses i den föreliggande studien är relativt outforskat är det av 
intresse att vidare undersöka detta i framtida studier. 

I denna studie kunde vi inte se något samband mellan ordförråd och fonologisk 
avkodning hos barn i senare skolår. Detta är i enighet med våra förväntningar utifrån tidigare 
forskning (Ricketts et al., 2007). Vårt resultat stödjer Ricketts et al. (2007) resonemang om 
att den semantiska informationens direkta inverkan på ordavkodningsprocessen endast blir 
betonad i ortografisk avkodning och inte i fonologisk avkodning. 

Verbalt arbetsminne korrelerade inte signifikant med fonologisk avkodning. Detta 
resultat går inte i linje med tidigare litteratur som beskriver att fonologisk avkodning belastar 
det verbala arbetsminnet då varje segment i ett ord ska förvaras och omkodas (Høien & 
Lundberg, 2013; de Jong, 1998; Kail & Hall, 2001). Resultat från Kail & Hall (2001) visade att 
sambandet mellan det verbala arbetsminnet och fonologisk avkodning till stor del delas med 
fonologisk medvetenhet men att en del av sambandet är begränsat till endast verbalt 
arbetsminne. Eftersom tidigare studier har visat på tydliga samband mellan verbalt 
arbetsminne och avkodning får våra resultat oss att ifrågasätta validiteten hos måtten 
DUVAN verbalt arbetsminne. Se utförlig diskussion under rubriken ”metoddiskussion”. 

Visuospatialt arbetsminne korrelerade inte signifikant med fonologisk avkodning. 
Resultatet går i linje med vad vi förväntat oss utifrån tidigare forskning som beskriver att 
yngre barn använder sig av visuellt arbetsminne för att förvara visuell information medan 
barn i högre åldrar istället kodar om visuell information till verbal information som processas 
i det verbala arbetsminnet (Hitch et al., 1988; Alloway et al., 2006).  

Ortografisk avkodning 

Korrelationsanalyserna visade att ortografisk avkodning korrelerade signifikant med 
ordförråd, fonologisk medvetenhet, snabb benämning, och ordflöde. De variabler som 
korrelerade med ortografisk avkodning inkluderades i en regressionsanalys med ortografisk 
avkodning som beroende variabel. Fonologiskt korttidsminne inkluderades som 
kontrollvariabel i regressionsanalysen då det finns teoretisk grund för eventuell samvariation 
med fonologisk medvetenhet (Melby-Lervåg, Lyster, & Hulme). Regressionsanalysen visade 
att fonologisk medvetenhet och ordflöde korrelerade signifikant med ortografisk avkodning.  

Resultaten i vår studie visade att fonologisk medvetenhet, en explicit nivå av fonologisk 
bearbetningsförmåga, har ett signifikant samband med ortografisk avkodning även i senare 
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skolår i en transparent ortografi som svenska. Det här sambandet kvarstår vid kontroll för 
mått på ordförråd, fonologiskt korttidsminne, snabb benämning och ordflöde. Utifrån 
tidigare forskning som har argumenterat för att fonologisk medvetenhet är en prediktor för 
avkodning i tidiga skolår i transparenta ortografier (Landerl et al., 2013; Melby-Lervåg, 
Lyster & Hulme, 2012) kan det samband mellan fonologisk medvetenhet och avkodning som 
ses i denna studie vara ett tecken på att fonologisk medvetenhet är en prediktor för 
avkodning även i senare skolår. 

Inget signifikant samband mellan ortografisk avkodning och fonologiskt korttidsminne, 
en implicit nivå av fonologisk bearbetningsförmåga, kunde ses i denna studie. Detta resultat 
är i enighet med våra förväntningar då ortografisk avkodning är en automatiserad process 
som innebär en snabbare väg in till ordförrådet. Detta leder till att det fonologiska 
korttidsminnet inte belastas i samma grad eftersom varje bokstav inte behöver ljudas (Høien 
& Lundberg, 2013). 

Utifrån Double deficit-modellen förväntade vi oss att snabb benämning skulle korrelera 
signifikant med avkodning (Wolf & Bowers, 1999). I den föreliggande studien korrelerade 
snabb benämning däremot inte signifikant med ortografisk avkodning vid kontroll för övriga 
variabler. Tidigare studier har visat att snabb benämning som anses delvis mäta generell 
processhastighet är en prediktor för avkodningsförmåga i tidiga skolår (Kirby et al., 2010). 
Vår analys visade istället att det är ordflöde som är av vikt för avkodningsförmågan i senare 
skolår när avkodningsförmågan är automatiserad. En möjlig tolkning utifrån vårt resultat 
och tidigare forskning (Kirby et al., 2010; Wolf & Bowers, 1999) är att generell 
processhastighet är viktigt vid lässtart/läsinlärning men att det i senare skolår är förmågan 
att snabbt och automatiserat plocka fram språklig information som är viktig för ortografisk 
avkodning. Då sambandet mellan ortografisk avkodning och språkligt belastad 
processhastighet som ses i den föreliggande studien är relativt outforskat är det av intresse 
att undersöka detta i framtida studier. 

Korrelationsanalysen visade ett signifikant samband mellan ordförråd och ortografisk 
avkodning. I regressionsanalysen korrelerade ordförråd däremot inte signifikant med 
ortografisk avkodning. Utifrån tidigare forskning förväntades ett samband mellan ordförråd 
och ortografisk avkodning (Ricketts et al., 2007; Stanovich, 1986). Enligt teorin om Matteus-
effekten (Stanovich, 1986) borde en effekt av ordförråd bli synlig i senare skolår då 
läsutvecklingen kommit långt och visa sig i form av ett samband mellan ordförråd och 
ortografisk avkodning.  

Ingen signifikant korrelation mellan ortografisk avkodning och verbalt respektive 
visuospatialt arbetsminne kunde ses i denna studie. Detta går i linje med vad vi förväntat oss 
utifrån tidigare forskning som beskriver att ortografisk avkodning är en automatiserad 
process som inte kräver samma resurser från det verbala arbetsminnet som fonologisk 
avkodning gör (Høien & Lundberg, 2013). Det visuospatiala arbetsminnet förväntades inte 
korrelera med ortografisk avkodning då tidigare forskning beskriver att yngre barn använder 
sig av visuellt arbetsminne för att förvara visuell information medan barn i högre åldrar 
istället kodar om visuell information till verbal information som processas i det verbala 
arbetsminnet (Hitch et al., 1988; Alloway et al., 2006).  

Metoddiskussion 

Denna studie genomfördes med ett urval på 44 deltagare vilket var tillfredsställande för 
arbetets omfattning. Vid en replikering av studien är det önskvärt att utöka urvalet för ett 
ännu mer generaliserbart resultat.  

I studien användes testet DUVAN verbalt arbetsminne för att mäta verbalt 
arbetsminne. Testet går ut på att deltagarna ska svara på enkla påståenden med ja eller nej 
och samtidigt minnas bokstavssekvenser. På grund av testets upplägg där ja- nej-svaren från 
eleverna inte registreras finns en risk att deltagarna lägger märke till detta och endast 
fokuserar på komma ihåg bokstavssekvenserna. Detta skulle innebära att uppgiften inte 
belastar det verbala arbetsminnet i den mån testet är avsett att göra. Det faktum att verbalt 
arbetsminne varken korrelerade som förväntat med fonologisk avkodning eller med något av 
de andra måtten får oss att ifrågasätta validiteten hos testet. Vid eventuell replikering av 
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studien föreslår vi användning av ett annat mått på verbalt arbetsminne där validitet och 
reliabilitet är säkerställd.  

I den aktuella studien används ett kompositmått av Djur (semantisk kategori) och FAS 
(initialt fonem) som mått på ordflöde. Eftersom de två måtten interagerade mycket med 
varandra enligt korrelationsanalysen slogs de ihop till ett kompositmått som då innefattar 
både semantiskt och fonologiskt ordflöde. Vi kan därför inte uttala oss om det är semantiskt 
eller fonologiskt ordflöde som bidrar mer till variationen i fonologisk respektive ortografisk 
avkodning. I framtida studier kan det vara intressant att separera dessa mått för att kunna 
undersöka om semantiskt eller fonologiskt ordflöde är av större vikt för avkodning.  

Slutsats 

Den aktuella studien visade att de enda förmågor som korrelerade signifikant med fonologisk 
avkodning respektive ortografisk avkodning var fonologisk medvetenhet och ordflöde. Vårt 
resultat stärker vikten av tidig träning av fonologisk medvetenhet eftersom det visar att 
fonologisk medvetenhet fortsätter att ha ett samband med avkodning även i senare skolår i 
den transparenta ortografin svenska. Vårt resultat ger även stöd åt fortsatt klinisk 
användning av ordflödestest då vi kan se att ordflöde har ett signifikant samband med 
avkodning i senare skolår.  
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Bilaga 3 

Information till elev i åk 8 i XXXX 
XXXX kommun deltar i ett forskningsprojekt ”Språk- läs och skrivförmåga i förhållande till skolresultat” 
tillsammans med Umeå universitet under läsåren 2009 till 2017. Några av er deltog i projektet när ni gick i åk 3! 
Ett stort tack till er för att ni ville vara med och hjälpa till!  Det här läsåret kommer alla elever i åk 8 i XXXX 
kommun bjudas in att delta i projektet.  
 
I forskningsprojektet kommer vi att undersöka hur läs- och språkförmågan utvecklas från åk 2 till åk 9. Vi 
kommer även att undersöka hur arbetsminne, språk- och läsförmåga påverkar skolresultaten i nationella 
proven. Vi behöver veta mer om vad som påverkar läsförmågan och hur läsförmågan utvecklas från det att man 
är liten tills man går ut skolan för att alla elever ska få ett bra stöd i skolarbetet och kunna nå målen i åk 9. Det 
är bra om så många som möjligt kan vara med! Det spelar ingen roll om du tycker att det är svårt eller lätt att 
läsa. Det är viktigt att alla är med för att vi ska kunna svara på våra frågor om vad som påverkar allas 
läsförmåga.  
 
Vad innebär det att vara med? 
Du kommer att delta i undervisningen som vanligt. Du kommer inte att behöva gå ifrån klassen för att göra 
några uppgifter. Att delta i forskningsprojektet innebär att forskare från Umeå Universitet får ta del av dina 
resultat i screeningar av läsförmågan som har gjorts i skolan när du gick i åk 2, åk 5 och åk 8 och dina resultat i 
nationella proven i åk 3, 6 och 9. Det kommer att bli några extra uppgifter som görs i åk 8. Uppgifterna kommer 
att göras i klassen på lektionstid tillsammans med din lärare i svenska. Om du väljer att inte vara med i 
projektet får du göra andra uppgifter på de lektionerna. Uppgifterna innebär bl a att du får lyssna på ord och 
skriva det du hör, lyssna på en kort berättelse och skriva en kort sammanfattning, titta på mönster och klura ut 
vilken bit som fattas. Andra elever som har gjort samma uppgifter tyckte att uppgifterna var lättare eller lika 
svåra som det vanliga skolarbetet.  
 
Det är bara dina lärare och medverkande forskare som kommer att se de uppgifter du har gjort.  Dina resultat 
från screeningar, nationella prov och de extra uppgifterna i åk 8 kommer att kodas och avidentifieras. Det 
innebär att det inte är möjligt för någon utomstående att koppla samman några resultat med dig, din klass eller 
skola. Alla insamlade resultat kommer också att hanteras enligt personuppgiftslagen. Personuppgiftsansvarig är 
Umeå universitet (09x/xxxxxxx, 901 87 Umeå). Enligt personuppgiftslagen (PuL) har du rätt att gratis en gång per 
år få ta del av de uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Om du vill veta mer 
om uppgifterna eller de svar som du har lämnat in går det bra att kontakta Maria Levlin för information 
(xxxx@umu.se).  
 
Vill du vara med? 

När du har läst igenom informationen om projektet så hoppas vi att du fyller i nästa blad om du tycker att det 

går bra att dina resultat från screeningar, nationella prov och extra uppgifter i åk 8 får vara med i projektet. Om 

du inte vill vara med i projektet kommer du att få andra uppgifter att göra på de lektioner i svenska som 

innehåller projektuppgifter. Det räcker att du säger till din lärare i svenska att du inte vill vara med. Om du 

tackar ja till att vara med, men ändrar dig längre fram och inte längre vill vara med går det bra att via mail 

meddela ansvarig forskare om det. Då kommer alla dina resultat att plockas bort från projektet. 

 
Ansvariga för studien 
Forskningshuvudman är Umeå universitet. Ansvarig forskare för projektet är professor Kirk Sullivan vid 
Institutionen för språkstudier. Medverkande forskare i projektet är Bert Jonsson, docent i psykologi och Maria 
Levlin, lektor i språkdidaktik. 
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Viktigt att veta 
 Det är helt frivilligt att du som vårdnadshavare/ditt barn ger ert samtycke för att delta i projektet.  

 Du kan som vårdnadshavare när som helst meddela att ditt barns resultat inte ska ingå i studien utan 

förklaring och utan att det kommer att påverka ditt barns situation på något sätt. Även ditt barn har rätt 

att när som helst meddela att resultaten inte längre ska ingå i studien. 

 Vi känner inte till några risker med att vara med i projektet.  

 Ditt barns/dina uppgifter kommer enbart att behandlas av behöriga forskare och lärare.  

 Resultatet från projektet kan komma att publiceras i vetenskapliga tidskrifter, där ingen enskild 

deltagares resultat kommer att visas utan endast gruppens resultat. 

 Projektet har behandlats i regionala etikprövningsnämnden i Umeå 2015-10-13.  

 Personuppgiftsansvarig är Umeå universitet (09x/xxxxxxx, 901 87 Umeå). Enligt personuppgiftslagen 

(PuL) har du rätt att gratis en gång per år få ta del av de uppgifter om dig som hanteras och vid behov få 

eventuella fel rättade.  

 Huvudansvarig för projektet är Kirk Sullivan, Institutionen för språkstudier, Umeå Universitet. 

Har du några frågor redan nu eller senare angående detta projekt är du välkommen att kontakta Maria Levlin 
(lektor i språkdidaktik/leg logoped): xxxx@umu.se 
 
 

Informerat samtycke – kopia som behålls av familjen 
Jag har blivit informerad om projektet ” Språk-, läs- och skrivförmåga i förhållande till skolresultat”. 
 
Jag vet att: 

 Det är helt frivilligt att delta i projektet.  

 Jag kan när som helst dra tillbaka mitt samtycke till att uppgifterna får användas utan förklaring och 

utan att det kommer att påverka något i mitt barns skolsituation.  

 Forskarna inte känner till några risker med att vara med i projektet  

 Mitt barns uppgifter kommer enbart att behandlas av behöriga forskare och lärare.  

 Resultatet från projektet kan komma att publiceras i vetenskapliga tidskrifter, där ingen enskild 

deltagares resultat kommer att visas utan endast gruppens resultat. 

 Projektet har behandlats av regionala etikprövningsnämnden i Umeå 2015-10-13 

 Detta projekt är finansierat av Umeå universitet.  

 Personuppgiftsansvarig är Umeå universitet (09x/xxxxxxx, 901 87 Umeå). Enligt personuppgiftslagen 

(PuL) har jag rätt att gratis en gång per år få ta del av de uppgifter om mitt barn som hanteras och vid 

behov få eventuella fel rättade.  

 Huvudansvarig för projektet är professor Kirk Sullivan vid institutionen för språkstudier, Umeå 

Universitet, xxxx@umu.se 

 
Jag samtycker till att mitt barn deltar i projektet ”Språk-, läs- och skrivförmåga i förhållande till skolresultat”   

 

JA ______   

 

Barnets namn (för- och efternamn textat): ______________________________________ 
 
Barnets födelsenummer (ej de fyra sista): _____________________________________ 
 
Signatur (vårdnadshavares underskrift):____________________ _____________________           
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Informerat samtycke 
Jag har blivit informerad om projektet ” Språk-, läs- och skrivförmåga i förhållande till skolresultat”. 
 
Jag vet att: 

 Det är helt frivilligt att delta i projektet.  
 Jag kan när som helst dra tillbaka mitt samtycke till att uppgifterna får användas utan 

förklaring och utan att det kommer att påverka något i mitt barns/min skolsituation.  
 Forskarna inte känner till några risker med att vara med i projektet  
 Mitt barns/mina uppgifter kommer enbart att behandlas av behöriga forskare och lärare.  
 Resultatet från projektet kan komma att publiceras i vetenskapliga tidskrifter, där ingen 

enskild deltagares resultat kommer att visas utan endast gruppens resultat. 
 Projektet har behandlats av regionala etikprövningsnämnden i Umeå 2015-10-13 
 Detta projekt är finansierat av Umeå universitet.  
 Personuppgiftsansvarig är Umeå universitet (09x/xxxxxxx, 901 87 Umeå). Enligt 

personuppgiftslagen (PuL) har jag rätt att gratis en gång per år få ta del av de uppgifter om 
mitt barn/mig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade.  

 Huvudansvarig för projektet är professor Kirk Sullivan vid institutionen för språkstudier, 
Umeå Universitet, xxxx@umu.se 

 

Jag samtycker till att mitt barn deltar/till att delta i projektet ”Språk-, läs- och skrivförmåga i förhållande till 

skolresultat”   

JA ______   

Barnets namn (för- och efternamn textat): ______________________________________ 

 

Barnets födelsenummer (ej de fyra sista): _____________________________________ 

Signatur (vårdnadshavares underskrift): 

_________________________  ___________________________ 

Signatur (barnets underskrift): _____________________________________ 

______________________ ________________________________                 Datum 

  Ort                                    

 
Skickas i bifogat kuvert till: Maria Levlin, Institutionen för språkstudier, 901 87 Umeå universitet (porto 
betalt). Skicka senast 2015-11-27. 
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Bilaga 4 

Information till föräldrar med barn i åk 8 i XXXX  
XXXX kommun deltar i ett forskningsprojekt ”Språk- läs och skrivförmåga i förhållande till skolresultat” 
tillsammans med Umeå universitet under läsåren 2009 till 2017. Några av er deltog i projektet när era barn gick 
i åk 3. Det här läsåret kommer alla elever i åk 8 i XXXX kommun bjudas in att delta i projektet.  
 
I projektet kommer vi att undersöka hur elevers läs- och språkförmåga utvecklas från åk 2 till åk 8, samt hur 
arbetsminne, språk- och läsförmåga påverkar skolresultaten för eleverna. Syftet är att utöka våra kunskaper om 
vilket stöd som kan behövas i skolarbetet för att fler elever ska nå målen i skolan. Vi vill gärna att alla elever 
deltar oavsett om man tycker att det är lätt eller svårt att läsa. 
 
Vad innebär det att vara med? 
Ditt barn deltar som vanligt i den reguljära undervisningen. Att delta i forskningsprojektet innebär att du som 
vårdnadshavare ger ditt samtycke till att forskare från Umeå Universitet får ta del av ditt barns resultat i 
screeningar av läsförmåga genomförda i åk 2, åk 5 och åk 8, samt några extra uppgifter som genomförs i åk 8 
som en del av studien (hörförståelse av text, arbetsminne och problemlösning). Alla uppgifter genomförs på 
lektionstid under det här läsåret i åk 8 av elevernas lärare i svenska. Vi kommer även att samla in resultaten i 
nationella proven från åk 3, åk 6 och åk 9.  Alla uppgifter kommer endast behandlas av ditt barns lärare och 
medverkande forskare. Eftersom utvärderingen är integrerad i den reguljära undervisningen så kommer 
forskare inte att träffa eleverna vid något tillfälle. Alla elevers resultat kommer att kodas och avidentifieras, d v 
s det kommer inte att vara möjligt för någon utomstående att koppla samman några resultat med en enskild 
elev, klass eller skola. Det innebär även att ditt barns resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan 
ta del av dem. Alla insamlade resultat kommer också att hanteras enligt personuppgiftslagen. Personuppgifts-
ansvarig är Umeå universitet (09x/xxxxxxx, 901 87 Umeå). Enligt personuppgiftslagen (PuL) har du rätt att gratis 
en gång per år få ta del av de uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Om du vill 
ta del av hur det har gått för ditt barn går det bra att kontakta Maria Levlin för information (xxxx@umu.se). 
Genomförande av screeningar i åk 8 och nationella prov ingår i det ordinarie skolarbete som eleverna 
genomför under sin skoltid, vilket innebär att det inte bör upplevas som någon extra ansträngning för eleverna 
att vara med i studien. Merparten av uppgifterna har eleverna redan genomfört i tidigare årskurser. Alla 
uppgifter som genomförs i åk 8 är åldersanpassade och kommer inte att vara mer krävande än ett vanligt prov. 
Undervisande lärare i åk 8 använder resultaten från de språk-, läs- och skrivrelaterade uppgifter som 
genomförs i åk 8 i den pedagogiska planeringen, vilket kan underlätta en mer individuellt anpassad 
undervisning. 
 
Vill du ge ditt medgivande? 

När du har läst igenom informationen om projektet så önskar vi att du fyller i nästa blad om huruvida du 

samtycker till att ditt barns resultat i screeningar och nationella prov får ingå i studien. Det är bra om du även 

meddelar ditt barns handledare om du vill att barnet inte deltar i de extra uppgifter som genomförs i klassen 

med läraren i svenska under perioden november- februari. Barnet får då annan uppgift att utföra på lektionen. 

Om du som vårdnadshavare eller ditt barn ändrar er längre fram och inte längre vill vara med går det bra att via 

mail meddela ansvarig forskare om det. Då kommer alla resultat relaterade till ditt barn att utelämnas från 

studien. 

 
Ansvariga för studien 
Forskningshuvudman är Umeå universitet. Ansvarig forskare för projektet är professor Kirk Sullivan vid 
Institutionen för språkstudier. Medverkande forskare i projektet är Bert Jonsson, docent i psykologi och Maria 
Levlin, lektor i språkdidaktik. 
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Viktigt att veta 
 Det är helt frivilligt att du som vårdnadshavare/ditt barn ger ert samtycke till att delta i projektet.  

 Du kan som vårdnadshavare när som helst meddela att ditt barns resultat inte ska ingå i studien utan 

förklaring och utan att det kommer att påverka ditt barns situation på något sätt. Även ditt barn har rätt 

att när som helst meddela att resultaten inte längre ska ingå i studien. 

 Vi känner inte till några risker med att vara med i projektet.  

 Ditt barns/dina uppgifter kommer enbart att behandlas av behöriga forskare och lärare.  

 Resultatet från projektet kan komma att publiceras i vetenskapliga tidskrifter, där ingen enskild 

deltagares resultat kommer att visas utan endast gruppens resultat. 

 Projektet har blivit behandlat i regionala etikprövningsnämnden i Umeå 2015-10-13.  

 Personuppgiftsansvarig är Umeå universitet (09x/xxxxxxx, 901 87 Umeå). Enligt personuppgiftslagen 

(PuL) har du rätt att gratis en gång per år få ta del av de uppgifter om dig som hanteras och vid behov få 

eventuella fel rättade.  

 Huvudansvarig för projektet är Kirk Sullivan, Institutionen för språkstudier, Umeå Universitet. 

Har du några frågor redan nu eller senare angående detta projekt är du välkommen att kontakta Maria Levlin 
(lektor i språkdidaktik/leg logoped): xxxx@umu.se 
 

Informerat samtycke – kopia som behålls av familjen 
Jag har blivit informerad om projektet ” Språk-, läs- och skrivförmåga i förhållande till skolresultat”. 
 
Jag vet att: 

 Det är helt frivilligt att delta i projektet.  

 Jag kan när som helst dra tillbaka mitt samtycke till att uppgifterna får användas utan förklaring och utan 

att det kommer att påverka något i mitt barns/min skolsituation.  

 Forskarna inte känner till några risker med att vara med i projektet  

 Mitt barns/mina uppgifter kommer enbart att behandlas av behöriga forskare och lärare.  

 Resultatet från projektet kan komma att publiceras i vetenskapliga tidskrifter, där ingen enskild 

deltagares resultat kommer att visas utan endast gruppens resultat. 

 Projektet har blivit behandlat i regionala etikprövningsnämnden i Umeå 2015-10-13 

 Detta projekt är finansierat av Umeå universitet.  

 Personuppgiftsansvarig är Umeå universitet (09x/xxxxxxx, 901 87 Umeå). Enligt personuppgiftslagen 

(PuL) har jag rätt att gratis en gång per år få ta del av de uppgifter om mig/mitt barn som hanteras och vid 

behov få eventuella fel rättade.  

 Huvudansvarig för projektet är professor Kirk Sullivan vid institutionen för språkstudier, Umeå 

Universitet, xxxx@umu.se 

 

Jag samtycker till att mitt barn deltar/ till att delta i projektet ”Språk-, läs- och skrivförmåga i förhållande till 
skolresultat”   
 

JA ______   

Barnets namn (för- och efternamn textat): ______________________________________ 

Barnets födelsenummer (ej de fyra sista): _____________________________________ 

Signatur (vårdnadshavares underskrift):____________________ _____________________          Signatur (barnets 

underskrift): _____________________________________ 
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Skickas till Institutionen för språkstudier i bifogat kuvert 
 
Informerat samtycke 

Jag har blivit informerad om projektet ” Språk-, läs- och skrivförmåga i förhållande till skolresultat”. 
 
Jag vet att: 

 Det är helt frivilligt att delta i projektet.  
 Jag kan när som helst dra tillbaka mitt samtycke till att uppgifterna får användas utan 

förklaring och utan att det kommer att påverka något i mitt barns/min skolsituation.  
 Forskarna inte känner till några risker med att vara med i projektet  
 Mitt barns/mina uppgifter kommer enbart att behandlas av behöriga forskare och lärare.  
 Resultatet från projektet kan komma att publiceras i vetenskapliga tidskrifter, där ingen 

enskild deltagares resultat kommer att visas utan endast gruppens resultat. 
 Projektet har behandlats i regionala etikprövningsnämnden i Umeå 2015-10-13.  
 Detta projekt är finansierat av Umeå universitet.  
 Personuppgiftsansvarig är Umeå universitet (09x/xxxxxxx, 901 87 Umeå). Enligt 

personuppgiftslagen (PuL) har jag rätt att gratis en gång per år få ta del av de uppgifter om 
mig/mitt barn som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade.  

 Huvudansvarig för projektet är professor Kirk Sullivan vid institutionen för språkstudier, Umeå 
Universitet,xxxx@umu.se 

 

Jag samtycker till att mitt barn deltar/ till att delta i projektet ”Språk-, läs- och skrivförmåga i förhållande till 

skolresultat”   

JA ______   

Barnets namn (för- och efternamn textat): ______________________________________ 

Barnets födelsenummer (ej de fyra sista): _____________________________________ 

Signatur (vårdnadshavares underskrift): 

_________________________  ___________________________ 

Signatur (barnets underskrift): _____________________________________ 

______________________ ________________________________                 Datum 

  Ort                                    

 
Skickas i bifogat kuvert till: Maria Levlin, Institutionen för språkstudier, 901 87 Umeå universitet (porto 
betalt). Skicka senast 2015-11-27
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Bilaga 5 

 

Informationsfilm till elever i åk 8 

 
https://voicethread.com/share/7225901/ 

https://voicethread.com/share/7225901/
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Bilaga 6 

Information till vårdnadshavare om projektet ”Språk-, läs-, och skrivförmåga i 
förhållande till skolresultat – del 2 i åk 9” 
 
Tack för att ni har valt att vara med i projektet språk- läs- och skrivförmåga i åk 8! Det har varit 
ovärderligt! Projektet består av två delar. En del i åk 8 och en del i åk 9. Vi vill nu fråga er som 
vårdnadshavare om ert barn får vara med i del två i september - oktober i åk 9? Det är 
helt ok att vara med i åk 8 och inte vara med i åk 9. Men vi är förstås glada om så många som möjligt 
vill vara med även i åk 9! 
 
Nu i åk 8 har vi gjort uppgifter i läsning, skrivning, språklig förmåga och minnesuppgifter som man 
kan genomföra i helgrupp i klassrummet. Men några uppgifter fungerar inte i grupp utan behöver 
göras individuellt, t ex uppgifter som kräver att varje elev svarar muntligt.  
 
Vad innebär det att vara med? 
Under september-oktober 2016 får ditt barn vid ett tillfälle träffa Maria Levlin eller en 
forskningsassistent för att genomföra några individuella uppgifter. Uppgifterna kommer att handla om 
att lyssna på en berättelse och återberätta med egna ord eller svara på frågor; lyssna på ord och 
muntligt upprepa eller förklara vad orden betyder. Det kommer sammanlagt att ta ca 1,5 timme och vi 
träffas på XXXX. 
 
Alla uppgifter kommer endast behandlas av ansvariga forskare vid Umeå universitet. Alla elevers 
resultat kommer att avidentifieras, d v s det kommer inte att vara möjligt för någon utomstående att 
koppla samman några resultat med en enskild elev, klass eller skola. 
 
Vill du ge ditt medgivande? 

När du har läst igenom informationen om projektet så önskar vi att du fyller i nästa blad om huruvida 

du samtycker till att ditt barn deltar i uppgifterna som genomförs individuellt (sept-okt). Vi kommer 

att vara klara i god tid innan nationella proven drar igång i v. 45. 

 
Viktigt att veta 

 Det är helt frivilligt att du som vårdnadshavare ger ditt samtycke till att delta i projektet.  

 Du kan som vårdnadshavare när som helst meddela att ditt barns resultat inte ska ingå i studien utan 

förklaring och utan att det kommer att påverka ditt barns situation på något sätt.  

 Vi känner inte till några risker med att vara med i projektet.  

 Ditt barns uppgifter kommer enbart att behandlas av behöriga forskare.  

 Resultatet från projektet kan komma att publiceras i vetenskapliga tidskrifter, där ingen enskild 

deltagares resultat kommer att visas utan endast gruppens resultat. 

 Projektet har genomgått etikprövning i regionala etikprövningsnämnden i Umeå och fått ett rådgivande 

yttrande.  

 Personuppgiftsansvarig är Umeå universitet (09X/XXXXXXX, 901 87 Umeå). Enligt 

personuppgiftslagen (PuL) har du rätt att gratis en gång per år få ta del av de uppgifter om dig som 

hanteras och vid behov få eventuella fel rättade.  

 Huvudansvarig för projektet är Kirk Sullivan, Institutionen för språkstudier, Umeå Universitet, 
09X/XXXXXXXXX, xxxx@umu.se 
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Information till dig som elev 
Tack för att du vill vara med i projektet språk- läs- och skrivförmåga i åk 8! Det är mycket värdefullt! 
Projektet består av två delar. En del i åk 8 och en del i åk 9. Vi vill nu fråga dig om du kan tänka 
dig att vara med i del två i september - oktober i åk 9? Det är helt ok att vara med i åk 8 och 
inte vara med i åk 9. Men vi är förstås glada om så många som möjligt vill vara med även i åk 9! 
 
Nu i åk 8 har vi gjort uppgifter i läsning, skrivning, språklig förmåga och minnesuppgifter som man 
kan genomföra i helgrupp i klassrummet. Men några uppgifter fungerar inte i grupp utan behöver 
göras individuellt, t ex uppgifter som kräver att varje elev svarar muntligt.  
 
Vad innebär det att vara med? 
Under september-oktober 2016 kommer du vid ett tillfälle träffa Maria Levlin eller en 
forskningsassistent för att göra några uppgifter som innebär att man svarar muntligt i några olika 
uppgifter. Uppgifterna kommer att handla om att lyssna på en berättelse och återberätta med egna ord 
eller svara på frågor; lyssna på ord och muntligt upprepa eller förklara vad orden betyder. Det kommer 
sammanlagt att ta ca 1,5 timme och vi träffas på XXXXX. 
 
Alla uppgifter kommer endast behandlas av ansvariga forskare vid Umeå universitet. Alla elevers 
resultat kommer att avidentifieras. Det innebär att det inte är möjligt för någon utomstående att 
koppla samman några resultat med en enskild elev, klass eller skola. 
 
Vill du ge ditt medgivande? 

När du har läst igenom informationen om projektet så önskar vi att du fyller i nästa blad om du 

samtycker till att delta i uppgifterna som genomförs individuellt (sept-okt). Vi kommer att vara klara i 

god tid innan nationella proven drar igång i v. 45. 
 
Vill ni veta mer om vad som kom fram i projektet i åk 2 och 3? 
Om ni är nyfikna på vad som kom fram i projektet i åk 2 och 3 så finns avhandlingen att ladda ner 
gratis på följande länk: http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:763839/FULLTEXT01.pdf 
 
Har ni några frågor redan nu eller under projektets gång?  
Så är ni välkomna att kontakta Maria Levlin (lektor i språkdidaktik/leg logoped): xxxx@umu.se 

http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:763839/FULLTEXT01.pdf
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Informerat samtycke – skickas till Institutionen för språkstudier i bifogat 
kuvert 
 
Jag har blivit informerad om projektet ” Språk-, läs- och skrivförmåga i förhållande till 
skolresultat – del 2 i åk 9”. 
 
Jag vet att: 

 Det är helt frivilligt att delta i projektet.  
 Jag kan när som helst dra tillbaka mitt samtycke till att uppgifterna får användas 

utan förklaring och utan att det kommer att påverka något i mitt barns/min 
skolsituation.  

 Forskarna inte känner till några risker med att vara med i projektet  
 Mitt barns/mina uppgifter kommer enbart att behandlas av behöriga forskare och 

lärare.  
 Resultatet från projektet kan komma att publiceras i vetenskapliga tidskrifter, där 

ingen enskild deltagares resultat kommer att visas utan endast gruppens resultat. 
 Projektet har genomgått etikprövning i regionala etikprövningsnämnden i Umeå och 

fått ett rådgivande yttrande.  
 Detta projekt är finansierat av Umeå universitet.  
 Personuppgiftsansvarig är Umeå universitet (09X/XXXXXXXX, 901 87 Umeå). 

Enligt personuppgiftslagen (PuL) har jag rätt att gratis en gång per år få ta del av de 
uppgifter om mig/mitt barn som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade.  

 Huvudansvarig för projektet är professor Kirk Sullivan vid institutionen för 
språkstudier, Umeå Universitet, 09X/XXXXXXXX, xxxx@umu.se 

 

Jag samtycker till att mitt barn deltar/ till att delta i projektet ”Språk-, läs- och 

skrivförmåga i förhållande till skolresultat: del 2 i åk 9” 

JA ______   

Elevens namn (för- och efternamn textat): ________________________________ 
 
Elevens födelsenummer (ej de fyra sista): _________________________________ 
 
Signatur (vårdnadshavares underskrift): 

_________________________  ___________________________ 

Signatur (elevens underskrift): _____________________________________ 

______________________ ________________________________                 

Datum   Ort                                    

Skickas i bifogat kuvert till: Maria Levlin, Institutionen för språkstudier, 901 87 Umeå 
universitet (porto betalt). Skicka så snart som möjligt, men senast 2016-06-14. 
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Bilaga 7 

Rättningsmall LOGOS Begreppsförklaring (Klass 6 till vuxna) 
Genomgång av kriterier för godkänt 2017-02-28 med Frida, Julia och Maria – efter 
interbedömarkontroll med låga värden. Våra tillägg är kursiverade. 
 
Testuppgifter 
 
Kapitel del, avsnitt i bok eller liknande, stadier 
Oförmögen ur stånd, inte kunna (ger inte rätt för fattig, utan pengar) 
Röra flytta, skälva, darra, begeistra, göra intryck på, gälla, oordning, ta på, stökigt 
Meny matsedel, matlista, lista över valmöjligheter i program, väljer mellan under en 

dag (ger inte rätt för: ”där du beställer mat” – måste finnas med något om att 
man väljer) 

Jonglör en som är bra på att jonglera, kasta, med många föremål, t ex bollar, kastar 
bollar, jonglerar med saker (ger ej rätt för ”uppe i luften” utan någon 
ytterligare förklaring, ger inte rätt för jonglera utan någon ytterligare 
förklaring) 

Dirigent ledare för kör eller orkester, den som styr (ger ej rätt för styra trafik, den som 
står bakom kameran och ger instruktioner, dom säger vad man ska göra i 
uppgifter) 

Penicillin medicin, bakteriedödande läkemedel 
Kamera fotoapparat, filmapparat, tar bilder med, filmar med 
Scen spelplats på en teater, avsnitt som en film eller ett teaterstycke består av, 

situation, uppträde, uppgörelse, gräl, försenad, inte vara i tid 
Producera göra, odla, prestera, tillverka 
Koncentrerat sammandraget, förtätat, samlat, har samlat sina tankar om något bestämt, 

uppmärksamt, inte utspätt, fokuserat/fokuserad, sitta still och lyssna (ger inte 
rätt för: göra det man ska, försöker sitt bästa) 

Tradition muntlig tradition, berättelse, seder och bruk, hävdvunnen sedvana, folkminne, 
sånt som man gör varje år på jul eller påsk, det är nånting man gör varje år 

Komplett fulltalig, fullständig, hel, allt som behövs (ger ej rätt för: något som är bra gjort, 
perfekt, nånting är klart) 

Rapport meddelande, referat, redogörelse, beskriva något som hänt, skriver/berättar 
om nyheter (ger ej rätt för: hänvisa till TV-program, skriva om nåt brott, 
rapportera vad som händer, en nyhet, skicka in nyheter) 

Desperat utom sig av raseri, förtvivlad, rasande, ostyrig, vild, beredd att göra vad som 
helst, man måste ha någonting/vill ha nåt jättemycket + nu på en gång/snabbt, 
du vill ha nåt och kan göra allt för att få det (ger ej rätt för: vill ha nåt 
jättemycket, man måste ha någonting,) 

Invitera inbjuda, be 
Pinsam obehaglig, genant, besvärande, gjort något man inte vill att folk ska veta, 

måste på något sätt framgå att man själv tycker det är jobbigt eller tänker på 
vad andra ska tycka. 

Dokument text, skriftlig handling, beskrivning, urkund, faktapapper, där man sparar saker 
på datorn. 
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Kanal konstgjord vattenväg, stor vattenledning, luftkanal under taket, tårkanal, 
förbindelse, kontakt vid förhandlingar, TV-kanal. 

Kampanj fälttåg, rörelse, agitation, intensivt arbete för en sak, specialerbjudande, 
marknadsföra, få andra att rösta på en, en kampanj om vem som ska bli 
president (ger ej rätt för: ”in till riksdan””vill bli statsminister”) 

Risk fara, vågspel, förlust, ansvar, något som kan hända som är farligt/dåligt (ger ej 
rätt för: det kan finnas konsekvenser till det man gör, nåt som kan hända, man 
inte borde göra, man chansar- bör framgå på något sätt att det är dåligt det 
som kan hända) 

Spendera bekosta, ge, bjuda på, offra, använda, he bort en massa pengar, använda sin 
tid/lägga sin tid på något/på andra människor. 

Elegant smakfull, stilig, välklädd, fin, flott (ger ej rätt för: perfekt, inte dåligt, vacker) 
Magnet föremål som drar till sig andra föremål, överförd betydelse: något tilldragande, 

fästa på metall (ger ej rätt för: fästa på kylskåp, nånting som drar sig till hela 
tiden, dom dras till varann) 

Kombinera sätta samman två eller flera, samordna, göra två/flera saker samtidigt 
Skeptisk tvivlande, misstrogen, förbehållsam, vet inte om man ska göra en sak eller inte, 

man tycker det inte verkar så bra, osäker på om det är sant eller inte (ger inte 
rätt för: osäker utan ytterligare förklaring). 

Stress psykisk press, belastning, slitage, jäkt, jäkta, skynda (ger ej rätt för: komma 
sent, göra flera saker samtidigt – måste framgå också att man på något sätt 
upplever att man har för lite tid/blir pressad) 

Teoretisk tänkt, tänkbar, hypotetisk, ger exempel på teoretiska vs praktiska ämnen eller 
teoretiska/praktiska inslag i ett ämne i skolan (ger ej rätt för: man 
pratar/skriver vs göra praktiskt, funkar i huvet men inte i praktikten, nåt man 
tror kan funka fast man inte är säker) 

Generad blyg, skygg, förlägen, pinsam 
Strejk Arbetsnedläggelse, vägra/protestera + inte jobba, vägra göra något som ska 

göras, tåget strejkar (ger ej rätt för: enbart vägra/demonstrera/protestera) 


