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Sammanfattning 

Ordförrådet är en central del i språkförståelsen. Forskning visar att svårigheter inom detta 

område kan leda till sämre förutsättningar att utvecklas kunskapsmässigt i skolan. Därför är 

det betydelsefullt att speciallärarens arbete är evidensbaserat för att främja och utveckla 

ordförrådet hos eleverna. Ordinlärning är ett komplext område med många ingående delar. 

Två variabler som har undersökts i internationell forskning för att få kunskap om 

ordinlärningsprocessen är fonotaktisk sannolikhet och grannordstäthet. Att brister i 

fonologisk medvetenhet försvårar ordinlärning har också uppmärksammats. I vårt arbete 

utfördes ett ordinlärningsexperiment och tre språkliga/kognitiva tester med 16 elever i årskurs 

1 med typisk utveckling. I experimentet varierades ords fonotaktiska sannolikhet och 

grannordstäthet i syfte att undersöka vilken roll dessa variabler hade vid ordinlärning. 

Eleverna fick lyssna på två olika berättelser där 16 non-ord presenterades. Målet var att 

försöka lära sig dessa ord. Vi undersökte också, genom ett test i fonologisk medvetenhet, hur 

sambandet såg ut mellan ordinlärning och fonologisk medvetenhet. I studien uppnås inte ett 

signifikant resultat för variablernas påverkan vid ordinlärning. Däremot kan en 

ordinlärningsprogression säkerställas allteftersom exponeringarna för non-orden ökar. 

Korrelation mellan ordinlärning och fonologisk medvetenhet påvisas inte. Studiens resultat 

beror på att golveffekter uppnås i samband med experimentet. Eleverna lär sig få ord, vilket 

beror på att testet är för svårt. Framtida forskning bör vid liknande experiment med aktuell 

åldersgrupp beakta och överväga ett större urval, öka antalet exponeringar av målorden i 

testsituationen samt ändra rättningsförfarandet. 
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Inledning 

När det blev aktuellt att välja problemområde för vår uppsats, som avslutar 

speciallärarutbildningen, väcktes vår nyfikenhet kring ett projekt som presenterades av 

institutionen för handikappvetenskap här på Linköpings universitet. Projektet ska studera 

ordinlärning.  

Ordförrådet är en viktig och central del av språkförståelsen (Elbro 2004), som är grunden för 

att bland annat kunna utvecklas kunskapsmässigt under skolåren. Salameh (2012a) menar att 

“Ett stort lexikon (ordförråd) är en förutsättning för skolframgång”(s.67). Ordförrådet 

påverkar förståelsen av talat och skrivet språk, men även förmågan att uttrycka sig muntligt 

och skriftligt (Cain 2010). Även om vårt arbete avser talat språk vill vi också lyfta att 

språkförståelsen tillsammans med avkodning är en förutsättning för god läsförmåga enligt the 

Simple View of Reading1 (Gough & Tunmer 1986). Ett gott ordförråd stärker inte enbart 

språkförståelsen utan kan också fungera som ett stöd vid avkodning, då exempelvis eleven tar 

hjälp av kunskap om hur ordet böjs och dess betydelse (Høien & Lundberg 2013). Elever som 

har svårt med språkförståelsen när de läser, har ofta brister i ordkunskapen (Oakhill, Cain & 

Elbro 2018). Därför kommer svårigheter inom detta område att påverka elevers hela språkliga 

förmåga. 

I forskning är det särskilt två faktorer som har uppmärksammats för sin betydelse vid 

ordinlärning: phonotactic probability (PP) och neighbourhood density (ND) (Hoover, Storkel 

& Hogan 2010). På svenska blir översättningen fonotaktisk sannolikhet respektive 

grannordstäthet2.  I vårt examensarbete har vi för avsikt att undersöka hur de påverkar vid 

inlärning av ord hos elever i årskurs 1 med typisk utveckling. Dessa faktorer har studerats 

internationellt exempelvis i USA och Nederländerna, men aldrig tidigare i en svensk kontext. 

Vi vill även undersöka sambandet mellan fonologisk medvetenhet och ordinlärning. 

Forskning har visat att brister i fonologisk medvetenhet kan försvåra och påverka 

ordinlärning negativt (Manis & Keating 2004). 

                                                
1 En modell som definierar läsförmågan som en produkt av avkodning och språkförståelse. 
2 Vi har valt att använda den svenska översättningen och den engelska förkortningen för respektive 

begrepp.  
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Som speciallärare behövs en fördjupad kunskap om barns och elevers språk- och 

begreppsutveckling (SFS 2011:186) för att kunna möta alla elever i det förebyggande 

språkliga arbetet, men särskilt för elever i språklig sårbarhet som behöver stöd inom detta 

område. Eftersom ordförrådet är en betydelsefull faktor som berör den språkliga förmågan på 

många olika vis, kommer framgångsrika insatser att stärka hela elevens litteracitet. Av den 

anledningen är det av största vikt att förstå mekanismer bakom ordinlärning för att kunna 

göra evidensbaserade insatser. Som speciallärare är det viktigt att ha kunskap om den typiska 

utvecklingen för att kunna identifiera elever i svårigheter. Vår förhoppning är därför att vårt 

examensarbete kommer att bidra till denna förståelse.  
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med detta arbete är att fördjupa insikten kring och bidra med kunskap om hur olika 

mekanismer påverkar vid ordinlärning. Genom att utföra ett ordinlärningsexperiment, med 

elever i årskurs 1 med typisk utveckling, vill vi undersöka hur variablerna fonotoaktisk 

sannolikhet och grannordstäthet påverkar ordinlärning. Även språkliga och kognitiva tester 

genomförs för att kunna verifiera elevernas typiska utveckling samt för att undersöka den 

fonologiska medvetenhetens samband med ordinlärning. Frågeställningarna vi tar med oss in 

i examensarbetet är: 

 

● Hur påverkar fonotaktisk sannolikhet och grannordstäthet ordinlärning hos elever i 

årskurs 1 med typisk utveckling? 

● Hur ser sambandet ut mellan elevernas resultat i ordinlärningsexperimentet i 

jämförelse med deras fonologiska medvetenhet? 

 

Vår hypotes är att fonotaktisk sannolikhet och grannordstäthet påverkar vid ordinlärning som 

tidigare internationellt genomförda studier visat i USA och Nederländerna. Dessa studier 

visar att ord med låg fonotaktisk sannolikhet och låg grannordstäthet är optimalt för att trigga 

igång ordinlärning.  
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Teori och tidigare forskning 

Vi inleder genom att belysa språkets olika delar och olika aspekter av ordinlärning. Därefter 

sätter vi fokus på och redogör för ett antal begrepp som är centrala i detta arbete: 

representationer i talat språk, fonotaktisk sannolikhet och grannordstäthet samt 

ordinlärningsprocessen. Till slut redovisas några tidigare genomförda studier i ordinlärning. 

Språkets olika delar 

Språk kan delas in på olika sätt. Bruce, Ivarsson, Svensson & Sventelius (2016) delar in 

språket i form och funktion. Kunskaper som rör fonologi, morfologi och syntax beskrivs som 

delar av språkets form. Med funktion avses de semantiska och pragmatiska delarna av 

språket. Eriksen Hagtvet (2004) belyser även prosodin som en del i det språkliga systemet. 

Begreppen kan sammanfattas enligt följande: Fonologin beskriver fonemen, språkljuden, och 

deras funktion i språket. Fonemen är betydelseskiljande. Morfologi är kunskap om 

morfemen, hur ord böjs och bildas. Morfemen är betydelsebärande.  Syntax är kunskap om 

hur ord och satser bildas och sätts samman, grammatik.  Semantik är läran om språkets 

innehåll och betydelse.  Pragmatik handlar om hur språket används i kommunikation med 

andra. Prosodin berör till exempel tonfall, pauser och rytm i språket (Bruce et al 2016; 

Eriksen Hagtvet 2004). 

I vårt arbete är vi intresserade av hur olika mekanismer påverkar vid ordinlärning. Enligt 

Salameh (2012b) är ordförrådet uppbyggt utifrån fonologiska och semantiska grunder. Därför 

väljer vi att ytterligare beskriva dessa språkliga områden samt även kort beröra svårigheter 

relaterade till semantik och fonologi som kan påverka vid ordinlärning. 

Semantik handlar om vad ord och meningar betyder. För att nå en ökad förståelse av vad ett 

ord betyder är det viktigt att ordet kopplas till tidigare erfarenheter och förkunskaper (Bruce 

et al 2016; Oakhill, Cain & Elbro 2018). På så sätt kan ordförrådet utvecklas positivt. Vidare 

menar Oakhill et al (2018) att t.ex. läsförståelsen underlättas av ett djupare ordförråd. Att ha 

en djup ordkunskap innebär dels att man kan mycket om det enskilda ordet, dels att många 

olika kopplingar kan göras till ordet (Oakhill et al 2018). En viktig del i den semantiska 

utvecklingen är att kunna avgränsa och kategorisera ord, att förstå hur olika begrepp är 

relaterade till varandra är betydelsefullt. Denna utveckling leder till att orden organiseras på 

ett sätt så att de lätt kan hittas i det mentala lexikonet. Svårigheter inom semantiken kan bero 

på att eleven har ett litet ordförråd med färre ord. Men det kan också bero på att det är svårt 
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att snabbt få tillgång till ordet från det mentala lexikonet, vilket i sin tur kan bero på att det 

mentala lexikonet är organiserat på ett mindre gynnsamt sätt med avseende på avgränsningar 

och ordkategoriseringar (Bruce et al 2016). 

Fonologi riktar uppmärksamheten mot språkets form och närmare bestämt språkljuden. Att 

ha en fonologisk medvetenhet innebär att kunna urskilja språkljud, fonem, som ord är 

uppbyggda av. Høien och Lundberg (2013) beskriver utvecklingen av fonologisk 

medvetenhet i tre nivåer: Efter att först kunna identifiera enskilda ord i meningar utvecklas 

sedan förmågan att dela upp ord i stavelser till att slutligen nå den högsta nivån där 

medvetenheten om enskilda ljud, fonem, uppstår. Att inte uppnå den högsta nivån, dvs. 

fonemisk medvetenhet, blir problematiskt när eleven ska lära sig läsa och just brister i 

fonologi är märkbart hos personer med dyslexi. Brister i den fonologiska förmågan kan 

resultera i att ordförrådet inte utvecklas i en typisk takt. Svårigheter kan finnas i en korrekt 

uppfattning av språkljuden i ord, vilket medför att nyinlärning av ord inte befästs i det 

mentala lexikonet (Manis & Keating 2004). Den svaga fonologiska medvetenheten hindrar 

skapandet av nya representationer för det nya ordet och jämförelser med redan existerande 

fonologiskt liknande representationer försvåras (Alt, Hogan, Green, Gray, Cabbage & Cowan 

2017; Manis & Keating 2004). 

Ordinlärning 

Ordförrådet utvecklas under hela livet och skolan har en viktig uppgift i att arbeta 

språkutvecklande, inte minst med fokus på ordförrådets utveckling. Det är skillnad på hur 

eleverna lär sig vetenskapliga (ämnesspecifika) respektive vardagliga ord och begrepp 

(Skolverket 2012). Eleven får i skolan ofta först en definition/beskrivning på de 

vetenskapliga orden, exempelvis triangel. Förståelsen av ordet utvecklas och fördjupas sedan 

gradvis genom upprepade möten med olika slags trianglar och i jämförelse med andra 

geometriska figurer. De vardagliga ordens utveckling börjar ofta i andra änden med en 

konkret upplevelse/erfarenhet, exempelvis äpple. Som liten får inte barnet någon 

förklaring/definition på ordet utan det erfars praktiskt i vardagen. Barnet upplever ordet äpple 

genom att det finns i hemmet, äts och kanske ser det växa i äppelträdet. Barnet förstår ordet 

genom konkretion till skillnad från en verbal förklaring. Så småningom utvecklas och 

fördjupas förståelsen för ordet genom jämförelse med olika slags äpplen och andra frukter.  

Oakhill, Cain och Elbro (2018) skiljer på ordförrådets bredd och djup. Bredden innefattar 

antalet ord en person känner igen, kan identifiera alternativt benämna. Bredden i ordförrådet 
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är större än dess djup, som handlar om hur mycket en person kan om ordet. En djup förståelse 

av ett ord kan exempelvis vara att kunna förklara ordet, se samband och/eller olikheter med 

andra ord, kunna synonymer. Djup ordkunskap underlättar aktiveringen av befintlig 

ordkunskap i det mentala lexikonet då man möter ord enligt Oakhill et al (2018) som också 

påpekar att brister i eller svårigheter med den djupa ordkunskapen påverkar språkförståelsen 

negativt. 

Vid ordkunskapsundervisning har både typen av undervisning och med vilken frekvens de 

nya orden möts betydelse (McKeown, Beck, Omanson & Pople 1985; Puhalla 2011). Bäst 

resultat för att utveckla djup ordförståelse nås genom en undervisning där eleverna får möta 

orden upprepade gånger genom variationsrika aktiviteter. Det kan exempelvis innebära att 

läraren definierar/förklarar orden, diskussions- och associationsövningar, bygga meningar 

med orden, sätta in orden i meningar där ord saknas samt medvetet försöka använda sig av 

målorden utanför klassrummet. En del elever i språklig sårbarhet kan behöva dubbelt så 

många exponeringar och övningstillfällen för att lära sig nya ord i jämförelse med jämnåriga 

utan språkliga svårigheter (Gray 2003). “Text Talk” (Beck & McKeown 2001) är en annan 

effektiv metod att använda i undervisningen för att utveckla elevernas ordförråd. Metodens 

huvudsyfte är egentligen att öka elevernas textförståelse genom att läraren ställer öppna 

frågor och bygger vidare utifrån elevsvar, men metoden går likväl att applicera i 

ordförrådsbyggarsyfte på samma sätt. 

Representationer i talat språk  

Många modeller av talat språk inbegriper tre olika slags representationer: fonologiska, 

lexikala och semantiska representationer (Storkel, Armbrüster & Hogan 2006). Fonologiska 

representationer hänvisar till enskilda ljud i ett ord. Lexikala representationer å andra sidan 

inbegriper hela ordet som en helhet (Hoover, Storkel & Hogan 2010; Storkel et al 2006; 

Storkel & Lee 2011). Storkel och Lee (2011) förklarar skillnaden mellan fonologiska och 

lexikala representationer genom att exemplifiera med ordet “seal”. Här följer en liknande 

förklaring i en svensk kontext med ordet “räv”. Den fonologiska representationen för ett ord, 

exempelvis ”räv”, delas i detta fall upp i tre olika delar, ett för varje enskilt ljud: /r/,  /ä/ och 

/v/.  Den lexikala representationen av ordet ”räv” syftar på hela ordet som en helhet /räv/. 

Den semantiska representationen innehåller kunskap om vad ordet betyder, i det här fallet 

exempelvis ”räven är ett däggdjur”.  I nästa stycke förklaras begreppen fonotaktisk 
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sannolikhet och grannordstäthet, som knyter an till de fonologiska och lexikala 

representationerna. 

Fonotaktisk sannolikhet och grannordstäthet  

De båda variablerna som vi mäter i vårt experiment är fonotaktisk sannolikhet (PP) och 

grannordstäthet (ND). Med fonotaktisk sannolikhet (hög/låg) menas ett mått på hur sannolikt 

det är att enskilda ljud eller ljudkombinationer förekommer i ett språk (Storkel et al 2006). Ett 

ord med hög fonotaktisk sannolikhet innehåller alltså ljud som är vanligt förekommande i 

språket, om motsatt förhållande råder har ordet låg fonotaktisk sannolikhet. Grannordstäthet 

(hög/låg) visar på hur många ord som är lika ett visst givet ord med tanke på dess fonemiska 

sammansättning, dvs. ett ljud kan ha bytts ut, tagits bort eller lagts till (Luce & Pisoni 1998). 

Om ett ord liknar andra ord som helhet betyder det sålunda att ordet har hög grannordstäthet, 

om förhållandet är det motsatta har ordet låg grannordstäthet. Exempel på ord med hög 

grannordstäthet till det givna ordet tanka är: tänka, anka och tankar.  

Fonotaktisk sannolikhet och grannordstäthet är två olika faktorer, men ändå starkt relaterade 

till varandra.  Ord med många grannar, dvs. ord med hög grannordstäthet, har också ofta hög 

fonotaktisk sannolikhet, dvs. ord med vanliga ljud. På samma sätt har ord med låg fonotaktisk 

sannolikhet färre grannar, dvs. låg grannordstäthet (Vitevitch & Luce 1999). 

Eftersom fonotaktisk sannolikhet är karaktäristiskt för fonologiska representationer, och 

grannordstäthet för lexikala representationer (Vitevitch & Luce 1999) kan dessa variabler 

undersökas för att förstå hur olika representationer, enskilt eller tillsammans, påverkar vid 

ordinlärning (Hoover et al 2010). 

Ordinlärningsprocessen 

I den forskning om ordinlärning, där fonotaktisk sannolikhet och grannordstäthet undersökts, 

hänvisas ofta till en ordinlärningsprocess i tre olika steg. De olika delarna benämns, på 

engelska, enligt följande: triggering, configuration och engagement (Hoover et al 2010; 

Storkel & Lee 2011).  

Storkel et al (2006) påvisar betydelsen av att ett ord måste kännas igen som nytt för att en 

inlärningsprocess ska komma igång. Om det nya ordet går obemärkt förbi kommer inte någon 

inlärning att påbörjas. Det som händer i den första processen är således att det nya ordet 
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jämförs med redan existerande lexikala och semantiska representationer, som finns lagrade i 

minnet. Då inte några helt korrekta representationer för det nya ordet kan hittas, triggas 

inlärningen igång. Om ljuden är bekanta aktiveras också existerande fonologiska 

representationer. Den första delen av ordinlärningsprocessen benämns följaktligen triggering 

och betyder att då ett ord uppfattas som nytt sätts ordinlärningen igång (Storkel et al 2006). 

En ny representation skapas i minnet och konsekvensen av det första steget blir således 

huruvida en redan existerande representation eller en ny representation ska användas (Storkel 

& Lee 2011). 

Den andra delen i processen benämns configuration. Den innebär att mer information, 

fonologisk, semantisk och lexikal, kopplas till ordet när det presenteras flera gånger, dvs. en 

slags samlad kunskap läggs till ordet vart efter (Leach & Samuel 2007; Storkel & Lee 2011). 

Med engagement, som är den sista delen i ordinlärningsprocessen, menas att den nya 

representationen integreras med redan existerande representationer i det mentala lexikonet 

och lagras i minnet (Leach & Samuel 2007; Storkel & Lee 2011). Det behövs en period efter 

exempelvis ett första inlärningstillfälle då ett nytt ord träffas på, för att ordinlärnings- 

processen ska gå över i det tredje stadiet (van der Kleij, Rispens och Scheper 2016). 

Triggering och configuration sker snabbare i jämförelse med den sista delen i 

ordinlärningsprocessen, engagement (Storkel et al 2006).   

För att inlärning över huvud taget ska komma igång är det som synes viktigt att den verkligen 

triggas igång. Studier, Hoover et al (2010) och van der Kleij et al (2016),visar på en fördel för 

att ord med låg fonotaktisk sannolikhet tillsammans med ord med låg grannordstäthet triggar 

inlärning av nya ord. Detta kan dels bero på att ordet lätt identifieras som nytt, eftersom ordet 

består av ovanliga ljud, dels på att det nya ordet inte liknar andra ord. Med detta följer att 

inlärningen inte störs av redan existerande representationer (Hoover et al 2010). Med andra 

ord: det är uppenbart att ordet är okänt och därmed triggas ordinlärningen igång snabbare. 

Tidigare studier i ordinlärning  

Vi kommer att redovisa tre olika studier som berör det experiment som vi genomför med 

elever i årskurs 1 i detta arbete. Vår hypotes grundar sig på de resultat som framkom i 

studierna med barn 2010 och 2016. 
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Amerikansk originalstudie, år 2006 (vuxna)  

Som vi nämnde i inledningen har flera studier i ordinlärning gjorts internationellt men inte i 

en svensk kontext. Vårt experiment är en replikering på den originalstudie som gjordes av 

Storkel, Ambrüster och Hogan (2006) i USA. Syftet med den studie som Storkel et al 

genomförde var att undersöka vilken betydelse ord med fonotaktisk sannolikhet respektive 

ord med grannordstäthet har för ordinlärning på vuxna. Med andra ord ville de undersöka 

effekten av de båda variablerna fonotaktisk sannolikhet och grannordstäthet vid ordinlärning. 

Ett andra syfte med studien var att ta reda på i vilken fas i ordinlärningsprocessen dessa 

variabler påverkar mest. Denna studie utfördes alltså med samma material, bilder och 

berättelser, som i vårt experiment. Orden var non-ord3. Administrationen är dock inte helt 

lika, vilket vi återkommer till i metoddelen. Syftet med studierna, Storkel et al och vår, är 

delvis detsamma: undersöka hur fonotaktisk sannolikhet och grannordstäthet påverkar 

ordinlärning, men som nämnts ville Storkel et al också få svar på i vilken del av 

ordinlärningsprocessen dessa variabler påverkar. För att få insikt om detta måste 

experimentet utföras vid mer än ett tillfälle, dvs. över tid, vilket också gjordes. I denna studie 

av vuxna var resultatet att ord med låg fonotaktisk sannolikhet (LPP) i kombination med hög 

grannordstäthet (HND)var optimalt vid ordinlärning. 

Internationella studier, år 2010 respektive 2016 (barn) 

Hoover, Storkel och Hogan (2010) har utfört en studie där den fonataktiska sannolikheten och 

grannordstäthetens påverkan på förskolebarns ordinlärning undersöktes. Ytterligare en studie 

på barn, 6-7 år, genomfördes i Nederländerna 2016 av van der Kleij, Rispens och Scheper 

med samma syfte.  I dessa studier utfördes experiment med non-ord där variablerna 

fonotaktisk sannolikhet och grannordstäthet varierades för att få kunskap om hur ordinlärning 

påverkades. Dessa studier använde samma material som vi gör i vårt experiment, dvs. från 

originalstudien som genomfördes i USA 2006. Experimentet, som utfördes i de tre studierna 

var i grunden detsamma, samtidigt som det skiljde sig en hel del mellan studierna med tanke 

på genomförande, antal exponeringar och testtillfällen samt rättningsförfarande. 

För att undvika golveffekter utökades antal exponeringar i dessa studier som genomfördes 

med barn. Trots detta påpekar författarna till studien som genomfördes 2016 att framtida 

studier bör innehålla ytterligare träningstillfällen för att kunna undersöka påverkan av 

                                                
3 Non-ord/pseudo-ord är påhittade ord som inte finns i språket. 
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variablerna, eftersom barnen inte lärde sig så många ord som helhet. Studierna innehöll två 

alternativt tre testtillfällen och vid rättning gavs även poäng för delvis rätta svar. Resultatet i 

båda studierna visade att ord med låg fonotaktisk sannolikhet (LPP) i kombination med låg 

grannordstäthet (LND) gav bäst förutsättningar för att trigga ordinlärning hos barn. Nyttan av 

kombinationen låg fonotaktisk sannolikhet och låg grannordstäthet har inte påvisats i studien 

med vuxna (Storkel et al 2006). Då barns fonologiska och lexikala representationer inte är 

lika robusta och utvecklade som vuxnas, är barn mer beroende av att båda variablerna är låga 

(Hoover et al 2010). 
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Metod 

I den här delen av vårt arbete kommer vi att redogöra för metodval och urvalet av deltagare. 

Vi kommer också att beskriva experimentet och de tester som ingick i studien samt 

genomförandet av dessa. Därpå redovisas hur dataanalysen har gjorts. Till sist följer en 

genomgång av forskningsetiska överväganden. 

Val av metod 

Vi har valt en deduktiv kvantitativ metod med en experimentell ansats där vår avsikt är att 

mäta förekomst och samband för att testa en uppställd hypotes (Bryman 2011). 

Vårt examensarbete innebär att vi utför ett ordinlärningsexperiment samt genomför tre olika 

kognitiva och språkliga tester. Data från experiment och tester kommer att mätas, samlas in 

och analyseras statistiskt. Enligt Bryman (2011) är ett intresseområde inom kvantitativ 

forskning mätning. Kvantitativ forskning betonar kvantifiering av data vid insamling och 

analys. En kvantitativ metod innebär också en deduktiv inriktning, då teorier prövas. Det 

betyder att i ett deduktivt angreppsätt utgår studien ifrån teorin. 

Ordinlärningsexperimentet är ett kvasiexperiment. Enligt Borg och Westerlund (2012) 

kännetecknas ett sådant av avsaknad av kontrollgrupp, ett icke randomiserat urval samt att 

kontroll för oberoende variabler finns. Avsikten med experimentet är inte att finna kausalitet 

utan att hitta korrelation mellan fonotaktisk sannolikhet (PP), grannordstäthet (ND) och 

fonologisk medvetenhet vid ordinlärning. Den experimentella ansatsen i studien kommer att 

ha oberoende variabler (PP och ND) med totalt fyra olika betingelser och beroendevariabel 

(ordinlärning mätt i antal ord). 

Deltagare 

Deltagare i studien är elever i årkurs 1. Eleverna kommer från två olika kommunala skolor 

med elever från förskoleklass upp till och med år 6. Skolorna ligger i områden med blandad 

bebyggelse i stadsmiljö i södra Sverige. Eftersom testningen av elever var tidsbegränsad 

valdes skolor som ligger inom samma kommun ut för att delta i studien. Med andra ord 

gjordes det ett bekvämlighetsurval (Bryman 2011). För att få möjlighet att utföra vår studie 

tog vi kontakt med rektorerna på två skolor och informerade om vårt examensarbete. De 

godkände skolans deltagande i vår studie och vi kunde därmed ta kontakt med ansvariga 
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lärare i årskurs 1 på respektive skola. Lärarna var positiva till vårt arbete, och de hjälpte till 

med att dela ut ett missivbrev (bilaga 1) med bifogad samtyckesblankett för deltagande i 

forskningsstudien Ordinlärning (bilaga 2). Missivbrev och samtyckesblankett delades ut till 

alla 73 eleverna i de båda klasserna av lärarna, och de hjälpte oss även med att samla in 

samtyckesblanketterna. Därefter kunde vi hämta dem på skolorna. Antalet deltagare i studien 

är styrt av experimentets upplägg, vilket innebär att antalet deltagare ska vara jämnt delbart 

med fyra. 20 st samtyckesblanketter kom in och 16 av dessa uppfyllde inklusionskriterierna 

och inkluderades i studien. Av dessa 16 deltagare är fyra pojkar och 12 flickor med en 

medelålder på 7:4 år.  

Inför testtillfället fick föräldrarna fylla i en blankett om bakgrundsinformation (bilaga 3). 

Syftet med denna information från föräldrarna var att vi ville säkerställa att kriterierna för att 

delta var uppfyllda.  I missivbrevet som skickades hem till elev och vårdnadshavare 

informerade vi om att vi behövde testa barn med typisk språklig och kognitiv utveckling samt 

med svenska som modersmål. 

Experiment och test 

I studien genomfördes fyra olika slags test. Huvudtestet var ett ordinlärningsexperiment, och 

de tre övriga testen mätte ordförråd (PPVT-4: Dunn & Dunn 2007), fonologisk medvetenhet 

(Fonologisk bearbetning, FB: Korkman, Kirk & Kemp 2007) och arbetsminne (Ordlista 

interferens, OI: Korkman et al 2007). Vi inleder med att beskriva experimentet och hur det är 

uppbyggt. Eftersom utfört experiment i stora delar är en replikering på ett tidigare experiment 

som gjorts i USA, kommer relevanta jämförelser med detta experiment att göras. Den 

svenska versionen av experimentet är utarbetat vid Linköpings universitet. De kognitiva och 

språkliga testerna utfördes för att verifiera elevernas typiska utveckling. Testet i fonologisk 

bearbetning användes dessutom för att finna samband mellan ordinlärning och fonologisk 

medvetenhet.  

Ordinlärningsexperiment 

Experimentet består av två delar, två berättelser. Elevernas uppgift är att lyssna till 

berättelserna och försöka att lära sig ord på saker som förekommer i dessa. Inför  
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experimentet fick eleverna följande instruktion: 

 I berättelserna så kommer du se lite nya saker och höra ord som du inte har hört 

förut - din uppgift är att försöka lära dig orden. När du lyssnar på berättelserna får 

du se olika bilder på skärmen med en del saker som ser lite konstiga ut och som 

du nog inte sett tidigare. Det är de sakerna som du ska lära dig vad de heter. 

                                                (Ur Testmanual för forskningsstudien Ordinlärning) 

Varje berättelse är uppdelad i tre delar och efter varje del (episod) testar vi om eleven har lärt 

sig några av orden. Eleverna lyssnar således till 2 st berättelser. Varje berättelse innehåller 8 

stycken substantiv jämnt fördelade inom grupperna: husdjur, instrument, godisautomater och 

leksaker. Orden i berättelserna som eleverna exponeras för är så kallade non-ord4. Husdjuren 

heter exempelvis mävv och pel, och instrumenten bung och vöj. Totalt i de båda berättelserna 

är det alltså 16 stycken non-ord som eleven ska försöka att lära sig. Dramaturgin i 

berättelserna är uppbyggd på liknande sätt, men karaktärer, miljö och aktiviteter skiljer sig åt. 

Den ena berättelsen handlar om ett syskonpar, och den andra om två krokodiler. Lyssnaren 

presenteras för två karaktärer som ska gå någonstans, ta med sig några saker (non-ord), utföra 

en aktivitet och sedan åka tillbaka hem igen.  

Varje berättelse finns dock i två versioner (1A/ 1B, 2A/ 2B), som innehåller samma ord. 

Däremot är kopplingen ord – objekt inte samma i de två versionerna. Denna experimentella 

design är gjord för att balansera mellan de fyra ordkategorier5, som non-orden är uppbyggda 

av, och objektets betydelse6 mellan deltagarna. De ordkategorier som vi undersöker och är 

extra intresserade av i detta ordinlärningsexperiment, förekommer lika många gånger i båda 

versionerna och därmed berättelserna. Orden i studien är framtagna genom en algoritm, 

baserad på en databas för svenska ord där ordmetrik för riktiga ord, men också för non-ord, 

kan tas fram (Witte & Köbler 2019). I bilaga 4 redovisas vilka orden är, vilken kategori de 

tillhör samt ordens betydelse. 

Det experiment som vi genomför i vår studie är en replikering av det experiment som 

användes i en studie av Storkel, Armbrüster & Hogan (2006). Experimentet är anpassat, 

jämfört med originalstudien har vissa avsteg i tillämpning och administration gjorts. I vår 

studie mäter vi endast variablernas påverkan på ordinlärning som helhet, inte i vilken del av 

                                                
4 Non-ord används för att eliminera risken att testpersonen redan kan ordet.  

 
5 Hög fonotaktisk sannolikhet/hög grannordstäthet, hög fonotaktisk sannolikhet/låg grannordstäthet, 
låg fonotaktisk sannolikhet/hög grannordstäthet och låg fonotaktisk sannolikhet/låg grannordstäthet 
6 I berättelse 1A är/dåf/ en leksak, i berättelse 1B är det en godisautomat. 
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ordinlärningsprocessen de påverkar. Vi bedömde endast helt rätta svar, jämfört med 

originalstudien då även delvis rätta svar bedömdes och analyserades. Syftet med att bedöma 

även delvis rätta ord, var att försöka förstå i vilken del av ordinlärningsprocessen som 

variablerna påverkar. Materialet som används i det experiment vi utför är enligt Storkel et al 

(2006). Experimentets non-ord är dock översatta för att passa svensk fonologi (Witte & 

Köbler 2019). 

Administration 

Administrationen är som redan nämnts något förändrad. Vi inleder exempelvis vårt 

experiment på ett annat sätt. Den amerikanska studien inleds med att deltagarna uppmanas att 

gissa vad de olika objekten heter. I vår studie inleder vi istället med att visa bilder på objekten 

i en kontext, dvs. med bildstöd. Vi benämner objektet och eleven får säga efter. Därefter visas 

objekten och de får försöka att komma ihåg, benämna dem. Precis som i den amerikanska 

studien får deltagarna sedan upprepa denna procedur efter varje episod i berättelserna, dvs. 

totalt fyra gånger per berättelse.  I den svenska versionen tillkommer dock ett moment där 

eleven får möjlighet att lära sig ordet, innan uppgiften som återkommer efter varje episod 

genomförs. Slutsatsen blir således att den svenska versionen är något enklare, eftersom den 

innehåller fler exponeringar och därmed fler moment för att främja inlärning. Men i detta 

sammanhang bör beaktas att den amerikanska studien genomfördes med vuxna deltagare.  

Kognitiva och språkliga tester  

Ordförråd 

PPVT-4 (Peabody Picture Vocabulary Test 4:e versionen: Dunn & Dunn 2007) är ett test som 

används för att mäta det receptiva ordförrådet. Uppgifterna består av att testledaren verbalt 

presenterar ett ord varpå testpersonen ska peka på en av fyra bilder som motsvarar det 

presenterade ordet. Orden som presenteras är indelade i block med 12 ord i varje. Varje block 

motsvarar en ålderskategori och har stigande svårighetsgrad. Testledaren fortsätter att 

presentera ord tills testpersonen svarar fel på åtta ord inom ett block.  

Fonologisk medvetenhet   

Fonologisk bearbetning ingår i NEPSY II (Korkman, Kirk & Kemp 2007) som innefattar 30 

olika test för att undersöka kognitiva färdigheter. Fonologisk bearbetning är ett deltest ur 

materialet som avser att mäta den fonologiska medvetenheten och består av två delar. Del A 
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innebär att testpersonen ska identifiera ord utifrån presenterade ordsegment. Varje uppgift 

inleds med att testpersonen får se tre bilder samtidigt som testledaren namnger bilderna. 

Därefter säger testledaren ett segment av ett av de tre orden och testpersonen ska identifiera 

ordet och peka på tillhörande bild. Del B genomförs utan bildstöd och är mer komplex. Nu 

ska testpersonen först repetera det ord testledaren säger, för att sedan verbalt producera ett 

nytt ord genom att ta bort alternativt byta ut ordsegment och fonem från ord enligt instruktion 

från testledaren.        

Arbetsminne 

Ordlista interferens ingår också i NEPSY II (Korkman et al 2007) och mäter verbalt korttids- 

och arbetsminne. Testpersonen får höra en grupp av ord och ska återge dem i rätt ordning. 

Sedan presenteras ytterligare en grupp av ord som testpersonen ska repetera i rätt ordning. 

Därefter ombeds testpersonen att återge den första gruppen av presenterade ord och sedan 

den andra gruppens ord. Testet innehåller tio uppgifter med stigande svårighetsgrad, från 

inledningsvis ett ord att minnas till fem ord i de två sista uppgifterna. 

Genomförande 

Inför testningen med elever gick vi tillsammans igenom det framarbetade testprotokollet som 

skulle användas som manus vid testtillfället. Vi utförde också varsin pilottestning samt 

testade på varandra. Administrationen av experimentet och övriga tester, men även 

exempelvis bedömning, diskuterades ingående före testtillfället.  Detta noggranna förarbete, 

som gjordes både enskilt och tillsammans, var en förutsättning för att det skulle fungera i 

praktiken.  

Tillsammans med elevens lärare planerade vi in tider där vi kunde träffa eleven. Testningen 

genomfördes på respektive elevs skola under 2 veckor i november 2019. På testdagen 

hämtades eleven vid klassrummet och sedan satt vi i ett enskilt rum, där vi kunde arbeta 

ostört och utan att bli avbrutna i testningen. Vi var uppmärksamma på att ljud- och 

ljusförhållanden var bra. En viktig del i detta arbete var att eleven skulle känna sig trygg i 

sammanhanget. För att uppnå detta skickades en kallelse om tid för testning till föräldrarna, 

där vi berättade att vi tillsammans med lärare bestämt en tid som vi hoppades skulle passa. Vi 

pratade också med klassläraren när eleven hämtades och lämnades. Experimentet spelades in 

med hjälp av diktafon. I missivbrevet informerade vi om att en inspelning (ljud) skulle göras. 
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Till berättelserna användes ett dataprogram, DMDX (Forster & Forster 2003), där 

berättelserna fick liv genom illustrationer och berättarröst. Allt som allt tog testerna mellan 

90-120 minuter, varav ordinlärningsexperimentet tog ca 20-30 min per berättelse. På grund 

av den långa tidsåtgången var vi tvungna att vara mycket flexibla med kortare avbrott för 

frukt, pauser och raster. Alla elever hade en paus mellan de båda berättelserna i 

ordinlärningsexperimentet. 

Vid testtillfället följdes det utarbetade testprotokollet som tidigare nämnts. Vi följde detta 

noga för att kontrollera för ovidkommande variabler i syfte att skapa samma förutsättningar 

för samtliga testpersoner. Testprotokollet innehåller noggranna administreringsanvisningar 

för de olika testerna i form av ett manus att läsa innantill samt resultatblanketter som fylldes i 

under testningens gång. Testningen inleddes med ordförrådstestet PPVT-4. Därpå följde de 

två berättelserna i ordinlärningsexperimentet. Testsessionen avslutades med tester i 

fonologisk bearbetning och arbetsminne. 

Dataanalys 

Råmaterialet, resultat från experiment och kognitiva/språkliga tester, samlades in och 

rättades. Vid rättning av experimentet, som beskrivits ovan, uppkom flera tveksamheter. Vi 

diskuterade då sinsemellan och konsulterade även vår handledare för att bedömningen skulle 

bli så rätt och likvärdig som möjlig. Dessförinnan hade vi var och en enskilt gått igenom de 

ljudupptagningar som gjordes då experimentet utfördes.  På grund av de övriga testernas 

utformning med tillhörande rättningsanvisningar uppstod inte samma tveksamheter i 

bedömningen liknande dem för experimentet. Resultat från experiment och tester har stansats 

in i Excel. Vi har varit mycket noga och vid behov dubbelkollat, så att alla data har matats in 

rätt. 

Analyser har gjorts i statistikprogrammet SPSS 26 genom variansanalys och korrelation. 

Genom en variansanalys kan mönster hittas i datamaterialet som visar på hur oberoende 

variabler påverkar beroendevariabeln. Variansanalyser utförs med fördel i den experimentella 

metoden med utgångspunkt i medelvärden, standardavvikelser och effektstorlek (Borg & 

Westerlund 2012). Vårt syfte var att undersöka om fonotaktisk sannolikhet och 

grannordstäthet påverkar vid ordinlärning. Korrelation är ett mått på sambandet mellan två 

olika variabler. Sambandet mäts dels i styrka, dels om det är positivt eller negativt. I detta 

arbete eftersöktes korrelation mellan ordinlärningsexperimentet och fonologisk medvetenhet.  
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Forskningsetiska överväganden 

I all forskning är det viktigt att ta hänsyn till etiska aspekter och att följa de forskningsetiska 

principerna (Vetenskapsrådet 2010). I vårt missivbrev informerade vi om att vi följer de 

forskningsetiska principerna och dataskyddsförordningen (GDPR)7. Bryman (2011) 

framhåller fyra grundläggande etiska principer:  

1. Informationskravet: Information om undersökningens syfte och innehåll och att deltagande 

är frivilligt ska ges. 

2. Samtyckeskravet: Deltagarna ska själva få avgöra om de vill delta. Minderåriga behöver ha 

vårdnadshavares godkännande.  

3. Konfidentialitetskravet: Personuppgifter ska behandlas konfidentiellt så att inte identiteten 

blir känd för utomstående. 

4. Nyttjandekravet: Insamlade uppgifter får bara användas i aktuellt forskningssyfte.  

Inför vår studie skickades ett missivbrev till aktuellt urval för att uppfylla informationskravet. 

Brevet innehöll även information kring punkt 2-4 för att säkerställa att urvalet fick kännedom 

om hur datamaterialet skulle komma att nyttjas samt att insamlat datamaterial kan komma att 

användas senare i en större studie vid Linköpings universitet. Alla deltagare i studien är 

avidentifierade och kan inte kopplas till geografisk plats. Vi presenterade oss själva med 

tanke på studieort och utbildning. I informationsbrevet fanns också information om hur de 

kunde ta kontakt med oss. Både vårdnadshavare och elev skrev på samtyckesblanketten. 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 GDPR= General Data Production Regulation: en förordning i syfte att skydda personuppgifter 
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Resultat 

Vi inleder med att visa studiens resultat från experimentet och sedan följer de kognitiva och 

språkliga testerna.  

Ordinlärningsexperiment 

Variansanalysen visade ingen statistisk signifikans för fonotaktisk sannolikhet eller 

grannordstäthet vid ordinlärning. Med andra ord ger inte vårt experiment stöd för hypotesen 

att fonotaktisk sannolikhet och grannordstäthet påverkar vid ordinlärning.  

 

Tabell 1 Medelvärde och standardavvikelse för hög(H) respektive låg (L) fonotaktisk sannolikhet (PP) och 

grannordstäthet (ND) för varje episod. Varje berättelse är indelad i tre episoder. 

 
 

Av tabell 1 kan utläsas medelvärdet för hur många ord som lärs in inom respektive 

ordkategori i de olika episoderna. För episod 3 lärs exempelvis 0,88 ord in med hög 

fonotaktisk sannolikhet (HPP) i kombination med hög grannordstäthet (HND). Som tabellen 

visar, presterade deltagarna i studien lågt och lärde sig få eller inga ord i experimentet.  

 

Vid analys av progression av ordinlärning över episoderna 1-3, visade resultatet att det fanns 

en statistiskt signifikant huvudeffekt av episod, F (2,30)=9,75, p=0,001, 2=0,39. Parvisa 

jämförelser visade att endast skillnaden mellan episod 1 och episod 3 var statistiskt 

signifikant, skillnaden mellan medelvärden =0,30, p=0,001. 
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Antal ord 

 
Figur 1 Progression episod 1-3, ordinlärning. Felstaplar visar standardavvikelse.  

 

Figur 1 visar att en progression sker mellan episod 1 och 3 vid ordinlärning. Staplarna visar 

ett medelvärde av de fyra ordkategorierna hög/låg fonotaktisk sannolikhet och hög/låg 

grannordstäthet. I episod 3 har medelvärdet ökat till 0,64 från 0,34 i episod 1.  

 

Korrelationen undersöktes mellan ordinlärning och fonologisk medvetenhet. Ingen statistiskt 

signifikant korrelation mellan ordinlärning och fonologisk medvetenhet kunde påvisas, 

r(16)=,46, p=,075. 

Språkliga och kognitiva tester 

Deltagarna i studien presterar på en förväntad nivå för åldersgruppen i de språkliga och 

kognitiva testerna. Det finns ingen svensk standardisering för PPVT-4 (vokabulärtestet) men i 

jämförelse med en svensk anpassning av testet gjord av Karner & Mattsin (2017) presterar 

vårt urval på samma nivå. Karner och Mattsins medelvärde för åldersgruppen är 133. I vår 

studie hamnar medelvärdet på 134,25 (sd 11,77). Den fonologiska medvetenheten som 

testades med Fonologisk bearbetning resulterar i ett medelvärde på 31,38 (sd 3,5). 

Normgruppens medelvärde för åldern 7-8 år är 28-32. Arbetsminnestestet (Ordlista 

interferens) är normerat till 13-14 för aktuell åldersgrupp och vårt urvals medelvärde ligger 

på 12,81 (sd 4,37).  
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Tabell 2 Resultat språkliga och kognitiva tester 

 

 Medelvärde Sd  

PPVT-4 134,25 11,77  

Fonologisk bearbetning 31,38 3,5  

Ordlista interferens 12,81 4,37  

n=16 
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Diskussion 

Vi inleder med en resultatdiskussion varpå metoddiskussion följer. Därefter diskuteras 

studiens reliabilitet och validitet, och slutsats. Arbetet avslutas med förslag till framtida 

forskning.  

Resultatdiskussion 

I arbetet har vi undersökt hur olika mekanismer påverkar vid ordinlärning och hur sambandet 

ser ut mellan ordinlärning och fonologisk medvetenhet. Inledningsvis presenteras en 

diskussion kring de variabler som undersökts och därefter diskuteras korrelationen mellan 

ordinlärning och fonologisk medvetenhet. 

Fonotaktisk sannolikhet och grannordstäthet vid ordinlärning 

Syftet med ordinlärningsexperimentet var att undersöka om fonotaktisk sannolikhet och 

grannordstäthet påverkar vid ordinlärning, vilket har påvisats i tidigare genomförda studier 

(Hoover, Storkel & Hogan 2010; van der Kleij, Rispens & Scheper 2016; Storkel, Armbrüster 

& Hogan 2006; Storkel & Lee 2011). Vår studie påvisade ingen statistisk signifikans för 

variablerna fonotaktisk sannolikhet och grannordstäthet, vilket innebär att vi har ingen 

evidens att dessa påverkar vid ordinlärning hos elever i årskurs 1 med typisk utveckling. Av 

den anledningen kan inte vår hypotes bekräftas: att ord med låg fonotaktisk sannolikhet i 

kombination med låg grannordstäthet främjar ordinlärning. Orsaken till att ingen signifikans 

kunde påvisas kan delvis bero på ett för litet urval samt att eleverna lärde sig för få ord. 

Upphovet till det låga resultatet kan vara för få exponeringar av non-orden vid själva 

testtillfället. Även ytterligare testtillfällen och därmed fler exponeringar av non-orden hade 

kunnat ge ett annat resultat. Detta gjordes i den holländska studien (2016), då eleverna 

testades vid tre tillfällen. I deras studie kunde man enligt det testförfarandet även påvisa 

ordinlärning i de tre olika stadierna i ordinlärningsprocessen: triggering, configuration och 

engagement. Den sista fasen engagement kräver att mer tid har förflutit, för att den nya 

representationen ska integreras och lagras i minnet. Detta finns inte förutsättningar för vid 

endast ett testtillfälle som var fallet i vår studie. En annan avgörande faktor till det låga 

resultatet är att i flera tidigare genomförda studier gavs även rätt för delvis rätta svar (Hoover 

et al 2010; van der Kleij et la 2016).  I den holländska studien (2016) gavs 1-3 poäng 

beroende på svar. Helt korrekt svar genererade 3 poäng, då 2 fonem av tre var korrekta gavs 2 

poäng. Vi uppmärksammade i vårt experiment att eleverna ibland sa: “Jag vet att det börjar 
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på /v/”.  Det hade varit intressant att även ha med detta i vårt upplägg av studien, eftersom ett 

sådant alternativt rättningsförfarande hade kunnat generera mätbara data, dvs. fler rätta svar 

om än ej helt rätta. Även delvis rätta svar signalerar att elevens ordinlärningsprocess satts 

igång, s.k. triggering. Då eleven producerar ett ljud tyder detta på att redan existerande 

fonologiska representationer aktiveras alternativt en ny representation skapas om ljudet är 

okänt för eleven.  

 

Den låga prestationen vid ordinlärningsexperimentet talar för att golveffekt uppnåddes (se 

figur 1), vilket har uppmärksammats i liknande studier med barn i yngre åldrar (van der Kleij 

et al 2016). Detta antyder att experimentet inte är ett reliabelt sätt att mäta 

ordinlärningsförmåga för den här åldersgruppen. På grund av golveffekter kunde eleverna i 

vårt urval inte visa sin förmåga fullt ut, uppgiften var med andra ord för svår. Detta 

resonemang stöds av elevernas resultat på de språkliga och kognitiva testerna, där eleverna 

presterade åldersadekvat. Inga särskilda svårigheter framkom gällande ordförråd, arbetsminne 

och fonologisk medvetenhet, som skulle kunnat påverka ordinlärningsexperimentets resultat.   

 

Experimentet visade dock på en progression av ordinlärning, som var signifikant mellan 

episod ett och tre. Det visar på att ordinlärning sker. Detta överensstämmer med vår 

upplevelse vid testtillfället, då eleverna visserligen lärde sig fler ord efter fler exponeringar, 

men att ökningen var påtagligt begränsad med hänvisning till experimentets golveffekt. 

(Ordinlärning skedde, men av åtta ord i en berättelse låg medelvärdet på 1,28 inlärda ord.) 

Resultatet av ordinlärningsexperimentet som genomförts med elever med typisk utveckling, 

påvisar vikten av multipla exponeringar vid ordinlärning. Med hänvisning till forskning 

(Gray 2003) visar detta på vikten av att elever som har språkliga svårigheter behöver än mer 

upprepade exponeringar för att ordet ska befästas i det mentala lexikonet. 

 

Under ordinlärningsexperimentets genomförande har vi reflekterat över de ingående non-

ordens betydelse i berättelserna. Non-orden representerar substantiv indelade i fyra olika 

grupper: husdjur, instrument, godisautomater och leksaker. För att underlätta ordinlärning bör 

orden presenteras i en kontext, som knyter an till testpersonernas förkunskaper och tidigare 

erfarenheter (Skolverket 2017). Dessutom bör samtliga ord naturligt höra hemma i denna 

kontext. I vårt experiment där berättelsernas karaktärer går till lekparken/skolan är kontexten 

relevant, men ord för olika slags godisautomater faller utanför denna ram, enligt vår åsikt. 

Med detta resonemang vill vi uppmärksamma att urvalet av ord har betydelse. Annars 
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riskerar detta att bli en ovidkommande variabel vid genomförandet av 

ordinlärningsexperimentet. 

 

Sammantaget är vår uppfattning av testsituationen tillsammans med redovisat resultat att 

experimentet inte är anpassat för åldersgruppen. Experimentet var för svårt och tog 

tillsammans med övriga tester för lång tid att genomföra. Den uppmärksamhet och 

koncentration som krävdes av eleverna, kan ha påverkat resultatet. I tidigare studie med barn 

i samma ålder (van der Kleij et al 2016) utfördes endast ordinlärningsexperimentet, inga 

övriga tester gjordes vid samma tillfälle. 

Korrelation mellan ordinlärning och fonologisk medvetenhet 

Ingen statistiskt signifikant korrelation mellan ordinlärning och fonologisk medvetenhet 

kunde påvisas. Manis och Keating (2004) menar att svårigheter inom det fonologiska 

området kan påverka uppfattningen av språkljuden och därmed hindra utvecklingen av 

ordförrådet. Vårt urval av elever presterade åldersadekvat i testet kring fonologisk 

medvetenhet. Med andra ord uppvisade de inga svårigheter inom detta område. Vi vill även 

påvisa att eftersom eleverna lärde sig så få ord i experimentet, fanns det inte förutsättningar 

att visa på en korrelation mellan ordinlärning och fonologisk medvetenhet. Därmed inte sagt 

att den inte finns.  

Metoddiskussion 

Urvalet 

Det begränsade intresset för studien resulterade i att endast 16 elever deltog. Detta berodde 

framförallt på tidsramen för genomförandet av studien, vilket medförde att möjligheten att 

utvidga urvalet exempelvis genom påminnelser inte blev aktuellt. Samtidigt som 16 elever 

var ändamålsenligt för studiens experimentella design. 

Administration 

Det tidskrävande och noga förarbetet tillsammans med våra handledare inför genomförandet 

av ordinlärningsexperimentet och de språkliga och kognitiva testerna var nödvändigt. Det 

resulterade i det testprotokoll som vi sedan använde oss av, vilket gjorde att arbetet kunde 

genomföras framgångsrikt. Testprotokollet visade sig vara en stor trygghet under 

testsessionerna eftersom det manusliknande dokumentet var enkelt att följa och minimerade 
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risken för att missa något under testningen. Pilottestningen vi genomförde var av stor nytta, 

då vi fick prova testsessionens innehåll samt få en uppfattning om hur lång tid varje session 

krävde. Då kunde vi även utforska hur vi bäst fysiskt skulle placera oss och testmaterialet 

(högtalare, diktafon, dator, bildstimuli, testprotokoll).  

Genomförande  

Under genomförandet var det särskilt svårt att kontrollera för ovidkommande variabler som 

troligtvis är kopplade till elevernas ålder. Det tog mycket kraft av eleverna att utföra 

ordinlärningsexperimentet och testerna. Flera pauser/avbrott behövde tas på grund av brister i 

uppmärksamhet och uthållighet. Därmed blev testsessionerna inte identiskt lika för alla med 

tanke på tidsaspekten. Däremot vill vi framhålla att experimentet och testen innehållsmässigt 

(med samma struktur) utfördes på samma sätt. Trots elevernas låga resultat på 

ordinlärningsexperimentet, upplevde eleverna överlag sitt deltagande positivt. Vi tror att en 

framgångsfaktor var att alla elever hade en längre rast under testtillfällets gång och att vi 

därutöver var mycket lyhörda för elevernas behov.  

Reliabilitet och validitet 

För att säkerställa studiens reliabilitet gjordes många förberedelser inför genomförandet. 

Pilottestning och genomgång av material och bedömning gjordes mycket noga. Dessutom 

gjordes detta tillsammans vilket ökar reliabiliteten, s.k. interbedömarreliabilitet (Bryman 

2011). Med facit i hand och trots de förberedelser som gjordes för att öka reliabiliteten och 

validiteten är resultatet av ordinlärningsexperimentet inte reliabelt på grund av dess 

svårighetsgrad och bristande statistisk signifikans. Validiteten påverkas negativt eftersom 

experimentet var för svårt (golveffekt) och därmed kunde skillnader i ordinlärningen med 

avseende på fonotaktisk sannolikhet och grannordstäthet inte mätas med tillförlitlighet. 

 

Reliabiliteten och validiteten för det test i fonologisk medvetenhet som genomfördes 

upplevdes som hög. Det var lätt att administrera och testade avsedd förmåga. Testet var också 

lätt att bedöma, inga tveksamheter uppstod vid rättning.  

Slutsats 

Syftet med detta arbete var att fördjupa insikten kring och bidra med kunskap om hur olika 

mekanismer påverkar vid ordinlärning. Genom att utföra ett ordinlärningsexperiment ville vi 
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få svar på hur fonotaktisk sannolikhet och grannordstäthet påverkar ordinlärning hos elever i 

årskurs 1 med typisk utveckling. Dessutom ville vi undersöka hur sambandet mellan 

elevernas resultat i ordinlärningsexperimentet och deras fonologiska medvetenhet ser ut. 

På grund av att resultat med statistisk signifikans inte kunde påvisas för aktuell åldersgrupp 

kvarstår osäkerhet hur fonotaktisk sannolikhet och grannordstäthet påverkar vid ordinlärning. 

Korrelation mellan ordinlärning och fonologisk medvetenhet kunde inte heller styrkas i vår 

studie.  

En intressant faktor som framkom vid vår dataanalys var att det, trots det låga antalet ord som 

lärdes in, sker en progression i ordinlärningen mellan episod ett och tre i berättelserna. Med 

detta resultat vill vi belysa att repetition i form av multipla exponeringar (repetitioner) är av 

vikt då nya ord ska läras in för att nya lexikala representationer ska införlivas i det mentala 

lexikonet (ordförrådet). Elever i språklig sårbarhet, där fonologiska svårigheter kan orsaka att 

representationerna är oklara eller saknas, är särskilt beroende av talrika repetitioner samt 

variation i undervisningen (Gray 2003; Manis & Keating 2004). 

Ett mindre och ytligt ordförråd kan bero på att eleven inte i tillräcklig omfattning har 

exponerats för ett rikligt språk, vilket ofta utmålas som orsaken till brister i ordförrådet. Vi 

har genom detta arbete fått insikt om att fonologiska brister och svårigheter kan vara en orsak 

till att förmågan att lära sig nya ord är nedsatt. Kunskap om den fonologiska förmågans 

betydelse vid ordinlärning är viktig och bör därmed uppmärksammas i större utsträckning då 

elever uppvisar svårigheter att utveckla ordförrådet.   

Vi inledde vårt arbete genom att rikta fokus på ordförrådet och dess betydelse för 

kunskapsinhämtning. Avslutningsvis hoppas vi att vårt arbete kan bidra till insikten om att 

kunskaper om mekanismer bakom ordinlärning är betydelsefulla och att framtida forskning 

behövs för att ytterligare bidra till evidensbaserade insatser inom området ordinlärning. I vår 

framtida yrkesroll som speciallärare kommer vi att ha stor nytta av de kunskaper vi tillägnat 

oss under detta examensarbete för, som vi i inledningen skrev, kunna möta alla elever i det 

förebyggande språkliga arbetet, men särskilt för elever i språklig sårbarhet som behöver stöd 

inom detta område. I Ordens värld (2016) skriver författaren Ingegerd Enström: 

En grundförutsättning för att ordundervisningen ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt är 

först och främst att lärarna har förståelse för hur komplext och mångfasetterat ordförrådet  

är och att ordinlärning är betydligt mer komplicerat än det i förstone kanske verkar 

(s.153). 
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Den fördjupade kunskapen vi tillägnat oss vill vi förmedla vidare till våra arbetsplatser som 

en del i det språkutvecklande arbetet. För att lyckas med ordförrådsundervisning behöver 

specialläraren i sitt uppdrag verka för att kunskap om den komplexa ordinlärningsprocessen 

sprids.  

Framtida forskning  

I vår studie fick vi inga resultat som var statistiskt signifikanta med avseende på våra 

forskningsfrågor, men vi hoppas ändå att vår studie kan inspirera till ytterligare forskning på 

ordinlärning hos yngre elever.  Vårt bidrag till framtida forskning rör istället den metod - 

experiment som använts i denna studie. Vi rekommenderar att kommande forskning med 

denna typ av experiment fokuserar på ett större antal exponeringar av de ord som ska läras in 

och att detta görs vid upprepade tillfällen över tid. Det vore även bra om urvalsgruppen kunde 

vara större. Vid bedömning av utfallet vore det också intressant att även ge rätt för delvis 

rätta svar och inte som nu för enbart helt rätta svar. En större urvalsgrupp, fler exponeringar 

och ett annat rättningsförfarande skulle kunna förhindra golveffekter liknande de som 

uppkom i denna studies experiment. 

En annan forskningsingång skulle kunna vara att vid en liknande framtida ordinlärningsstudie 

undersöka vilka strategier testpersonerna använder sig av vid ordinlärning. Detta genom att 

addera en kvalitativ intervju med testpersonerna. Uppslaget till denna forskningsfråga fick vi 

under ordinlärningsexperimentet då vi observerade hur eleverna på lite olika sätt tog sig an 

uppgiften att lära sig orden. Vi uppmärksammade exempelvis att de upprepade orden tyst för 

sig själva som en slags memoreringsstrategi alternativt högt jämförde målordet med ett annat 

rimord.  
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Bilaga 1 Missivbrev 

Bästa elev och vårdnadshavare i årskurs 1  

Vi är två lärare, Carina och Karin, som vidareutbildar oss till speciallärare vid Linköpings 

universitet. Under hösten 2019 arbetar vi med vårt slutliga examensarbete.  

Syftet med vårt examensarbete är att bidra med kunskap om hur ordinlärning går till. Vi vill 

fördjupa insikten kring några mekanismer som ingår i ordinlärning och se hur olika förmågor 

eventuellt påverkar ordinlärningen. För att få underlag till vår undersökning behöver vi testa 

barn med svenska som modersmål samt typisk språklig och kognitiv utveckling i årskurs 1. För 

att vi ska kunna genomföra detta behöver vi Er hjälp.  

Att delta i studien innebär att barnet individuellt får träffa en av oss under vecka 45-46 vid ett 

tillfälle på ca 60-90 minuter (under skol- alternativt fritidstid) och göra några tester där barnet 

får titta på bilder och svara på frågor. Ett av testen kommer att spelas in (ljudupptagning). 

Testningen går ut på att undersöka ordinlärningsförmåga, arbetsminne, fonologisk förmåga 

samt ordförråd. Vår studie är en del av ett större ordinlärningsprojekt vid Linköpings 

universitet. Ansvariga forskare är Mary Rudner och Emil Holmer.  

Vi följer de gällande forskningsetiska principerna och GDPR vilket betyder att vi garanterar 

att de resultat som lagras och redovisas inte har kopplingar till enskilda barn. Data kommer 

endast analyseras och redovisas på gruppnivå samt förvaras på ett säkert sätt. Vi kommer endast 

behålla och hantera data under arbetet med vårt examensarbete, varefter vår data raderas. 

Avidentifierat testdata kan komma att användas i det större ordinlärningsprojektet.  

Deltagandet i undersökningen är helt frivilligt och barnet får avbryta sitt deltagande utan att 

uppge något skäl. Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss eller någon av våra 

handledare. Om Ert barn vill delta i studien och Ni som vårdnadshavare ger Er tillåtelse ber vi 

Er vänligen att fylla i samtyckesformuläret och lämna till skolan så snart som möjligt, dock 

senast fredag 18/10. Det är inte säkert att alla får möjlighet att delta i studien trots samtycke. 

 Tack på förhand!   

  

Carina Svernlöv                                             

Telefon: 070 2732211                                         

Mail: carsve@hotmail.com  

Emil Holmer  

Telefon: 013 282046  

Mail: emil.holmer@liu.se  

 Karin Thurfjell 

Telefon: 073 0302858  

Mail: karinth141@gmail.com 

Mary Rudner  

Telefon: 013 282157  

Mail: mary.rudner@liu.se

 



31 
 

Bilaga 2 Samtyckesblankett 

Samtyckesblankett för deltagande i forskningsstudien 

Ordinlärning  
Jag samtycker till att mina/mitt barns personuppgifter i form av testresultat, kön, ålder samt 

ljudinspelning får behandlas av Linköpings universitet för följande ändamål:  

  

 För att i studien Ordinlärning på gruppnivå beskriva deltagarnas resultat  
  
Information   

Personuppgifterna kommer att hanteras på följande sätt:  

  

 Personuppgifter med koppling till enskilda barn lagras inlåsta och 

tillgängliga endast för oss som gör datainsamlingen och genomför examensarbetet. När 

examensarbetet är färdigt raderas dessa personuppgiftskopplingar. Uppgifter om 

testresultat, kön, ålder och ljudupptagning lagras digitalt via LiU:s molnlagringstjänst och 

är tillgängliga både för examensarbetet samt projektgruppen inom den större 

ordinlärningsstudien.   

  

De nämnda uppgifterna kommer att användas för att beskriva deltagarnas resultat på gruppnivå 

i studien Ordinlärning i enlighet med detta samtycke. Den rättsliga grunden för behandlingen 

av Ert barns personuppgifter är att ni har gett Ert frivilliga samtycke. Vi delar 

inga personuppgifter med tredje part.  

  

Linköpings universitet, 581 83 Linköping, med organisationsnummer 202100-3096 är 

personuppgiftsansvarig. Du hittar Linköpings universitets integritetspolicy på www.liu.se.   

  

Samtycket är giltigt tills vidare. Ni har rätt att när som helst ta tillbaka Ert samtycke. Detta 

gör Ni genom att kontakta någon av ovan angivna personer. Vi kommer i så fall upphöra att 

behandla personuppgifter som vi har samlat in med stöd av detta samtycke. Uppgifter som 

ingår i resultat som redan har åstadkommits kommer dock inte att påverkas av att Ert samtycke 

återkallas. Ni har rätt att få information om de personuppgifter vi behandlar 

om Ert barn. Ni har också rätt att få felaktiga personuppgifter om Ert barn rättade. Om Ni har 

klagomål på vår behandling av Ert barns personuppgifter kan Ni kontakta vårt 

dataskyddsombud via dataskyddsombud@liu.se. Ni har även rätt att inge klagomål till 

tillsynsmyndigheten (Datainspektionen) om Ni tycker att vi 

behandlar Ert barns personuppgifter på ett felaktigt sätt.  

  

Jag samtycker till att Linköpings universitet behandlar personuppgifter om mig/mitt barn i 

enlighet med ovanstående.  

Ort och datum  
  
  

Underskrift elev                                                   

Ort och datum  Underskrift vårdnadshavare  

  
  

Ort och datum  Underskrift vårdnadshavare  
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Bilaga 3 Bakgrundsinformation 

 

Fyll i bakgrundsinformation och ta med blanketten till testtillfället. 

Kön           flicka ▢        pojke ▢ 

Ålder         ________ 

Årskurs    _________ 

Modersmål __________________ 

Funktionsnedsättning? (ange vad)  __________________________ 

Om synnedsättning, hur korrigerad?   ________________________ 

Om hörselnedsättning, hur korrigerad?_______________________ 
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Bilaga 4 Non-ord i ordinlärningsexperiment 

Ortografisk form  Ordkategori   Semantisk ordkategori 

pel    HPP/HND   godis/djur 

bung    HPP/HND   instrument 

mävv    HPP/LND   godis/djur 

sef    HPP/LND   leksak 

nöl    LPP/HND   godis/djur 

lyn    LPP/HND   leksak 

räp    LPP/LND   godis/djur 

vöj    LPP/LND   instrument 

dot    HPP/HND   godis/leksak 

radd    HPP/HND   djur 

sjaff    HPP/LND   godis/leksak 

föm    HPP/LND   instrument 

tjås    LPP/HND   godis/leksak 

jav    LPP/HND   instrument 

dåf    LPP/LND   godis/leksak 

vudd    LPP/LND   djur  

 

HPP=hög fonotaktisk sannolikhet 

HND=hög grannordstäthet 

LPP=låg fonotaktisk sannolikhet 

LND=låg grannordstäthet 


