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Sammanfattning 

Ordinlärning är en viktig förutsättning för all kunskapsinhämtning. Som speciallärare träffar 

vi elever som behöver hjälp att utveckla sitt ordförråd och för att kunna ge bästa möjliga stöd 

behöver vi förstå mekanismerna bakom ordinlärning. Denna studie, som är en del i ett större 

forskningsprojekt om ordinlärning vid Linköpings Universitet, syftar till att identifiera 

framgångsfaktorer och hinder när det gäller ordinlärning. Det är en kvantitativ studie där vi 

genom att replikera ett experiment utifrån ett dataprogram undersöker 18 elever i åk 6 för att 

se hur deras ordinlärning påverkas av ordens uppbyggnad utifrån ordinlärningsmekanismens 

fenomen fonotaktisk sannolikhet och grannordstäthet samt om det finns en huvudeffekt av 

episod. Vi undersöker även förekomst och styrka på korrelationer mellan förmågorna 

ordinlärning, vokabulär, fonologisk förmåga samt arbetsminne. 

 

Resultatet visar en signifikant huvudeffekt av episod, ju fler gånger ett ord repeteras desto 

bättre återger testpersonen ordet korrekt. De bästa ordkonstruktionerna verkar vara hög 

fonotaktisk sannolikhet och hög grannordstäthet följt av låg fonotaktisk sannolikhet och låg 

grannordstäthet, vilket överensstämmer med tidigare studier i engelskspråklig kontext. 

 

Resultatet visar även på en stark signifikant korrelation mellan fonologisk förmåga och 

ordinlärning samt mellan vokabulär och ordinlärning. Resultatet visar också en medelstark 

signifikant korrelation mellan fonologisk förmåga och arbetsminne. 

Vår studie visade att ordinlärningen gynnades av repetition, vilket gällde för samtliga 

ordkategorier. Att i undervisningen låta eleverna möta nya ord flera gånger är således enligt 

vår studie en bekräftad framgångsfaktor. Vi såg också att den fonologiska förmågan verkar ha 

stor betydelse för hur effektiv ordinlärning eleverna har. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv 

blir det extra viktigt att tidigt identifiera elever med svagare fonologisk förmåga.  

Nyckelord 

Fonotaktisk sannolikhet, grannordstäthet, vokabulär, arbetsminne, fonologisk förmåga, 

fonologisk bearbetningsförmåga. 

 

 

 



 
 

 
 

Abstract 

Word learning is an important prerequisite for all knowledge acquisition. As special 

education teachers, we meet students who need support in developing their vocabulary and in 

order to provide the best possible support, we need to understand the mechanisms behind 

word learning. This study, which is part of a larger research project on word learning at 

Linköping University, aims to identify success factors and barriers when it comes to word 

learning. It is a quantitative study where, by replicating an experiment based on a computer 

program, we examine 18 pupils in year 6 to see how their word learning is affected by the 

structure of words based on the phenomena of phonotactic probability and neighbourhood 

density, as well as amount of exposure. We also investigate the prevalence and strength of 

correlations between the abilities of word learning, vocabulary, phonological ability and 

working memory. 

 

The results show a significant main effect of the episode, the more times a word is repeated 

the better the test person reproduces the word correctly. Words appear to be learnt most 

readily when both phonotactic probability and neighbourhood density are high followed by 

low phonotactic probability and low neighbourhood density, which is in line with previous 

studies in other linguistic contexts. 

 

The results also show a strong significant correlation between phonological ability and word 

learning as well as between vocabulary and word learning. Further there was a moderately 

strong significant correlation between phonological ability and working memory. 

 

Our study showed that word learning benefited from repetition, across all word categories. 

According to our study, allowing students to meet new words several times is a confirmed 

success factor. We also saw that phonological ability seems to be of importance for the 

effectiveness of the student’s word learning. From a special education perspective, it seems 

vital already in early grades to identify pupils with weaker phonological ability.  

Keywords 

Phonotactic probability, neighbourhood density, vocabulary, working memory, phonological 

ability, phonological processing ability 
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1. Inledning 

Språket är grunden till all kunskap (Beck, McKeown & Kucan, 2013) och det är ett av 

människans viktigaste verktyg för att förstå och uttrycka sig samt för att skaffa sig ny 

kunskap. Orden är språkets viktiga byggstenar som utgör grunden till en god förståelse och i 

förlängningen grunden till en god utveckling inom olika ämnesområden. Enström (2016) 

lyfter fram ordförrådets omfång som avgörande för personens läs- och hörförståelse samt 

även betydelsefullt när det gäller att uttrycka kunskaper och erfarenheter. Ett gott ordförråd 

främjar elevernas utveckling och lärande vilket betyder att ordinlärning är en viktig 

förutsättning för all kunskapsinhämtning.  

Läsning är en väg till kunskapsinhämtning där läsaren kommer åt innehållet via avkodning 

och förståelse (Taube, 2011; Westlund, 2012). Gough och Tunmer (1986) beskriver i sin 

formel The Simple View of Reading R= D x C (Reading = Decoding x Comprehension) att 

läsning är produkten av avkodning och förståelse. Om personen saknar kunskap om 

avkodning sker inte läsning och även om korrekt avkodning utförs behövs förståelse. När 

båda faktorerna fungerar väl finns förutsättningar för läsförståelse och därmed en 

framgångsrik läsning (a.a.). Läsförståelsen fortsätter att utvecklas genom ett bättre ordförråd 

under hela livet, det har visat sig bli allt mer väsentligt för läsförståelsen från 7 - 10 årsåldern. 

Den internationella studien PISA visar ett nedåtgående resultat för svenska elevers 

läsförståelse under 2000 – talet. I resultaten från PISA 2015 kan dock noteras att det skett en 

viss återhämtning sedan 2012 (Skolverket, 2016). Färska resultat från PISA 2018 bekräftar att 

återhämtningen fortsatt och att svenska elever i åk 9 nu presterar på samma nivå som 2006 då 

resultaten började sjunka. Sverige ligger nu över snittet för OECD-länderna och endast fyra 

länders elever har presterat bättre inom läsförståelse än de svenska (Skolverket, 2019).   

Forskning visar starka samband mellan hörförståelse, läsförståelse och ordförråd (Westlund, 

2012, Beck et al., 2013). Mycket ordinlärning sker utan formell undervisning men en stor del 

sker även genom läsning eftersom orden behöver uppträda många gånger i olika sammanhang 

för att befästas (Wiklund, 2015). Ordförrådet är den viktigaste enskilda faktorn som förklarar 

språkförståelse (Elbro, 2004; Westlund, 2012). Vidare visar forskning att vokabulär även kan 

relateras till andra skriftspråkliga färdigheter, t.ex avkodning och ordigenkänning (Oulette, 

2006).  
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Forskning visar även att ordinlärningsförmågan ställer till bekymmer för många elever. 

Exempelvis kan elever i lässvårigheter få minskad möjlighet att utöka vokabuläret genom 

texter (Stanovich, 1986). Elever med begränsat ordförråd från skolstart kan nå framgång i 

läsinlärningen men hamna i svårigheter i 10-årsåldern då det blir ökat fokus på att läsa för att 

lära. Fenomenet som kallas fourth grade slump leder till att läsutvecklingen avstannar 

(Westlund, 2012). Det ömsesidiga sambandet mellan ordförråd och läsförståelse medför att 

läsare kan hamna i såväl goda som onda cirklar. Goda läsare med ett stort ordförråd förstår 

och får utbyte av en text, läser mer och lär sig fler ord vilket leder till än mer förbättrad 

läsning och en god cirkel uppstår. Motsatsen innebär att läsaren har ett begränsat ordförråd, 

läser långsammare och får lägre utbyte av texten genom sämre förståelse. Detta leder till 

minskat intresse för läsning och därmed långsammare ökning av ordförrådet och läsförmågan 

vilket skapar en ond cirkel. Fenomenet benämns Matteuseffekten eftersom de som redan har 

god läsförmåga och rikt ordförråd blir gynnade och de som inte har det missgynnas 

(Stanovich, 1986). Elever som inte har god läsförståelse trots åldersadekvat avkodning kallas 

Poor comprehenders (Elwér, 2014). Att dessa svårigheter uppstår kan bland annat ha sin 

grund i brister både när det gäller förståelsen av ord och meningarna som orden bildar (Cain, 

2010). 

Speciallärare möter elever i olika faser av sin språkliga utveckling. Enligt examensordningen 

(SFS 2011:186) ska specialläraren visa “fördjupad kunskap om barns och elevers språk- och 

begreppsutveckling och stimulans av denna” (a.a. s.1) samt bidra till att individanpassa 

arbetssätt för elever i behov av särskilt stöd. För att kunna ge bästa möjliga stöd till elever 

som strävar med sin ord- och begreppsförståelse är det en viktig grund att förstå 

mekanismerna bakom ordinlärning. Den ökade kunskapen kommer till användning i arbetet 

med att göra evidensbaserade insatser för dessa elever. Specialläraren ska “analysera och 

medverka i förebyggande arbete och bidra till att undanröja hinder och svårigheter i olika 

lärmiljöer” (SFS 2011:186, s.1). Elevhälsan ska enligt Skollagen (2010:800) främst arbeta 

hälsofrämjande och förebyggande. Detta belyser vikten av att även bidra till ökade kunskaper 

som kan leda till ett evidensbaserat förebyggande arbete kring ordinlärning.  

Vårt intresse för ordinlärning väcktes under fördjupningsstudierna på speciallärarprogrammet 

och vi anmälde därför vårt intresse när möjligheten öppnades att genomföra denna studie som 

en del i ett större forskningsprojekt vid LiU. Forskningsprojektet bedrivs av våra handledare 

Mary Rudner och Emil Holmer och omfattar barn i olika åldrar. I denna studie undersöker vi 
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elever i åk 6 och eftersom inga liknande studier tidigare gjorts i Sverige kommer resultaten 

bidra med kunskap om ordinlärning hos elever i typisk språklig och kognitiv utveckling. 

Utifrån det typiska kan sedan urskiljas vad som ur olika aspekter kan betraktas som atypiskt.  

Arbetsminne, vokabulär och fonologisk förmåga har visat sig ha samband med läsning 

(Oakhill, Cain & Elbro, 2018; Westlund, 2012; Elbro, 2004). Vi vill i vår studie ta reda på om 

dessa förmågor även korrelerar med ordinlärningen samt om ordinlärningen påverkas av 

ordens konstruktion genom att undersöka fenomenen fonotaktisk sannolikhet och 

grannordstäthet som är delar av en mekanism i ordinlärningsprocessen. 

 1.1 Begreppsförklaring 

Här följer en kort förklaring av våra centrala begrepp: 

Fonotaktisk sannolikhet: Fonotax är den del av fonologin som beskriver de regler som finns 

för hur språkljud får kombineras till möjliga sekvenser inom ett språk (Nettelbladt, 2007). 

Ord med hög fonotaktisk sannolikhet innehåller ljud och ljudsekvenser som är vanliga i det 

aktuella språket, medan ord med låg fonotaktisk sannolikhet innehåller mer sällsynta ljud och 

ljudsekvenser för språket (Hoover, Storkel & Hogan, 2010). 

Grannordstäthet: Grannordstäthet är antalet ord som är fonologiskt lika det givna ordet 

baserat på en ljudskillnad, hur många nya ord man får om man byter ut endast ett ljud genom 

att lägga till, ta bort eller byta ut ett ljud (Hoover et al., 2010). Grannord har alltid samma 

antal stavelser (Witte & Köbler, 2019), ordet ren har exempelvis bl a orden gren, en och rön 

som grannord. Ord med hög grannordstäthet har många grannord medan ord med låg 

grannordstäthet har färre.  

Vokabulär: Det förråd av ord som behärskas av en enskild språkbrukare (www.ne.se), vi 

använder begreppen vokabulär och ordförråd synonymt. 

Arbetsminne: Arbetsminnets huvuduppgift "är att förbinda färsk information från det 

sensoriska registret med färdigbearbetad information i långtidsminnet" (Imsen, 2006 s. 263). 

Det handlar följaktligen om att behålla information från korttidsminnet samtidigt som man 

processar den på något sätt. Begränsad arbetsminneskapacitet anses kunna påverka andra 

kognitiva förmågor såsom läsutveckling, språkkunskaper och matematik (Melby-Lervåg, 

Redick & Hulme, 2016). 
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Fonologisk förmåga: Fonologi handlar om den minsta betydelseskiljande enheten i språket, 

de enskilda språkljuden - fonemen (Enström, 2016). Med fonologisk förmåga menas 

förmågan att uppfatta, särskilja och uttala språkljud (Eriksen Hagtvet, 2004; Gillon, 2018). 

Fonologisk bearbetningsförmåga: Omfattar fonologisk medvetenhet samt kodning av 

fonologisk information i arbetsminnet och hämtning av fonologisk information från 

långtidsminnet (Cain, 2010).  
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2. Teoretiska perspektiv och utgångspunkter 

I följande kapitel redogör vi för studiens vetenskapsteoretiska och specialpedagogiska 

perspektiv för att förtydliga vårt förhållningssätt. 

 

2.1 Vetenskapsteoretiska perspektiv 

En vetenskapsteoretisk grund till vår undersökning hämtar vi i den logiska positivismens 

beskrivningar av en forskningsprocess. Där speglas enligt Allwood och Eriksson (2017) 

tankarna om sambanden mellan teori och empiri som tydligt urskiljbara. I den hypotetiskt - 

deduktiva forskningsmetoden beskrivs att observationer och problem i en forskningsprocess 

antas leda till en preliminär teori. Därur härleds hypoteser som beskriver förväntade 

empiriska konsekvenser. Dessa testas mot empiriska data och forskaren konstaterar om data 

matchar eller inte matchar förutsägelserna i hypoteserna. Det blir då tydligt om hypoteserna 

får stöd eller inte (a.a.). 

Språkinlärningsprocessen kan definieras som en process där personen i samspel med sin 

omgivning utvecklar ett språk. Fem nyckelbegrepp eller teoretiska termer för denna process 

är inlärare, omgivning, samspel, språk och utveckling (Strömqvist, 2003). 

Redan från födseln lever alla människor i ett socialt sammanhang där språk och kultur spelar 

viktiga roller. Imsen (2006) beskriver det sociokulturella perspektivet utifrån Vygotskijs teori 

som betonar det sociala samspelets och språkets betydelse både när det gäller inlärnings- och 

utvecklingsprocessen. Studien avser att nå fördjupade kunskaper kring ordinlärning som blir 

tillämpbara utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 

2.2 Specialpedagogiska perspektiv 

Nilholm (2007) urskiljer olika perspektiv på specialpedagogik beroende på vad betraktaren 

upplever som problematiskt. Ahlberg (2013) tydliggör att olika perspektiv “kan urskiljas 

genom att de är grundade i olika förklaringsmodeller när det gäller vad som orsakar 

skolproblem” (a.a. s.42). Nilholm (2007) beskriver det kompensatoriska perspektivet som 

utgående från normalitet där avvikelser från normen tillskrivs individen varpå 

specialpedagogikens avses kompensera individens brister. Det relationella perspektivet 

förklarar Nilholm (2007) utifrån missnöje med begreppet normalitet. Ahlberg (2013) 



 
 

6 
 

beskriver det relationella perspektivet utifrån att skolsvårigheter studeras med relationer och 

interaktion i blickpunkten. “En inkluderande skola är en skola där alla elever, oberoende av 

förutsättningar, ska få ett meningsfullt utbyte och aktivt kunna delta i det gemensamma och 

gemensamhetsskapande” (Persson & Persson, 2012. s. 18). Ur kritiken av dessa båda 

perspektiv växte ett tredje perspektiv fram, dilemmaperspektivet (Nilholm, 2007). Skolan 

ställs inför en del grundläggande dilemman. Trots stora skillnader mellan elevers 

förutsättningar ställs exempelvis alla inför samma kunskapskrav i slutet av åk 3, 6 och 9. Ska 

den enskilda individen kompenseras genom specialpedagogik eller är det omgivningen som 

ska anpassas till individen? Kompensatoriskt och relationellt perspektiv måste inte utesluta 

varandra, det behövs en kompromiss (a.a.). Vår studie utgår från dilemmaperspektivet 

eftersom vi har fokus på typisk och atypisk utveckling vilket stödjer det kompensatoriska 

perspektivet, samtidigt som vi anser att lärmiljön är viktig och att relationer och interaktion är 

avgörande för elevers språkutveckling vilket stödjer det relationella perspektivet. 
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3. Teori och tidigare forskning 

I den här delen redogör vi för teorier och tidigare forskning kring ordinlärning och relevanta 

delar av språket som ligger till grund för att förstå hur ordinlärning går till. Litteraturen har vi 

hittat dels genom litteratursökning via databaser där vi begränsat sökningen till peer-review-

granskade artiklar, dels genom tips från våra handledare. Genom att läsa dessa artiklars 

referenslistor har vi fått fler uppslag. Vi har även använt litteratur som vi har studerat under 

speciallärarprogrammets inriktning mot läs- skriv- och språkutveckling. Teorin presenteras 

under rubrikerna: språkets delar, ordförråd, ordinlärning samt minnets betydelse för god 

läsförståelse. 

3.1 Språkets delar 

Språket kan beskrivas och analyseras på olika nivåer; fonologi, morfologi, syntax, semantik 

och pragmatik. Förutom dessa nivåer ger kunskaper inom svensk ordbildningslära vidgad 

förståelse både kring praktiska svårigheter när det gäller ordinlärning och kring hur 

ordinlärning kan förenklas och effektiviseras. Kunskap om såväl ordförrådets inre 

(innehållsrelaterat) som yttre (uppbyggnad) struktur är då av stor betydelse (Enström, 2016).  

3.1.1 Fonologi 

Fonologi handlar om att uppfatta, särskilja och uttala ljud, eller fonem. Fonem definieras som 

språkets minsta betydelseskiljande ljudenhet (Nettelbladt, 2007). Svenskans fonologi har 17 

vokalfonem varav 9 långa och 8 korta (kort e- och ä-ljud uttalas lika i standardsvenskan och 

har därför samma fonem) och 20 konsonantfonem (Bruce, Ivarsson, Svensson & Sventelius, 

2016). Att ha fonologiska svårigheter kan innebära att svårigheterna är auditiva, vilket 

innebär att det är svårt att uppfatta och särskilja framförallt närliggande ljud. Exempel på 

närliggande ljud är tonande och tonlös konsonant (p/b, t/d, k/g, f/v) (Sundberg, 2014). Det 

kan också innebära att svårigheterna är motoriska, man hör de olika ljuden men har svårt att 

producera dem (Eriksen Hagtvet, 2004). 

Fonologisk medvetenhet är enligt Stanovich (1986) den primära specifika mekanismen som 

möjliggör tidig läsframgång och den tydligaste prediktorn när det gäller hur enkel eller 

mödosam läsfärdighetsprocessen blir. Flera oberoende allmänna indikatorer för kognitiv 

funktion som har betydelse för tidig läsframgång beskrivs, däribland ordförråd, hörförståelse 

och ickeverbal intelligens. Det finns en punkt då nivån på den fonologiska medvetenheten 
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inte längre avgör läsförmågan. Däremot är sambandet mellan läsförmåga och ordförrådets 

omfång stor genom hela läsutvecklingen och upp i vuxen ålder (a.a.).  

3.1.2 Morfologi 

Morfem är de minsta betydelsebärande enheterna i ord (Oakhill et al., 2018). Morfologi är 

läran om hur ord bildas och böjs, det handlar om hur ord är uppbyggda av stammar och 

ändelser (Eriksen Hagtvet, 2004), samt hur ord kan sättas samman (Wengelin, 2009). 

Svenska språket innehåller enligt Enström (2016) ungefär 7000 morfem och om man lär sig 

identifiera och tolka många av dem underlättas ordinlärningen både med avseende på 

snabbhet och effektivitet genom att man har bättre möjligheter att analysera nya ord, ana 

deras betydelse och förbättra uttalet genom att insikt om var i ordet betoningen ska ligga. 

Morfemkunskap är således till god hjälp när det gäller att bygga upp ett stort ordförråd (a.a.).  

3.1.3 Syntax 

Syntax är läran om hur ord kombineras till satser och vilken funktion orden har i den aktuella 

meningen. Det innehåller satsdelar, ordföljd, huvudsatser och bisatser (Nettelbladt, 2007). 

3.1.4 Semantik 

Semantik handlar om ordens innehåll, dess betydelse. När ett ord kopplas till ett nätverk av 

associationer så att det fylls med mening och betydelse, går det från att vara ett tomt ord till 

ett meningsfullt begrepp (Bruce et al., 2016).  

3.1.5 Pragmatik 

Pragmatik handlar om hur språket används för att skapa förståelse i socialt samspel. Att 

anpassa språket till mottagaren, kunna läsa av och förstå andra människors tankar och känslor 

ingår i pragmatisk förmåga (Bruce et al., 2016), liksom att förstå att samtalsregler och 

uttryckssätt är kontextbundna, det som gäller i ett sammanhang behöver inte gälla i ett annat 

(Miniscalo, 2009). Deltagande i språkliga aktiviteter omfattar enligt Liberg (2003) alltifrån 

att delta utan egna bidrag, att vara lyssnare, till att själv initiera samtal och vara en aktiv 

deltagare. Socialisering i ett språk innebär bland annat att alltmer aktivt delta med egna 

bidrag. En central drivkraft för språkutveckling är känslan av att vara berörd och delaktig 

(a.a.). Språklig och kommunikativ kompetens kan anses vara nyckelförmågor i dagens 

informationssamhälle (Hansson, 2003). 
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 3.2 Ordförråd 

Ordförråd är det förråd av ord som varje människa har, det kallas även för mentalt lexikon. 

Det är svårt att mäta en persons ordförråd, det handlar inte bara om att kunna eller inte kunna 

ett ord, det finns olika grader av ordkunskap (Oakhill et al., 2018). Enström (2016) menar att 

det kan handla om allt från att känna igen ett ord och veta ungefär vad det betyder till att veta 

den exakta betydelsen i flera olika kontexter. I det mentala lexikonet finns all kunskap man 

har om orden lagrad, såsom intonation, uttal, böjning, betydelse med anknytning till 

erfarenhet och värdering. Där finns också kunskap om hur orden är relaterade till andra 

närbesläktade ord, både semantiskt och uttrycksmässigt. Vissa ord har mycket och detaljerad 

information lagrad i det mentala lexikonet, andra ord har bara ytlig information (a.a.). 

Ordförrådets bredd handlar om hur många ord man känner till, åtminstone ytligt. Det finns ett 

samband mellan ordförrådets bredd och avkodning (Oulette, 2006). Avkodningsförmågan 

kan även påverka mängden ord som en person exponeras för. Antalet lästa ord per år för en 

lässvag elev i åldersgruppen 10 - 13 år är ca 100 000 ord medan en lässtark elev läser 10 - 50 

miljoner ord per år (SPSM, 2013).  

Hur detaljerad kunskap man har om orden kallas för djupet i ordkunskapen. Oakhill et al. 

(2018) menar att djup ordkunskap innebär att kunna förklara ett ords betydelse ingående och 

att även kunna förklara hur det betydelsemässigt hänger ihop med andra ord. Djupet omfattar 

således inte bara kunskapen om ordet utan även om sambanden och associationerna mellan 

ordet och andra ord och begrepp. Det är framförallt den djupa ordkunskapen som har 

samband med läsförståelse. Ordförrådet fortsätter att utvecklas genom hela livet, det är en av 

få saker som äldre vuxna klarar bättre än yngre vuxna. I synnerhet är det ordförrådets djup 

som fortsätter att utvecklas och nyanseras (a.a.). Genom att bilda fler och starkare 

associationer mellan ord utvecklas djupet i ordförrådet, därför är det viktigt att hjälpa elever 

att bilda associationer till andra ord i ordundervisningen (Enström, 2016).  

Orden i det mentala lexikonet är ordnade efter olika principer utifrån fonologiska, lexikala 

och semantiska representationer, och är olika svåra att aktivera. Aktivering av ord i det 

mentala lexikonet handlar om hur lätt och snabbt ord känns igen eller produceras (Oakhill et 

al., 2018).  
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3.2.1 Uppbyggnad av ordförrådet 

Strömqvist (2003) beskriver att uppbyggnaden av en persons ordförråd inleds med en relativt 

långsam fas, då barnet bygger upp ett förråd som omfattar ca 25 - 50 ord. Därefter följer 

ordförrådsspurten, en fas som utmärks av snabb tillväxt och ofta inleds när barnet är två år. 

Ordförrådsspurten kan indelas i tre delar, första upp till ca 100 ord då substantiven ökar mest, 

andra upp till ca 400 ord då andelen verb ökar frekvent och tredje upp till ca 700 ord då 

framför allt funktionsord som prepositioner, konjunktioner och hjälpverb ökar. 

Innehållsorden, som särskilt består av substantiv och verb är ofta betonade och har ett konkret 

innehåll medan funktionsorden ofta är obetonade och mer beroende av språkliga 

sammanhang för att tolkas (a.a.).  

När man ser till ordförrådets omfång brukar man enligt Enström (2016) säga att de 1000 mest 

frekventa orden motsvarar upp till 85 procent av antalet ord i en normal text medan ett 

ordförråd som omfattar 5000 ord täcker 90 procent av orden i flertalet texter. Ordförrådets 

allra mest frekventa ord är många formord/grammatiska ord som pronomen, prepositioner 

och konjunktioner samt ett fåtal innehållsord/lexikala ord som substantiv och verb. Mindre 

frekventa ord är de som bidrar med störst information i en text och vilka ord det är varierar 

stort med ämnesområde och texttyp. När det gäller förståelse av innehållet har studier visat 

att det krävs förståelse för minst 98 procent av orden i en faktatext för att läsaren ska 

tillgodogöra sig innehållet. Detta påvisar vikten av att förutom de 5000 mest frekventa orden 

fokusera inlärningen på ämnestypiska ord för olika områden samt ämnesneutrala och mer 

abstrakta, skriftspråkliga ord. Såväl vardagligt talspråk som skönlitterära texter innehåller 

även mindre frekventa vardagliga ord som nyanserar språket. Gott ordförråd bidrar således 

till god läsförståelse vilket gör att det är av stor vikt att ordförrådet utvecklas till att bli 

representativt för olika sammanhang och olika typer av texter (a.a.).  

Utvecklingen av läsförståelse möjliggör i sin tur att eleverna genom läsning lär sig nya ord 

samt befästa och nyansera betydelsen av redan kända ord. Allt fler och starkare associationer 

bildas också mellan ord vilket utvecklar djupet i ordkunskapen (Oakhill et al., 2018) och 

bidrar till en positiv spiral och Matteuseffekt (Stanovich, 1986). 
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3.3 Ordinlärning  

Att kunna ett ord innebär att känna igen det i talad och skriven form samt att snabbt finna 

orden i sitt inre lexikon och kunna uttala dem (Wiklund, 2015). Att lära sig ett ord innebär 

således att lära sig ordets form (fonologi), dess betydelse (semantik) och dess uppbyggnad 

(syntax) samt att kunna kombinera dessa delar (Leach & Samuel, 2007; Nettelbladt, 2007). 

Modeller av språkliga processer omfattar fonologisk representation som handlar om enskilda 

ljud, lexikal representation som sammankopplas med kunskap om hela ord och semantisk 

representation som hör ihop med ordens betydelse (Storkel, Armbrüster & Hogan, 2006). 

Hoover et al. (2010) förklarar ordinlärning som en modell i tre steg. Det första steget kallas 

triggering och innebär att inlärningsprocessen triggas igång. Hjärnan registrerar att ett ord är 

nytt, vilket innebär att det saknas fonologiska, lexikala och semantiska representationer för 

ordet i det mentala lexikonet. Fonologisk representation betyder kunskap om ordets fonologi, 

dess enskilda ljud, och innebär således att man vet hur ordet låter. När en fonologisk 

representation har skapats innebär det att personen känner igen det nya ordets ljudsystem och 

kan associera till och jämföra med ord som låter lika. Nästa steg är lexical configuration där 

det skapas lexikala representationer av ordet. Lexikal representation innebär kunskap om hela 

ordet, både dess form och dess betydelse. När man exponeras för det nya ordet upprepade 

gånger, aktiveras den lexikala representationen för ordet. Detta leder till det sista steget i 

ordinlärningen, lexical engagement, vilket innebär integrering av den nya representationen 

med redan existerande lexikala, fonologiska och semantiska representationer; det skapas 

länkar mellan liknande representationer (a.a.). Ju mer utarbetade dessa länkar blir desto bättre 

kan man ordet (Beck et al., 2013). De två första delarna i processen sker relativt snabbt 

medan den tredje delen som handlar om att integrera den nya lexikala enheten med befintliga 

tar längre tid (Storkel et al., 2006). 

 3.3.1 Mekanismer inom ordinlärning 

Storkel et al. (2006) undersökte ordinlärning hos engelskspråkiga vuxna där resultaten visade 

att fonologisk och lexikal bearbetning påverkar olika aspekter av ordinlärning. Storkel et al. 

(2006) menar att fonotaktisk sannolikhet kan hjälpa till att initiera nytt lärande medan 

grannordstäthet kan påverka integrationen av nya lexikala representationer med redan 

befintliga. När delvis korrekta samt fullständigt korrekta svar analyserades konstaterades att 

testpersonerna lärde sig en högre andel nonsensord med låg fonotaktisk sannolikhet än med 
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hög, vilket innebär att ord med ovanliga ljudsekvenser får hjärnan att snabbare registrera att 

ordet är nytt jämfört med ord med vanligare ljudsekvenser. När det gällde grannordstäthet 

lärde de sig en högre andel nonsensord med hög grannordstäthet än med låg, vilket innebär 

att ju högre grannordstäthet ett ord har desto lättare är det att integrera representationerna.  

När enbart fullständigt korrekta svar analyserades konstaterades endast en effekt av 

grannordstätheten (a.a.).  

Enligt en studie av Storkel, Maekawa och Hoover (2010) kan ord med låg fonotaktisk sanno-

likhet och låg grannordstäthet underlätta aktivering av ordinlärning för engelskspråkiga yngre 

barn både i typisk utveckling och då det förekommer fonologiska förseningar. Ord med hög 

fonotaktisk sannolikhet och hög grannordstäthet kan främja ombildning och sammanfogning 

av ordförrådet hos yngre barn i typisk utveckling men inte hos barn med en fonologisk 

försening eftersom fonologiska och/eller lexikala representationer då är svagare (a.a.). 

3.3.2 Svårigheter som kan uppstå vid ordinlärning 

Nagy och Scott (2000) redogör för tänkbara orsaker till svårigheter vid ordinlärning. De utgår 

från fem dimensioner - ordinlärning sker gradvis, från att aldrig ha sett ett ord till att kunna 

använda det i ett korrekt sammanhang; ord kan vara flerdimensionella, förekomma i såväl 

talat som skrivet språk och ha olika betydelser beroende på sammanhang samt uppträda olika 

ur grammatisk synpunkt. Ord kan även vara polysemantiska, alltså betyda flera olika saker 

och samtidigt vara inbördes beroende av varandra, vilket innebär att betydelsen kan skilja sig 

baserat på betydelsen av andra ord. De kan slutligen vara heterogena vilket avser att ord har 

olika karaktär och varierar i lätthet att lära sig. 

Häggström (2003) förklarar att ordet dyslexi kommer från grekiskan och betyder svårigheter 

med ord. Dyslexi innebär specifika läs- och skrivsvårigheter kopplade till fonemen, att kunna 

urskilja språkets minsta byggstenar. När det gäller yngre barn kan det vara svårt att avgöra 

om en långsam läs- och skrivutveckling kan kopplas till bristfälligt intresse och motivation, 

undermålig tidigare stimulans eller om det handlar om språkliga svårigheter, framför allt svag 

fonologisk förmåga som gör att inlärningen blir komplicerad och långsam. Långsam inlärning 

kan således ha flera orsaker och trots att det kan finnas disposition för ett barn att utveckla 

dyslexi kan man med rätt stimulans förebygga problemens omfattning. De flesta yngre barn 

kan öva upp sin fonologiska förmåga med hjälp av exempelvis olika språkstimulerande lekar 

och övningar vilket underlättar läsinlärning och förebygger grav problematik (a.a.). Skolans 
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uppdrag är att utifrån elevernas olika förutsättningar och behov ge alla elever det stöd de 

behöver. Den 1 juli i år infördes som en förstärkning i skollagen en garanti för tidiga insatser 

när det gäller läsa, skriva och räkna. Syftet är att så stor andel som möjligt av eleverna ska 

uppfylla kunskapskraven i läsförståelse i åk 1 samt i svenska och matematik i åk 3 och på 

längre sikt nå en fullständig utbildning (Skolverket, 2018). 

Goswami (2002) menar att en sämre förmåga att artikulera och uppfatta fonem kan 

sammankopplas med svagare utveckling av fonologisk förmåga samt menar att en svag 

fonologisk förmåga kan bidra till svag vokabulär. God fonologisk medvetenhet kopplas 

samman med en typisk språkutvecklingsprocess medan barn med dyslexi visar svårigheter att 

skapa fonologiska representationer. Detta inverkar på förmågan att utveckla fonologisk 

medvetenhet när det gäller stavelser och rim samt hänger samman med svårigheter att skapa 

fonologiska representationer även när personen är läskunnig. Utvecklingen av 

fonemmedvetenhet kan främjas av ortografisk konsistens och barn med dyslexi som lär sig 

ord i språk med ljudnära stavning kan i viss utsträckning kompensera fonologiska svårigheter 

genom att använda bokstavskunskap för att omstrukturera sina befintliga fonologiska 

representationer till korrekta rim och fonemisk information och lära sig läsa ord med 

konsekvent ortografi (a.a.).  

3.4 Minnets betydelse för god läsförståelse 

Olika delar av minnet är enligt Oakhill et al. (2018) en grund för flera komponenter och 

färdigheter som behövs för en effektiv läsförståelse. Långtidsminnet lagrar enskilda ords 

betydelser och inrymmer således ordförrådet liksom kunskap om olika textgenrer. Förutom 

ordförrådets storlek och genrekunskap inverkar det fördelaktigt på läsförståelsen att snabbt 

kunna aktivera både olika ords betydelse och genrekunskap för att kunna integrera och 

sammanfatta ord och meningar i en passande mental modell; en föreställning om den aktuella 

textens innehåll. Arbetsminnet håller kvar ord och meningars formuleringar medan de 

bearbetas och innehållet fogas in i den mentala modellen. Att hålla kvar ord är viktigt när det 

gäller inomtextliga textbindningar och kontroll av förståelsen för att avgöra om det behövs en 

slutledning eller om texten inte hänger samman (a.a.). 
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4. Syfte, frågeställningar och hypoteser 

Syftet med studien är att bidra med kunskap kring hur ordinlärning går till genom att fördjupa 

insikten kring två fenomen inom ordinlärningsmekanismer samt kring hur vissa förmågor 

eventuellt samverkar med ordinlärning. Studien syftar till att identifiera framgångsfaktorer 

och hinder när det gäller ordinlärning. Vår förhoppning är att insikterna ska leda till stöd i 

framtagandet av evidensbaserade förebyggande och åtgärdande insatser när det gäller 

ordinlärning och därigenom bidra till speciallärares kompetenshöjning inom området. I 

studien kommer vi att undersöka barn med typisk utveckling i åk 6 och utgå från följande 

frågeställningar: 

 Hur påverkas ordinlärning av ordens uppbyggnad utifrån ordinlärnings-

mekanismens fenomen fonotaktisk sannolikhet och grannordstäthet? 

 Finns det korrelation mellan ordinlärning och vokabulär, ordinlärning och 

fonologisk förmåga samt ordinlärning och arbetsminneskapacitet och i så fall 

hur starka är de korrelationerna? 

 Vilka framgångsfaktorer och hinder för effektiv ordinlärning kan identifieras? 

Studiens experiment (forskningsfråga 1) utgår från följande hypoteser: 

 Hypotes 1: 

H0: Det finns ingen huvudeffekt av episod. 

H1: Det finns en huvudeffekt av episod. 

 Hypotes 2: 

H0: Det finns ingen interaktionseffekt på ordinlärning av grannordstäthet och fonotaktisk 

sannolikhet vilket gör att samtliga fyra ordkategorier i studien har lika många korrekta åter-

givningar hos elever i typisk utveckling i åk 6. 

H1: Det finns en interaktionseffekt på ordinlärning av grannordstäthet och fonotaktisk sanno-

likhet som gör att ord med hög grannordstäthet och hög fonotaktisk sannolikhet samt låg 

grannordstäthet och låg fonotaktisk sannolikhet är de två ordkategorier med störst andel 

korrekta återgivningar hos elever i typisk utveckling i åk 6. 
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5. Metod  

Under denna rubrik redogör vi för hur vi har gått tillväga, hur vi har gjort våra urval av 

deltagare och testmaterial samt hur vi analyserar vårt empiriska material. Vi beskriver hur 

experimentet är upplagt och hur det genomförs. Vi beskriver också på vilket sätt vi tar hänsyn 

till reliabilitet, validitet och etiska aspekter. 

5.1 Ansats och datainsamlingsmetod 

Vid val av metod behöver man enligt Bryman (2011) utgå från studiens syfte och 

frågeställningar. Kvantitativa studier handlar om insamling av numeriska data i syfte att 

pröva en hypotes som har deducerats av en teori medan kvalitativa metoder lägger vikt vid 

ord under insamling och analys av data och den i huvudsak betonar ett induktivt, 

teorigenererande synsätt. Eftersom studiens syfte är att pröva teorin placeras studien i den 

positivistiska kunskapsteorin, vilken menar att världen är mätbar (a.a.). Positivismen menar 

att information från omvärlden är den viktigaste grunden för all vetenskaplig kunskap och att 

all kunskap är empiriskt eller teoretiskt grundad (Allwood & Erikson, 2017). 

Eftersom vi är intresserade av att undersöka om och i så fall hur mekanismer påverkar, samt 

om olika förmågor korrelerar med ordinlärning gör vi en kvantitativ studie med experimentell 

ansats (Borg & Westerlund, 2012). Därmed har studien en deduktiv ansats, vilket betyder att 

den är teoriprövande (Bryman, 2011). Vi replikerar Storkels et al. studie (2006), anpassad till 

svenska förhållanden. Studien innebär att vi undersöker deltagarnas ordinlärningsförmåga, 

vilket är vår beroende variabel, i ett experiment där vi manipulerar den oberoende variabeln 

som är fenomen inom ordinlärningsmekanismen med faktorerna, fonotaktisk sannolikhet och 

grannordstäthet samt faktorn episod. Vi kommer även att undersöka arbetsminne, fonologisk 

förmåga och vokabulär för att ta reda på om, och i så fall i vilken utsträckning, de 

samvarierar med ordinlärning. 

5.2 Deltagare 

Vi väljer elever med typisk språklig och kognitiv utveckling från åk 6 på tre skolor i två olika 

kommuner i södra Sverige. Elever med intellektuell- eller neuropsykiatrisk funktions-

nedsättning samt elever med annat modersmål ingår inte i studien. När normdata för barn 

med typisk utveckling finns att tillgå kan det vara aktuellt att undersöka hur funktions-
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nedsättning respektive flerspråkighet påverkar ordinlärning. Vår urvalsmetod hamnar därmed 

inom ramarna för målinriktat urval samt även bekvämlighetsurval då vi utnyttjar vår tillgång 

till fältet och riktar missivbrevet till elever i vår närhet (Borg & Westerlund, 2012; Bryman, 

2011). Fenomenen som undersöks bedöms vara allmängiltiga varvid bekvämlighetsurvalet 

inte påverkar studiens resultat (Borg & Westerlund, 2012). De elever som uppfyller krite-

rierna för deltagande hamnar i urvalsramen och tilldelas ett missivbrev (bilaga 1) med 

samtyckesblankett (bilaga 2). Vid formuleringen av missivbrevet utgår vi från de forsknings-

etiska principerna (Vetenskapsrådet, 2010) och GDPR vilket innebär att vi beskriver syftet 

med undersökningen och vad det innebär att deltaga. Vidare beskriver vi vad resultatet ska 

användas till samt hur det lagras, att deltagandet är frivilligt och att man när som helst kan 

välja att avbryta deltagandet utan att ange något skäl.  

Vi fick in 18 samtycken, 12 flickor och 6 pojkar vars medelålder är 12,4 år, SD = 0,3. Till 

dessa elever lämnades en blankett om bakgrundsinformation (bilaga 3), utifrån denna 

beräknades elevernas socioekonomiska status utifrån föräldrarnas utbildningsnivå: median: 

gymnasial utbildning 3 år (för övriga nivåer se bilaga 3). Syftet med bakgrundsinformationen 

är att försäkra oss om att deltagarna ingår i vår urvalsgrupp samt att säkerställa att den 

socioekonomiska statusen är likvärdig,  vilket framförallt är viktigt för det större 

forskningsprojektet.   

5.3 Experiment 

5.3.1 Material 

Experimentet genomförs med hjälp av ett dataprogram och är baserat på två berättelser (1 och 

2) med vardera två varianter, 1A, 1B; 2A och 2B. Berättelserna är förinspelade med samma 

röst. Det är en kvinnlig röst som är behaglig att lyssna på samt erbjuder hög tillgänglighet för 

lyssnaren genom att tala tydligt med rikssvenskt uttal, lugnt tempo och med god intonation. 

Till berättelsen visas tecknade bilder. Varje berättelse har två karaktärer och innehåller åtta 

nya enstaviga ord (bilaga 4). För att försäkra sig om att orden är nya är de skapade som 

nonord men eftersom de benämner varsitt föremål och sätts in i en kontext, fungerar de som 

riktiga ord. Föremålen finns dock inte i verkligheten. Handlingen i berättelserna 1A och 1B 

respektive 2A och 2B är densamma, det enda som skiljer dem åt är vilket objekt som är 

kopplat till varje ord, detta för att undvika felvarians som beror på att det kan vara lättare att 

koppla vissa ord till vissa föremål. Varje deltagare får lyssna på två berättelser, en variant av 
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berättelse 1 och en variant av berättelse 2, fördelningen sker slumpmässigt. Innan berättelsen 

startar presenteras de nya orden för deltagaren. De får se vilka föremål orden hör ihop med, 

höra hur de låter och upprepa dem. Varje berättelse består av tre episoder (avsnitt), i 

berättelsens första episod presenteras alla åtta orden en gång, i episod två och tre repeteras 

varje ord tre gånger i varje episod. Orden är konstruerade efter hög och låg fonotaktisk 

sannolikhet (FS) samt hög och låg grannordstäthet (GT), vi får därmed fyra kategorier med 

olika ordkonstruktion: hög FS- hög GT; hög FS- låg GT; låg FS-hög GT samt låg FS- låg GT. 

Varje kategori representeras av två ord. 

Dataprogrammet är översatt från engelska och bilderna är från Storkels et al. (2006) 

originalundersökning. De svenska orden är uppbyggda på samma sätt som i originalstudien 

men utifrån svensk fonologi. Witte och Köbler (2019) har undersökt ett stort antal svenska 

ord. Frekvensmätningar av ordlängd, semantiska mätvärden, grannordstäthet, fonotaktisk 

sannolikhet och ortografiska mätvärden räknades ut för varje ord och utifrån detta skapades 

en databas. Baserat på denna databas utvecklades verktyg för att kategorisera alla ord i 

svenska språket. Utifrån dessa kategorier har nonsensensorden i studien konstruerats genom 

att kontrolleras för fenomenen fonotaktisk sannolikhet och grannordstäthet bland svenska 

ord. Samtliga ord är enstaviga och används omväxlande i bestämd och obestämd form. 

Plattformen för experimentet var DMDX (Forster & Forster, 2003).  

 5.3.2 Administration  

Innan testet börjar informeras deltagaren om att hen kommer att få lyssna på två berättelser, 

uppdelas i tre episoder där hen kommer att få se några nya saker och höra ord som hen inte 

har hört tidigare och att uppgiften är att försöka lära sig orden. Testledaren informerar om 

upplägget och att svaren kommer att spelas in på en läsplatta. 

Testningen börjar med att de två karaktärer som berättelsen kommer att handla om 

presenteras för deltagaren. Därefter visas bilder på de föremål vars namn är de nya ord som 

deltagaren ska försöka lära sig. Föremålen visas två och två tillsammans med berättelsens 

karaktärer. Testledaren benämner ett föremål i taget och pekar på den aktuella bilden på 

föremålet på skärmen och deltagaren upprepar ordet. När alla ord har visats kontrollerar 

testledaren om deltagaren kommer ihåg några ord genom att visa föremålen igen, den här 

gången en i taget utan karaktärerna. Deltagarens uppgift är att benämna föremålen och 

möjlighet finns även att gissa eller avstå från att svara. Testledaren dokumenterar svaren 
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genom hela experimentet. Deltagaren får därefter lyssna på berättelsens första episod varpå 

det i två steg testas vilka ord deltagaren minns på samma sätt som inför testningen. Första 

gången presenteras orden två och två tillsammans med karaktärerna. Om deltagaren inte alls 

kommer ihåg eller använder fel ord benämner testledaren dem och deltagaren upprepar. 

Därefter visas föremålen ett och ett och utan karaktärer varvid testledaren endast kontrollerar 

om eleven kommer ihåg några ord, ingen korrigering görs.  Deltagaren får därefter lyssna på 

berättelsens andra och tredje episod följt av samma kontrollförfarande.  Därefter får eleven 

lyssna på den andra berättelsen med lika upplägg som för den första berättelsen. 

5.4 Kognitiva och språkliga test 

Vi vill se om arbetsminne, fonologisk förmåga och vokabulär korrelerar med ordinlärning, 

och testar därför dessa förmågor. Testmaterialet valdes ut i samråd med våra handledare. 

Eftersom vår studie ingår i ett större ordinlärningsprojekt där elever i andra åldersgrupper 

också deltar var det vid testurvalet viktigt att vi kunde använda samma test i alla grupper. Det 

var också viktigt att välja tester som är standardiserade och därmed har belägg för adekvat 

reliabilitet och validitet. Vokabulärtestet vi valde har använts i tidigare studier där samma 

experiment har använts.  

5.4.1 Vokabulär 

Deltagarnas ordförråd med avseende på bredd testas med PPVT-4, Peabody picture 

vocabulary test (Dunn & Dunn, 2007). Testet består av färgbilder. Bilderna är indelade i 

totalt 19 olika block, varje block består av 12 sidor, med fyra bilder på varje sida. Blocken är 

arrangerade i stigande svårighetsgrad. Vi startar med block 10, vilket är startblocket för barn 

11 - 12 år. En sida med fyra bilder i taget visas på dataskärmen, testledaren säger ett ord och 

deltagaren pekar på den bild som ordet beskriver. Om eleven har mer än ett fel i det första 

blocket, genomförs testning med block 9, block 8 osv tills deltagaren endast har ett fel i ett 

block, vi har identifierat deltagarens golvnivå. När denna nivå är identifierad fortsätter 

testningen med block 11 och uppåt. Testet avbryts när deltagaren har svarat fel på åtta 

uppgifter i ett block, taknivån är identifierad. Av de ord som inte testats räknas de som ligger 

under golvnivån som rätta svar. För att få fram råpoängen subtraheras antalet fel från antalet 

korrekta svar. En svensk normering av testet genomfördes för åk 1,3,5,7 och 9 höstterminen 

2017 (Karner & Mattsin, 2017). Medelvärdet för åk 5 var 175,3; SD=18,3 och medelvärdet 

för åk 7 var 187,4; SD=21,6. 
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5.4.2 Fonologisk förmåga 

Fonologisk förmåga testas med ett deltest från NEPSY-II (Korkman, Kirk & Kemp, 2007), 

deltestet heter Fonologisk bearbetning. Vi testar fonologisk segmentering som är en relativt 

komplicerad fonologisk uppgift. Uppgiften är producera nya ord genom att utesluta eller byta 

ut ordsegment. Testet avbryts när deltagaren har svarat fel på fem uppgifter i följd. Antalet 

rätt räknas samman. Medelvärdet för barn 12 - 13 år är ca 40; SD=2. 

5.4.3 Arbetsminne 

Testet vi använder heter Ordlista interferens, även detta är ett deltest från det 

neuropsykologiska testbatteriet NEPSY-II (Korkman, Kirk & Kemp, 2007). Det avser att 

mäta verbalt arbetsminne och förmågan att återge ett antal ord efter interferens. Deltagaren 

får höra en grupp av ord och ska sedan repetera dem, därefter får hen höra en ny grupp av ord 

och ska repetera dem. Slutligen ska deltagaren återge den första gruppen av ord i rätt 

ordningsföljd och därefter den andra ordgruppen. I början av testet är det ett ord per grupp, 

successivt blir ordgrupperna längre och längre. På repetitionsförsöken ges 2 poäng om alla 

ord repeteras i rätt ordning på båda försöken, 1 poäng om alla orden repeteras i rätt ordning 

på ett försök i en uppgift, annars ges 0 poäng. På återgivningsförsöken ges poängen på 

samma sätt. När deltagaren inte klarar att upprepa några ord på tre uppgifter i rad (på 

repetitionsförsöken) avbryts testet. Antalet poäng räknas ihop. Medelvärdet (för 

återgivningsdelen) för barn 12 - 13 är ca 19; SD=2. 

5.5 Genomförande 

Vi började med att göra varsin pilottestning för att prova utrustningen, upplägget och 

kontrollera ungefär hur lång tid det kommer att ta. Efter pilottestningen reviderade vi i 

samråd med handledarna testmanualen för att förtydliga den. 

Vi träffar varje elev vid ett tillfälle, ca 60 - 90 minuter. För att eleverna ska få så bra 

förutsättningar som möjligt vid testsituationen kommer vi tillsammans med varje elev 

överens om vilken tid som passar bäst. Man kan välja att komma före, efter eller under 

skoltid. Vi väljer en tid då eleven är pigg och utvilad och inte känner sig stressad. Det är 

viktigt att eleven tar tid på sig och inte stressar igenom uppgifterna, därför bokar vi in längre 

tid än vad vi tror att det tar. Lokalen som vi är i måste ha välfungerande internetuppkoppling 



 
 

20 
 

samt bra ljus och god ljudisolering så vi inte störs av ljud eller andra intryck. En lugn och 

ostörd miljö är viktigt (Bryman, 2011). 

Vi börjar med vokabulärtestet. Det blir en bra uppvärmningsuppgift som inte är så krävande. 

Därefter gör vi ordinlärningsexperimentet. Först ställer vi in ljudnivån på datorn, därefter 

lyssnar vi på berättelserna och gör de tillhörande ordtesterna. Vid behov tar vi en kort paus 

mellan de två berättelserna, då deltagaren erbjuds frukt och vatten. Sedan gör vi det 

fonologiska testet och avslutar med arbetsminnestestet. 

Ordinlärningstestet spelas in på en läsplatta (ljudupptagning). Samtliga test dokumenteras 

fortlöpande skriftligt av testledaren.  

5.6 Dataanalys 

Deskriptiva data i form av medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) presenteras. För att ta 

reda på om det finns effekter av de olika faktorerna använder vi variansanalys, ANOVA 

(ANalysis Of VArians). Vår beroende variabel är ordinlärning och i vår oberoende variabel 

har vi tre faktorer. Våra tre inomgruppsfaktorer är episod med tre nivåer (1,2 och 3), 

fonotaktisk sannolikhet med två nivåer (hög och låg) samt grannordstäthet med två nivåer 

(hög och låg). Därmed har vi en 3*2*2 design. Vi analyserar faktorernas huvudeffekter var 

för sig på vår beroende variabel. Vi analyserar även hur faktorerna samverkar genom att 

undersöka interaktionerna. I klassisk experimentdesign randomiseras försökspersonerna till 

olika betingelser. I föreliggande studie testades alla försökspersoners ordinlärning med 

upprepade mätningar under alla olika betingelser i pseudorandomiserad ordning (Borg & 

Westerlund, 2012). 

Vi studerar även om det finns signifikanta korrelationer mellan ordinlärning och fonologisk 

förmåga, ordinlärning och vokabulär samt ordinlärning och arbetsminneskapacitet. 

Korrelation beskriver graden av samvariation mellan två variabler men säger oss ingenting 

om orsakssamband. Om vi identifierar signifikanta korrelationer kommer vi även att beräkna 

styrkan på dessa. Korrelationens styrka är ett mått på hur väl man kan förutsäga värdena på 

den beroende variabeln utifrån den oberoende. En korrelation kan vara antingen positiv eller 

negativ. En positiv korrelation kännetecknas av att ökning av x-värdet medför ökning av y-

värdet medan en negativ korrelation kännetecknas av att ökning av x-värdet sammanfaller 

med en minskning av y-värdet (Borg & Westerlund, 2012). 
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5.7 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet. Det avser att mäta i vilken utsträckning resultaten från en 

undersökning blir detsamma om undersökningen replikeras eller om de påverkats av 

slumpen. En annan kvalitetsfaktor att ta hänsyn till är validitet vilket anger i vilken grad 

undersökningen faktisk mäter det den avser att mäta. Reliabilitet och validitet är beroende av 

varandra. Om det finns brister i reliabiliteten blir studien inte valid (Bryman, 2011). I vår 

studie är det viktigt att vi använder standardiserade tester som stärker validiteten. Det är 

viktigt att testen verkligen mäter det de är tänkta att mäta för att vi ska kunna dra slutsatser 

ifall olika förmågor korrelerar med varandra och i så fall på vilket sätt och med vilken styrka. 

Faktorer som kan påverka reliabiliteten och validiteten i vår studie är vilken tid på dagen 

testningen genomfördes, testpersonernas dagsform och inställning till testningen, testmiljön, 

hur instruktionerna inför testerna presenteras, de olika testernas reliabilitet och validitet samt 

i vilken ordning de olika testerna genomfördes. Dessa faktorer tänkte vi noga igenom innan 

vi började testningen. Att deltaga i studien var frivilligt, de som deltog ville verkligen vara 

med i studien. Vi bokade tid med varje elev utifrån deras önskemål om tid, faktorer vi 

diskuterade med testpersonerna var vilken tid på dagen de anser sig vara piggast samt vilket 

ämne de kunde tänka sig att gå ifrån utan att känna sig stressade för att missa saker. Vi 

bokade in en längre tid än vad vi tänkte att det skulle ta så att eleverna inte skulle känna sig 

stressade av att testningen drog ut på tiden. När vi träffade eleverna började vi med att 

kontrollera att de var utvilade, motiverade att genomföra testerna samt att de hade ätit och 

druckit något nyligen och inte behövde gå på toaletten. För att testningen skulle bli så likartad 

för alla elever som möjligt hade vi en manual som vi följde. Där stod det exakt vad vi skulle 

säga och i vilken ordning testerna skulle utföras. Denna manual testades vid pilottestningen 

och reviderades därefter. Vid val av tester utgick vi från att testerna skulle vara standardi-

serade och därmed vara kontrollerade för validitet och reliabilitet. Vi som testledare är vana 

vid den här typen av testning av elever vilket är en stärkande faktor. För att studien ska vara 

möjlig att replikera har vi varit noggranna vid metodbeskrivningen.   

 5.8 Etiska aspekter 

Forskning är viktigt för samhället, samtidigt som individer i samhället har ett berättigat krav 

mot otillbörlig insyn. Vetenskapsrådet (2010) skriver om dessa två krav: forskningskravet 

och individskyddskravet, de forskningsetiska principernas syfte är att skapa en god avvägning 



 
 

22 
 

mellan dessa två. Individskyddskravet har konkretiserats i fyra huvudkrav som vi har tagit 

hänsyn till i vår studie: 

Informationskravet: Detta innebär att deltagarna i studien ska informeras om studiens syfte, 

hur undersökningen ska genomföras (i stora drag) och vad de insamlade uppgifterna kommer 

att användas till. Det ska också tydligt framgå att deltagandet är frivilligt. 

Samtyckeskravet: Deltagarna i studien har rätt att själva bestämma över sin medverkan, de 

ska informeras om att de när som helst kan välja att avbryta sin medverkan, utan att ange 

något skäl. När deltagarna är under 15 år ska samtycke även inhämtas från vårdnadshavare. 

Konfidentialitetskravet: Uppgifter om personer ska ges största möjliga konfidentialitet, 

personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

Nyttjandekravet: Insamlade uppgifter får endast användas för forskningsändamål. 

  

I missivbrevet (bilaga 1) informerade vi noga om studiens syfte, vad deltagande innebär och 

att man när som helst kan avbryta sin medverkan. Vi beskrev hur det insamlade materialet 

ska användas, lagras och förvaras samt att det enbart analyseras på gruppnivå utan koppling 

till enskilda elever. Eftersom vårt material kan komma att användas i ett större 

ordinlärningsprojekt informerade vi även om detta i brevet, liksom att materialet som lämnas 

över till forskarna är avanonymiserat. Med missivbrevet följde en samtyckesblankett (bilaga 

2) där både elev och vårdnadshavare fick skriva under. Eftersom det var eleven som 

genomförde testningen ansåg vi det viktigt att även de godkände deltagandet med sin 

namnteckning. 
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6. Resultat 

Vi har använt statistikprogrammet SPSS, version 26 från IBM i våra beräkningar. Förutom 

ANOVA, där vi har studerat huvudeffekter och interaktioner, har vi beräknat 

korrelationskoefficienter och använt t-test för att jämföra medelvärden. En alfanivå på 5% 

användes vid samtliga signifikansprövningar. Eftersom vi har gjort flera 

signifikansprövningar bör vi ha massignifikansproblemet i åtanke när vi tolkar resultaten.  

6.1 Experimentet 

Deskriptiv statistik av studiens resultat visar att av de totalt 16 nya orden lärde sig eleverna i 

genomsnitt 10,44; SD 5,1 ord. Prestation under de olika betingelserna framgår av figur 1. 

  

Figur 1. Medelvärden och felstaplar med 95% ci.för de olika ordkonstruktionerna anges för varje 

episod (N=18). 

  

Enligt den deskriptiva statistiken lärde sig testpersonerna mest frekvent ord med hög FS och 

hög GT. Näst mest frekvent lärde sig testpersonerna ord med låg FS och låg GT. Deskriptiv 

statistik visar även att i ordinlärningens inledningsskede (episod 1) är förhållandet omvänt, 

dvs ord med låg FS och låg GT är något mer frekvent korrekt återgivna än ord med hög FS 

och hög GT. Ett beroende t-test visade att ökningen över episoderna var signifikanta för 

samtliga ordkategorier mellan episod 1 och 2: 
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 Hög FS och hög GT: (episod 1: M=1,50, SD=1,34; episod 2: M=2,72, SD=1,13;)            

 t(17)=-5,5, p=0,00.  

 Hög FS och låg GT: (episod 1: M=1,44, SD=1,25; episod 2: M=2,06, SD=1,06;)                          

 t(17)= -3,34, p=0,00. 

 Låg FS och hög GT: (episod 1: M=0,78, SD=1,00; episod 2: M=1,89, SD=1,34)                       

 t(17)= -3,45, p=0,03.  

 Låg FS och låg GT: (episod 1:  M=1,56, SD=1,25; episod 2: M=2,11, SD=1,32)               

 t(17)= -2,4, p=0,03).  

Mellan episod 2 och 3 var ökningen signifikant endast för ordkategorierna låg FS och hög GT 

samt låg FS och låg GT: 

 Låg FS och hög GT: (episod 2: M=1,89, SD=1,34; episod 3: M=2,50, SD=1,43)               

 t17)=-2,65, p= 0,02. 

 Låg FS och låg GT: (episod 2: M=2,11, SD=1,32; episod 3: M=2,78, SD= 1,35)                  

 t17)= -2,20, p= 0,04. 

Medelvärden och standardavvikelser inom parentes för de andra ordkategorierna, dessa 

ökningar är dock inte signifikanta:  

 Hög FS och hög GT: episod 2: 2,72 (1,13) episod 3: 2,83 (1,30); t(17)=-0,62, p=0,54. 

 Hög FS och låg GT: episod 2: 2,06 (1,06), episod 3: 2,78 (1,35); t(17)=-1,32, p= 0,21. 
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 6.1.1 ANOVA 

Den enda faktorn som visar en signifikant huvudeffekt är episod. Studien visar ingen 

signifikant huvudeffekt av fonotaktisk sannolikhet eller grannordstäthet. 

 

 Figur 2. Huvudeffekten av episod, medelvärde av ordkategoriernas sammanslagna medelvärden, 

felstaplar med 95% c.i. (N=18). 

  

Huvudeffekten av episod är tydlig och signifikant mellan samtliga episoder. Medelvärdet för 

de sammanslagna ordkategoriernas medelvärde av korrekta ordbenämningar ökar mest från 

episod 1 till episod 2. Detta medelvärde ökar även från episod 2 till episod 3 men inte lika 

mycket. 

6.1.2 Interaktioner 

Variansanalysen visar signifikant effekt på två tvåvägsinteraktioner: 

-    fonotaktisk sannolikhet och grannordstäthet F18=12,38, p=0,003, η² =0,42 



 
 

26 
 

 

Figur 3. Interaktionen mellan fonotaktisk sannolikhet och grannordstäthet där 1 står för hög fonotaktisk 

sannolikhet och 2 står för låg fonotaktisk sannolikhet, felstaplar med 95% c.i. (N=18). 

I figur 3 ser vi att eleverna visar bäst ordinlärning vid hög FS och hög GT följt av ord med 

låg FS och låg GT. Standardavvikelserna är dock stora och ett beroende T-test visade att 

skillnaderna inte var signifikanta: t(17)= 0,99; p=0,34. 

-   episod och grannordstäthet  F(18)= 3,90, p = 0,030, η² =0,30 

 

   Figur 4. Interaktionen mellan episod och grannordstäthet, felstaplar med 95% c.i. (N=18). 

Figur 4 visar att effekten av GT varierar över episod.  
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Variansanalysen visar ingen signifikant interaktion mellan episod och FS, F(18)=3,16; 

p=0,055. Den visar inte heller någon signifikant trevägsinteraktion mellan episod, FS och GT, 

F(18)= 0,29; p= 0,97. 

6.2 Kognitiva och språkliga test 

Deskriptiv statistik: Medelvärden och standardavvikelser för vår grupp: vokabulär: M=168 p, 

SD=15,65; fonologisk medvetenhet: M=40p, SD=2,9; arbetsminne (återgivning): M=18p, 

SD=3,5. Detta visar att deltagarna presterade på en nivå som ligger inom vad som är 

förväntat för åldersgruppen, våra medelvärden stämmer överens med testernas standardi-

sering. 

Tabell 1. Korrelationer mellan ordinlärning, vokabulär, fonologisk medvetenhet och arbetsminne (N=18). 

Notera * p< 0.05, ** p<0,01 .                  

                                                                                                 

Resultatet visar att det finns en stark, positiv korrelation mellan ordinlärning och fonologisk 

förmåga, mellan ordinlärning och vokabulär samt en medelstark korrelation mellan 

fonologisk förmåga och arbetsminne, alla tre korrelationer är signifikanta. I figur 5, 6 och 7 

visar vi spridningsdiagram för de olika korrelationerna. Spridningsdiagrammen visar att 

korrelationskoefficienten inte är påverkad av extremvärden vilket stärker validiteten i 

korrelationerna (Bryman, 2011).                       

  Vokabulär Fonologisk förmåga Arbetsminne 

Ordinlärning ,594** ,626** ,430 

Vokabulär   ,410 ,412 

Fonologisk förmåga     ,489* 
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Figur 5. Spridningsdiagram över korrelationen ordinlärning - fonologisk förmåga (N=18). 

    

 Figur 6. Spridningsdiagram över korrelationen ordinlärning - vokabulär (N=18). 

                

Figur 7. Spridningsdiagram över korrelationen arbetsminne - fonologisk förmåga (N=18). 
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7. Diskussion 

I denna del diskuterar vi resultaten i förhållande till studiens syfte, våra frågeställningar och 

hypoteser samt teoridelen. Syftet med vår studie var att bidra med kunskap kring hur 

ordinlärning går till. Vår första frågeställning var: Hur påverkas ordinlärning av ordens 

uppbyggnad utifrån ordinlärningsmekanismens fenomen fonotaktisk sannolikhet och 

grannordstäthet? Till denna fråga ställde vi två hypoteser angående huvudeffekt av episod 

samt om det finns någon interaktionseffekt på ordinlärning av grannordstäthet och 

fonotaktisk sannolikhet. Vår andra fråga var: Finns det korrelation mellan ordinlärning och 

vokabulär, ordinlärning och fonologisk förmåga samt ordinlärning och arbetsminnes-

kapacitet och i så fall hur starka är de korrelationerna? Vår tredje fråga var: Vilka 

framgångsfaktorer och hinder för effektiv ordinlärning kan identifieras. Diskussionen delas 

upp i rubriker utifrån våra frågeställningar och hypoteser. Vi avslutar med en 

metoddiskussion. 

7.1 Effekt av episod 

Den enda faktorn som visar en signifikant huvudeffekt är episod. Vid uppföljningstesterna i 

SPSS framkommer att huvudeffekten av episod är tydlig och signifikant mellan alla episoder. 

Den deskriptiva statistiken visar att samtliga ordkategorier ökar med episod i antal korrekta 

benämningar vilket betyder att ju fler gånger ett ord repeteras desto bättre kan testpersonen 

återge det korrekt. Att samtliga ord, oavsett uppbyggnad gynnas i inlärningen av att upprepas 

är positivt för våra elever. Det betyder att oavsett ordens konstruktion gynnas elevers 

ordinlärning i åk 6 av att möta orden ett flertal gånger, dock är inte ökningen signifikant för 

ordkategorierna hög FS och hög GT samt hög FS och låg GT mellan episod 2 och 3. Dessa 

två ordkategorier hade högst medelvärde vid episod 2 vilket kan tyda på att de redan då hade 

lärt sig så många ord att ökningen vid episod 3 inte blev signifikant. Det kan även vara ett 

tecken på att det finns en tendens till takeffekt för experimentet. Vi ser dock att förmågan att 

lära sig nya ord utvecklas över tid vilket stöds av teorin (Enström, 2016). Vi får förkasta vår 

nollhypotes till förmån för alternativhypotesen: Det finns en huvudeffekt av episod. 
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7.2 Hur påverkas ordinlärning av fonotaktisk sannolikhet och 

grannordstäthet? 

Deskriptiv statistik visar att testpersonerna lärde sig i genomsnitt 10, 4 av de 16 orden (SD 

5,1). Interaktionseffekten mellan FS och GT betyder att vilken effekt hög eller låg FS har på 

ordinlärningen beror på om GT är hög eller låg. Ord med hög FS och hög GT är den 

ordkonstruktion som testpersonerna återger korrekt mest frekvent följt av ord med låg FS och 

låg GT, vilket stämmer överens med Storkels et al. studie (2010). Den deskriptiva statistiken 

antyder att det kan finnas ett omvänt förhållande mellan faktorerna i ordinlärningens 

inledningsskede (episod 1), dvs att ord med låg FS och låg GT skulle kunna vara något mer 

frekvent korrekt återgivna i episod 1 än ord med hög FS och hög GT, vilket överensstämmer 

med Storkels et al. studie (2006). Storkel et al. menar att låg FS hjälper hjärnan att registrera 

att ordet är nytt och på så sätt initierar ordinlärningen bättre, medan hög GT underlättar 

integrering av representationer vilket sker i nästa steg av ordinlärningen. Denna 

trevägsinteraktion mellan episod, FS och GT visade sig dock inte vara signifikant. Kanske 

beror det på att vår studie är för liten och att det skulle kunna uppträda signifikans i en större 

studie än denna. Det skulle också kunna bero på att resultaten varierar för olika språk. De 

studier vi har replikerat är gjorda i engelskspråkig kontext och det finns inga tidigare gjorda 

studier på svenskspråkiga elever som vi kan relatera till. Vi kan även fundera kring om 

åldersaspekten har någon betydelse och överväga om eleverna i vår studie när det gäller 

aktivering av ordinlärning blir mer jämförbara med vuxna, för vilka endast grannordstätheten 

påverkade när man liksom i vår studie enbart studerade helt korrekta återgivningar av orden 

(Storkel et al., 2006).  

 

När det gäller de yngre barn som testats i Storkels et al. studie (2010) av engelskspråkiga 

barn, visade studien att låg FS och låg GT underlättar aktiveringen av ordinlärning, både hos 

barn i typisk utveckling och med fonologisk försening. Deras resultat visade även, vilket våra 

resultat överensstämmer med, att ord med hög FS och hög GT kan främja ordinlärning, dock 

endast hos barn i typisk utveckling. Hos barn med fonologisk försening kunde man enligt 

samma studie (Storkel et al., 2010) inte se samma tendens eftersom fonologiska och/eller 

lexikala representationer då är svagare. Detta ser ut att kunna stämma även i vår studie. Våra 

resultat visar tendens till att elever med lägre resultat på fonologisk förmåga mest frekvent lär 

sig ord med låg FS och låg GT. Dock är detta bara en reflektion eftersom studien inte har 

tillräckligt stort underlag för att möjliggöra uttalanden om signifikans. I vår studie visade 
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variansanalysen ingen statistisk signifikans mellan episod och FS, men det låga p-värdet 

(0,055) tyder på att interaktionen skulle kunna bli signifikant i ett större stickprov. Även här 

får vi stöd för vår alternativhypotes: Det finns en interaktionseffekt på ordinlärning av 

grannordstäthet och fonotaktisk sannolikhet som gör att ord med hög grannordstäthet och 

hög fonotaktisk sannolikhet samt låg grannordstäthet och låg fonotaktisk sannolikhet är de 

två ordkategorier med störst andel korrekta återgivningar hos elever i typisk utveckling i åk 

6. 

7.3 Finns det korrelation mellan ordinlärning, vokabulär, 

fonologisk förmåga och arbetsminneskapacitet? 

I vår studie kunde vi konstatera att det finns en stark korrelation mellan fonologisk förmåga 

och ordinlärning, vilket stöds av teorin. Goswami (2002) menar att en svag fonologisk 

förmåga kan bidra till svag vokabulär. Att höra vilket nytt ord det blir om ett ljud läggs till/tas 

bort/ ändras är en uppgift på avancerad nivå av fonologisk medvetenhet (Häggström, 2003). 

När man aktiverar grannord är det just detta man gör, man knyter ordet till andra ord som är 

fonologiskt lika baserat på en ljudskillnad (Hoover et al., 2010), vilket för personer med svag 

fonologisk förmåga blir en svår uppgift. Hög GT borde därför inte underlätta vid ordinlärning 

för personer med svag fonologisk förmåga, något vi kunde se i vår studie och få stöd för i 

teorin. Det första steget vid ordinlärning enligt Hoover et al. (2010) innebär att skapa 

fonologiska representationen av det nya ordet. Att skapa fonologiska representationer ställer 

krav på den fonologiska förmågan. Det betyder att det för elever med svag fonologisk 

förmåga kan behövas mer tid att skapa fonologiska representationer, vilket kan leda till att det 

tar längre tid att lära sig nya ord. Även att bilda lexikala representationer, som ingår i nästa 

steg i ordinlärningsprocessen (Hoover et al., 2010) ställer krav på den fonologiska förmågan, 

liksom att integrera de nya representationerna med redan befintliga representationer i det 

mentala lexikonet vilket är det sista steget vid ordinlärning. Således ställs det krav på den 

fonologiska förmågan vid samtliga steg i ordinlärningsprocessen. Den starka korrelationen 

mellan fonologisk förmåga och ordinlärning som vi kunde se i vår studie får därmed stöd i 

teorin. Stanovich (1986) menar att det finns en punkt då den fonologiska medvetenheten inte 

längre avgör läsförmågan, men att sambandet mellan läsförmåga och ordförrådets omfång är 

stor upp i vuxen ålder. Vår studie pekar på att det trots allt finns ett starkt samband mellan 

fonologisk förmåga och ordinlärning för elever i åk 6, vilket kan vara en indikator på att den 

fonologiska förmågan kan ha större betydelse för ordförrådet än vad vi tidigare trott. Vid en 
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granskning av spridningsdiagrammet kan vi se att många elever presterar ganska jämnt på det 

fonologiska testet och att det skulle kunna tyda på att den starka korrelationen är missvisande, 

att den bärs upp av några enskilda individer. Däremot kunde vi vid testsituationen se att några 

elever, trots genomsnittligt resultat på det fonologiska testet, visade på fonologiska 

svårigheter. De klarade uppgiften att manipulera med ljud, men det tog lång tid och krävde 

mycket koncentration att få ihop det - kunskapen var inte automatiserad. Dessa elever 

presterade lägst på ordinlärningen. Vi upplever att de har större fonologiska svårigheter än 

vad testet visade och att testet därför inte ger en tillräckligt nyanserad bild. Om vi i 

bedömningen hade tagit hänsyn till tidsaspekten tror vi att testet skulle ha visat mer, men det 

är anekdotisk evidens och har ingen vetenskaplig grund. Med detta i åtanke tror vi ändå att 

den starka korrelationen mellan fonologisk förmåga och ordinlärning stämmer. 

Vi såg också en stark korrelation mellan vokabulär och ordinlärning. Detta samband var för 

oss mer väntat, en effektiv ordinlärning borde leda till att ordförrådet utvecklas snabbare och 

därmed blir större. Det skulle också kunna vara skillnad på ordförrådets bredd och djup. Vår 

studie undersökte ordförrådets bredd och korrelationen vi ser uppträder alltså mellan 

ordinlärning och ordförrådets bredd. 

Vi trodde även att vi skulle se en stark korrelation mellan arbetsminne och ordinlärning, 

korrelationen blev medelstark (r=,430) men den var inte signifikant. Detta kan betyda att det i 

en större studie skulle kunna visa på ett samband även mellan dessa förmågor, men att vår 

studie var för liten. Vi vet att arbetsminnet är viktigt för att hålla kvar ord och meningar under 

bearbetning samt vid kontroll av förståelsen och eventuellt skapande av inferenser (Oakhill et 

al., 2018). Att arbetsminnet inte visar ett signifikant samband med ordinlärning i vår studie 

verkar positivt eftersom nyare forskning visar att det är svårt att förbättra arbetsminnets 

effektivitet genom träning. Träningen kan medföra en kortsiktig förbättring på den specifika 

övning som tränas, men effekten är inte generaliserbar till andra övningar eller till 

arbetsminnet i stort (Melby-Lervåg et al., 2016). 

Slutligen kunde vi se en korrelation mellan fonologisk förmåga och arbetsminne. Vi tänker 

att arbetsminnet borde kunna påverka både lagringen och framplockning av verbal 

information i arbetsminnet, vilken aktivering av ord i det mentala lexikonet handlar om 

(Oakhill et al., 2018). I det arbetsminnestestet vi använde är uppgiften att komma ihåg ord, 

vilket är en fonologisk uppgift, vilket också kan ha stärkt korrelationen mellan fonologisk 
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förmåga och arbetsminne. För att vara mer korrekt kanske vi kan påstå att den del vi har testat 

i arbetsminne är det fonologiska arbetsminnet, och att det är denna del av arbetsminnet som 

korrelerar med fonologisk förmåga. Huruvida hela arbetsminnet korrelerar med fonologisk 

förmåga kan vi inte, utifrån vår studie, uttala oss om. 

7.4 Framgångsfaktorer och hinder för effektiv ordinlärning 

Ur ett specialpedagogiskt perspektiv kan vi utifrån dilemmaperspektivet (Nilholm, 2007) 

beskriva utmaningar och hinder men också framgångsfaktorer för effektiv ordinlärning. Vår 

studie visade att ordinlärningen gynnades av repetition och det gällde för samtliga ord-

kategorier. Att i undervisningen låta eleverna möta nya ord flera gånger, höra dem och själv 

få upprepa dem är således enligt vår studie en bekräftad framgångsfaktor.  

Våra testpersoner är elever i typisk språklig utveckling men vi kan ändå inom gruppen 

urskilja variation i prestation. Framför allt utmärker sig elevernas fonologiska förmåga som 

avgörande för hur effektiv ordinlärning personen hade. Vi ser i vår studie att en god 

fonologisk förmåga är en framgångsfaktor vid ordinlärning, vilket den starka korrelationen 

mellan fonologisk förmåga och ordinlärning påvisar. Detta finner stöd hos Goswani (2002) 

som menar att den fonologiska förmågan bottnar i förmågan att artikulera och uppfatta 

fonem. Elever i vår studie som hade god förmåga att särskilja och laborera med fonem för att 

ombilda och nybilda ord hade också god förmåga att skapa fonologiska representationer för 

helt obekanta ord. Vi såg en tendens till att elever med särskilt snabb och säker fonologisk 

bearbetningsförmåga hade effektivast ordinlärning, vilket dock endast är anekdotisk evidens 

som vi saknar vetenskaplig grund för.  

Ur ett specialpedagogiskt perspektiv tänker vi att det är extra viktigt att ha fokus på tidig 

upptäckt av elever med svagare fonologisk förmåga. När det gäller ordinlärning är den 

fonologiska förmågan viktig i processens alla tre steg men fonologisk svagare förmåga kan 

även framgent bli ett hinder för språkutvecklingen inom fler områden. Svag fonologisk 

förmåga kan vara ett tecken på att eleven har en disposition för dyslexi, men det kan även ha 

andra grunder och med rätt stimulans kan problemens omfattning förebyggas. Här blir det 

viktigt att identifiera elevernas förmåga på individnivå, vilket kan tyckas innebära ett 

kompensatoriskt perspektiv. Vi tänker dock att det kan betraktas ur ett relationellt perspektiv 

genom att insatsernas upplägg kan planeras och genomföras på gruppnivå. Genom att på ett 

medvetet sätt arbeta med språkstimulerande lekar och övningar kan de flesta yngre barn öva 
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upp sin fonologiska förmåga (Häggström, 2003). Fonologisk förmåga är således en mycket 

viktig komponent att fokusera på i undervisningen, då det gynnar såväl ordinlärning på ett 

direkt sätt men också indirekt genom att läs- och skrivutvecklingen stimuleras (Häggström, 

2003) och ger positiva Matteuseffekter när det gäller avkodning, läsförståelse och 

ordinlärning (Stanovich, 1986). Detta anser vi som något mycket viktigt för oss som 

speciallärare i språk-, läs- och skrivutveckling att ta med oss i vår yrkespraktik och vi tror 

också att förstärkningen av skollagen med en garanti för tidiga insatser, som började gälla 

den 1 juli i år (Skolverket, 2018) kommer att vara till hjälp i skolornas arbete med 

förebyggande och främjande språkutvecklande undervisning.  

Vi ser i resultatet av studiens ordinlärningsexperiment att elevernas ordinlärning gynnas när 

orden har hög FS och hög GT samt låg FS och låg GT, vilket också finner stöd i tidigare 

forskning (Storkel et al., 2006). Dessa kunskaper om ordkonstruktion kan vi i kombination 

med kunskaper i morfologi och semantik dra nytta av i undervisningen när det gäller att 

strukturera ordinlärningen. Att öka elevernas kunskap om morfem, underlättar 

ordinlärningens effektivitet genom att förbättra analys, semantisk koppling och uttal 

(Enström, 2016). 

I undervisningen kan vi även eftersträva att utveckla elevernas djup i ordförrådet genom att 

hjälpa dem att bilda fler och starkare associationer till andra ord (Enström, 2016). För att 

kunna ett ord behöver man dels känna igen ordet i såväl talad som skriven form och dels 

snabbt hitta ordet i sitt inre lexikon och uttala det (Wiklund, 2015). Ordinlärningsprocessen 

sker i tre steg för att skapa fonologisk, lexikal och semantisk representation för ordet (Storkel 

et al., 2006) och omfattar således både ordets fonologi, syntax och semantik samt förmåga att 

kombinera dessa olika komponenter (Leach & Samuel, 2007; Nettelbladt, 2007). Att öka 

tydligheten i undervisningen kring vilka delar som ingår i ordinlärningsprocessen tror vi kan 

vara ett sätt att underlätta för eleverna.  

Nagy och Scott (2000) beskriver olika dimensioner som kan vara bekymmersamma vid 

ordinlärning; orden kan vara polysemantiska och flerdimensionella med olika betydelser, 

inbördes beroende av varandra och därmed växla betydelse beroende på andra ord samt 

heterogena genom att olika ordkaraktärer kan variera i lätthet att lära in. Orden i vår studie 

var endimensionella, det vill säga varje ord var kopplat till en betydelse samt homogena och 

monosemantiska i det avseendet att samtliga var kopplade till ett föremål, alltså vardera ett 

substantiv och föremålen benämndes samtidigt som bilden på föremålet visades. Detta 
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betyder att orden i ordinlärningsexperimentet inte omfattades av dessa dimensioner. Vi 

behöver dock vara medvetna om de olika aspekterna i undervisningen. De flesta substantiv 

och även verb är innehållsord som är lätta att konkretisera (Strömqvist, 2003). Vi har däremot 

inte undersökt om substantiv utan bildstöd befästes på liknande sätt eller huruvida mer 

abstrakta innehållsord samt formord (funktionsord) ur andra ordklasser lärs in i motsvarande 

utsträckning. 

Nagy och Scott (2000) beskriver slutligen gradvis inlärning som en dimension vid ordin-

lärning som kan ställa till svårigheter. Elever med god fonologisk förmåga avancerade i vår 

studie snabbt från att aldrig ha mött orden tidigare till att kunna använda dem kopplat till rätt 

föremål. Utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv behöver vi dock även vara uppmärksamma 

på att en del elever behöver mer tid för att befästa nya ord. Vi eftersträvar en inkluderande 

skola i linje med Persson och Persson (2012) där alla elever ska få utbyte av och aktivt kan 

delta i det gemensamma, oberoende av sina förutsättningar. Vi instämmer med Hansson 

(2003) som menar att språklig och kommunikativ kompetens kan ses som nyckelförmågor i 

informationssamhället och att i undervisningen utgå från språkutvecklingens centrala 

drivkraft att vara delaktig och berörd (Liberg, 2003) tror vi är en framgångsrik väg. Genom 

att studera skolsvårigheter med relationer och interaktion i blickpunkten (Ahlberg, 2013) kan 

vi i undervisningen utgå ifrån det relationella perspektivet, vilket vi anser bör eftersträvas.  

7.5 Metoddiskussion 

Eftersom vi har fyra olika berättelsevarianter i vår studie vore det utifrån klassisk 

experimentell design optimalt att ha ett deltagarantal som är delbart med fyra, då vi skulle få 

lika många testpersoner i de olika varianterna. Men eftersom alla ordkategorier presenteras 

och testas lika många gånger i alla berättelsevarianter anser vi att man kan bortse från det. 

 

Vi fick 18 deltagare till vår studie varav 12 var flickor och 6 pojkar. Vi strävade efter att ha 

en jämn könsfördelning men av praktiska skäl var det inte möjligt, dock har vi ingen 

anledning att tro att resultatet skulle bli annorlunda med en jämn könsfördelning.  

 

I vår studie såg vi inte så stora skillnader mellan de olika ordkategorierna (låg/ hög FS och 

låg/hög GT), dock fick vi några signifikanta resultat. I en större studie kanske detta skulle bli 

tydligare.  
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När vi beräknar korrelation mellan olika förmågor utgår vi från resultatet på de kognitiva test 

vi har gjort med testpersonerna. Testernas validitet blir viktig för att vi ska kunna dra 

relevanta slutsatser. Vi var noggranna vid urvalet av tester, men när vi bara har ett test per 

förmåga att förlita oss på kan det bli missvisande i en liten studie. Ordförråd är svårt att mäta. 

I det testet vi använde har deltagaren fyra alternativ att välja mellan, detta innebär att man har 

25% chans att gissa rätt vilket kan leda till missvisande resultat. Dock är testet normerat och 

kontrollerat för validitet och reliabilitet. Det har dessutom använts i liknande studier med 

samma experiment, vilket bidrog till att vi ansåg att det var ett bra val. Vi upplevde att 

elevernas fonologiska förmåga var mer skiftande än testet kunde visa, den låga 

standardavvikelsen visar också att det är ett jämnt resultat. Dock tror vi att den starka 

korrelationen mellan fonologisk förmåga och ordinlärning stämmer. När vi tittat på våra 

resultat ser vi att de elever vi upplevde hade störst svårigheter att klara uppgifterna (även om 

de enligt testresultatet presterade på en genomsnittlig nivå) var de elever som presterade lägst 

på ordinlärningen, detta är dock anekdotisk evidens som vi saknar statistiska belägg för. Men 

med ett test som ger ett mer nyanserat resultat, där man också tar hänsyn till den tid det tar för 

deltagaren att klara uppgiften, skulle det kunna synas ett ännu starkare samband. 

  

Vi upplevde att testsituationen var positiv för deltagarna. Att vi redan hade en relation till 

eleverna upplever vi stärker validiteten i vår studie, liksom att eleverna fick önska vilken tid 

de ville genomföra testningen. Deltagarna var positivt inställda under hela testsituationen. 

Det var ingen som tappade ork eller koncentration, eller var stressad att bli klar, dessutom 

tyckte de att testerna var roliga att genomföra. Detta ser vi som validitetsstärkande.  

 

Vi som testledare hade önskat att vi kunnat åstadkomma en tystare testlokal, men våra 

testpersoner verkade inte nämnvärt påverkade av de ljud som emellanåt hördes. Detta är dock 

något vi skulle vara mer noggranna att kontrollera vid en ny studie. Vid de första testningarna 

upplevde vi som testledare att vi var lite osäkra på instruktionerna vilket medförde ett lite 

sämre flyt. Det hade varit bra med fler pilottestningar innan vi startade för att vi skulle vara 

ännu mer förberedda.   
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8. Vidare forskning 

Ett område för vidare forskning är att titta närmare på eventuell kausalitet mellan fonologisk 

förmåga och ordinlärning. Kan fonologisk träning ge effekt för ordinlärning? Kan ordin-

lärningen bli effektivare om dessa elever får hjälp att bilda fonologiska och lexikala 

representationer, eller är det bättre att stärka de semantiska representationerna istället? 

Ett annat område kan vara att studera elever med andraspråksinlärning för att se om deras 

ordinlärningsförmåga skiljer sig från modersmålselever och i så fall på vilket sätt. Den 

kunskapen skulle kunna tillvaratas i andraspråksundervisningen. 

Ytterligare en infallsvinkel kan vara att titta närmare på elever med svagare fonologisk 

förmåga eller som befinner sig i andra språkliga eller kognitiva svårigheter. Detta för att 

undersöka hur ordinlärningsförmågan för dessa elever ser ut relaterat till elever i typisk 

utveckling och på det sättet få ökad kunskap kring att ge bästa möjliga stöd när det gäller 

ordinlärning. Det skulle vara intressant att följa upp den antydan vi såg i våra resultat om att 

elever med fonologiskt svagare förmåga har lättare med ordinlärning när det gäller 

ordkonstruktionen låg FS och låg GT och på det viset få klarhet i om det går att dra slutsatser 

kring om fenomenen har samma inverkan under svenskspråkiga förhållanden som Storkel et 

al. (2006) kommit fram till när det gäller engelskspråkiga. För att helt kunna jämföra med de 

engelskspråkiga studierna borde dock testpersonerna även ha samma ålder. 

Vi har i vår studie undersökt ordförrådets bredd. Djupet i ordförrådet omfattar både kunskap 

om orden men också samband och associationer mellan olika ord (Oakhill et al., 2018). Det 

skulle vara intressant att undersöka hur även ordförrådets djup korrelerar med såväl 

ordinlärning som andra förmågor. Ordförrådets djup är dock svårt att testa. 

Det skulle också vara intressant att undersöka vidare kring framgångsfaktorer, är det någon 

skillnad på framgång i inlärning av ord från olika ordklasser, är bildstöd effektivt och hur 

viktig är den semantiska kopplingen för ordinlärningen? Är det någon skillnad för elever i 

typisk utveckling och elever i olika typer av svårighet? Det skulle vara intressant att veta 

vilka förutsättningar som bäst gynnar att det skapas lexikala representationer för orden. 

Genom att göra ett uppföljningstest efter någon vecka skulle man få veta hur många ord som 
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bildat lexikala och semantiska representationer hos eleverna och kanske skulle man kunna 

jämföra olika typer av presentationssätt för att se vilket sätt som blir mest framgångsrikt för 

ordinlärningen. 

  

Tack! 

Ett stort tack vill vi rikta till barnen som deltog i denna studie och deras vårdnadshavare. 

Tack även till skolorna som gav oss möjlighet att genomföra studien och till de IT-

handläggare som hjälpt oss med installationer av programvara. Slutligen vill vi rikta ett varmt 

tack till våra handledare Emil Holmer och Mary Rudner vid Linköpings Universitet för att vi 

fått möjlighet att delta i detta projekt och för all ovärderlig rådgivning och feedback under 

hela processen. 

December 2019 

Åsa Kling och Elinda Storck 
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Bilaga 1: Missivbrev 

Bästa elev och vårdnadshavare              

Vi är två lärare, Elinda från Västervik och Åsa från Motala, 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 6. För att vi ska kunna 

genomföra detta behöver vi Er hjälp. 

 

Att delta i studien innebär att barnet får träffa en av oss under vecka 45-46 vid ett tillfälle på ca 60-90 

minuter 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, 

kontakta oss eller någon av våra handledare. 

 

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

fylla i samtyckesformuläret och lämna till skolan snarast, dock senast 18/10. Det är inte säkert att alla 

får möjlighet att delta i studien trots samtycke. Tack på förhand!  

Elinda Storck                      Åsa Kling                         

Telefon: ***                                     Telefon: *** 

Mail. ***     Mail:*** 

 

Emil Holmer     Mary Rudner 

Telefon: ***     Telefon: *** 

Mail:***     Mail:***



 

 
 

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 LiUs 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 
 



 

 
 

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?_________________________  

  

 



 

 
 

Bilaga 4: Ord i experimentet 

 

Ord i berättelse 1: 
Ortografisk form  Fonetisk form  

dot      d ˈ uː t 

radd     r ˈ a dː 

sjaff     ɧ ˈ a fː 

föm     f ˈ øː m 

tjås     ɕ ˈ oː s 

jav     ʝ ˈ ɑː v 

dåf     d ˈ oː f 

vudd      v ˈ ɵ dː 

 

Ord i berättelse 2: 
Ortografisk form  Fonetisk form  

pel      p ˈ eː l 

bung     b ˈ ɵ ŋː 

mävv     m ˈ   vː 

sef     s ˈ eː f 

nöl      n ˈ øː l 

lyn      l ˈ yː n 

räp      r ˈ  ː p 

vöj     v ˈ ø ʝː 



 

 
 

 

 


