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Abstract 

The simple view of reading is a theory in which reading is divided into decoding and linguistic 

comprehension. The theory has been used to explain and to subgroup reading disabilities. 

Research has also investigated if additional factors are of relevance to reading. In the present 

study, decoding was divided into the factors orthographic decoding and phonological 

decoding, while comprehension was divided into word comprehension and grammatical 

comprehension. The purpose was to analyze these factors and their contribution to reading 

ability in children in fourth grade: one group with reading difficulties (n=36) and one group 

with typical reading ability (n=36). Results were analyzed using multiple regression and the 

two groups were compared. The contribution of non-verbal ability and general processing 

speed was also studied. The results showed differences between the groups. Decoding made 

the largest contribution to reading ability for the children with reading difficulties, while 

linguistic comprehension contributed the most for the children with typical reading ability. 

Differences were also found in how much the underlying factors contributed to decoding and 

linguistic comprehension, respectively. Non-verbal ability and general processing speed made 

small contributions, for both groups, to reading ability, decoding and linguistic 

comprehension, respectively. However, the two factors increased the explained variance in 

reading ability for the children with reading difficulties. In this group the two factors in The 

simple view of reading explained somewhat less of the variance in reading ability than for the 

children with typical reading ability. The study shows that decoding and comprehension are 

useful predictors of reading ability, and also indicates that The simple view of reading is less 

appropriate for children with reading difficulties. 
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Sammanfattning 

 

The simple view of reading är en teori om läsning där läsförmåga delas in i avkodning och 

språkförståelse. Teorin har bland annat använts för att kartlägga lässvårigheter. Forskning har 

undersökt om ytterligare faktorer har betydelse för läsning. I föreliggande studie delades 

avkodning in i faktorerna ortografisk avkodning och fonologisk avkodning, medan 

språkförståelse delades in i ordförståelse och satsförståelse. Syftet var att undersöka 

faktorernas bidrag till läsförmåga hos barn i skolår fyra: en grupp med lässvårigheter (n=36) 

och en grupp med typisk läsförmåga (n=36). Testresultaten analyserades med multipel 

regressionsanalys och de båda grupperna jämfördes. Bidragen från icke-verbal förmåga och 

generell processhastighet studerades också. Resultaten visade att profilerna skilde sig åt 

mellan grupperna. För barnen med lässvårigheter gav avkodning störst bidrag till läsförmåga, 

medan språkförståelse var den mest bidragande faktorn för barnen med typisk läsförmåga. 

Skillnader fanns även i hur underliggande faktorer bidrog till avkodning respektive 

språkförståelse. Icke-verbal förmåga och generell processhastighet visade sig ge små bidrag 

till läsförmåga, avkodning respektive språkförståelse, för båda grupperna. När dessa två 

faktorer lades till framkom dock en relativt stor ökning av den förklarade variansen i 

läsförmåga hos barnen med lässvårigheter. Hos denna grupp var den förklarade variansen i 

läsförmåga av de två faktorerna i The simple view of reading något mindre än hos barnen med 

typisk läsförmåga. Sammantaget visar studien att avkodning och förståelse är användbara 

prediktorer till läsförmåga, samtidigt som resultaten antyder att The simple view of reading är 

mindre tillämpbar för barn med lässvårigheter.  

 

Nyckelord: läsförmåga, avkodning, språkförståelse, lässvårigheter, The simple view of reading
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Bakgrund 

 
Inledning  

Läsning är inte en medfödd förmåga, utan en kulturellt betingad färdighet (Høien & 

Lundberg, 1999; Yule, 1996) som det inte finns någon specifik biologisk förutsättning för. 

Läsning är en språkbaserad förmåga och i likhet med andra språkliga aktiviteter involverar 

läsning komplexa kognitiva processer (Catts & Kamhi, 2005; Nauclér & Magnusson, 2000). 

Vid läsning utnyttjas således till stor del samma mentala processer och kunskapsbas som 

används vid produktion och perception av talat språk (Aaron, 1997; Catts & Kamhi, 2005; 

Nauclér & Rudberg, 1992). 

 

The simple view of reading är en teori som förenklar den komplexa synen på läsning genom 

att dela in den i två komponenter, avkodning och förståelse (Gough & Tunmer, 1986; Hoover 

& Gough, 1990). Tiu, Thompson och Lewis (2003) fann att även begåvning och generell 

processhastighet bidrog till läsförmåga. Enligt Vellutino, Tunmer, Jaccard och Chen (2007) 

kan de två komponenterna i The simple view of reading delas in i ytterligare faktorer. 

 

The simple view of reading har visat sig vara användbar inom logopedi, psykologi samt 

pedagogik (Roberts & Scott, 2006) och har använts för att förklara och gruppera olika typer 

av lässvårigheter (Gough & Tunmer, 1986; Hoover & Gough, 1990). Enligt Catts, Hogan och 

Fey (2003) bör språkförståelse och avkodning samt faktorer relaterade till dessa bedömas för 

att få en tydlig bild av svårigheterna. I föreliggande studie delades avkodning och 

språkförståelse upp i ytterligare faktorer och eventuella skillnader i olika faktorers bidrag till 

läsning beroende på hur god läsare individen är analyserades. Faktorerna som undersöktes var 

avkodning, fonologisk avkodning, ortografisk avkodning, språkförståelse, ordförståelse och 

satsförståelse. Dessutom undersöktes icke-verbal förmåga och generell processhastighet. Då 

studien tar sin utgångspunkt i The simple view of reading, kommer huvudsakligen litteratur 

om läsning relaterad till denna teori att refereras.  

 

The simple view of reading 

Det finns forskningsstöd för att läsförmåga kan delas in i två huvudkomponenter, avkodning 

och förståelse (Aaron, 1997; Catts et al., 2003; Høien & Lundberg, 1999; Joshi, Williams & 

Wood, 1998; Roberts & Scott, 2006). Detta har uttryckts i teorin The simple view of reading 

av Gough, Hoover och Tunmer (Gough & Tunmer, 1986; Hoover & Gough, 1990; Tunmer & 
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Hoover, 1992). De menar att läsning förvisso är en komplex aktivitet, men att denna 

komplexitet ryms inom de två komponenterna avkodning och förståelse. Att modellen endast 

består av två delar gör att komplexiteten blir mer överskådlig och enkel, simple. Enligt The 

simple view of reading är varken avkodning eller förståelse tillräcklig för att uppnå god 

läsförståelse, utan båda måste finnas i kombination.  

 

The simple view of reading har uttryckts som en formel, L = A x F, där läsning (L) är 

produkten av avkodning (A) och förståelse (F). I formeln kan varje variabel variera mellan 0 

(oförmåga) och 1 (perfektion). Förståelse syftar i detta fall inte till läsförståelse utan till 

språkförståelse, den process där ord, meningar och diskurs tolkas. Formeln gör det tydligt att 

om inte avkodningen fungerar, så sker det inte någon läsning. Läsning äger inte heller rum om 

personen inte förstår det den avkodar. Både A och F måste således vara större än noll för att 

läsningen ska fungera (Gough & Tunmer, 1986). 

 

Studier har med hjälp av multipel regressionsanalys visat att avkodning och förståelse var för 

sig bidrar till läsförmåga. Kombinationen av dem båda predicerar dock läsförmåga bättre än 

någon av variablerna gör för sig självt (Gough & Tunmer, 1986). Hoover och Gough (1990) 

kom fram till att variansen i läsförmåga förklaras till 71-83 % av avkodning och förståelse 

tillsammans för tvåspråkiga barn i klass ett till fyra. I andra studier har motsvarande värden 

varit 48 % (Joshi & Aaron, 2000) och 62 % (Joshi et al., 1998). Vidare har en asymmetri 

påvisats i hur avkodning och förståelse predicerar läsförmåga beroende på hur god 

läsförmågan är. Hos individer med begränsad läsförmåga är avkodning den bättre prediktorn, 

medan förståelse bättre predicerar variansen i läsförmåga hos individer med god läsförmåga 

(Curtis, 1980; Hoover & Gough, 1990). Detta tyder på att språkförståelseprocesser inte kan 

fungera fullt ut vid läsning, så länge inte individen uppnått en tillräcklig nivå av 

avkodningsförmåga (Vellutino et al., 2007). 

 

Avkodning 

Avkodning är den tekniska sidan av läsningen. För att kunna avkoda behöver läsaren förstå 

principen för skriftspråket, det vill säga kopplingen mellan grafem och fonem (Høien & 

Lundberg, 1999). I teorin The simple view of reading innebär avkodning effektiv 

ordigenkänning. Det är förmågan att snabbt härleda en representation av det skrivna, visuella 

stimuli, som ger tillgång till återhämtning av adekvat information från det mentala lexikonet. 
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Således ses avkodning som återhämtning av semantisk information på ordnivå (Hoover & 

Gough, 1990).  

 

I det mentala lexikonet lagras information om ordets fonologiska och visuella form, ordets 

betydelse samt hur det relaterar till andra ord både syntaktiskt och semantiskt. Lexikonet är i 

princip detsamma för talat och skrivet språk. Det som eventuellt skiljer sig är hur åtkomsten 

sker vid de olika modaliteterna (Catts & Kamhi, 2005). I The simple view of reading är det 

inte centralt hur det sker (det vill säga vilka processer och regler som gör det möjligt att via 

fonologin komma åt sitt mentala lexikon), utan bara att det tillägnade systemet ger effektiv 

och snabb tillgång till det mentala lexikonet och adekvata ortografiska representationer. För 

att få en helhetsbild av avkodningsförmågan behöver dock de olika avkodningsprocesserna 

undersökas med hjälp av både oregelbundet stavade ord och nonsensord (Hoover & Gough, 

1990). 

 

Fonologisk och ortografisk avkodning 

Det finns olika sätt att förklara hur avkodning går till. Seidenberg och McClelland (1989) 

förespråkar en envägsmodell som innebär att avkodning alltid sker på samma sätt. Andra 

menar att avkodning bättre förklaras av en tvåvägsmodell, där läsaren får åtkomst till ordets 

betydelse genom antingen fonologisk avkodning eller ortografisk avkodning (Ellis & Young, 

1988). Fonologisk avkodning innebär att bokstäver kopplas till motsvarande ljud, medan 

ortografisk avkodning handlar om direkt igenkänning av ord läsaren redan känner till (Gough 

& Wren, 1998; Høien & Lundberg, 1999). Att med den fonologiska strategin ”ljuda sig fram” 

bokstav för bokstav, anser Gough och Tunmer (1986) dock vara en mycket primitiv form av 

avkodning. En skicklig avkodare använder den ortografiska strategin och kan enligt Hoover 

och Gough (1990) läsa isolerade ord snabbt, korrekt och tyst. Den fonologiska strategin utgör 

dock grunden för ortografisk avkodning och är därför mycket viktig vid läsinlärning (Høien & 

Lundberg, 1999).  

 

I början av läsutvecklingen handlar avkodning till största delen om att använda fonologiska 

representationer, eftersom en stor del av orden nybörjare stöter på är ord de aldrig tidigare har 

sett i skrift (Hoover & Gough, 1990). Fonologisk avkodning innebär att läsaren omkodar 

bokstavssegment i ordet till ljud. Sammanbindning av ljuden ger sedan hållpunkter för 

igenkänning av ordet (Høien & Lundberg, 1999). När ordet känns igen som en fonologisk 

representation kan läsaren komma åt information om ordet som redan lagrats i det mentala 
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lexikonet baserat på auditiv input och fonologi. På så sätt kan lexikonet bli åtkomligt även vid 

skriftlig input (Hoover & Gough, 1990). Även den erfarne läsaren använder den fonologiska 

strategin vid avkodning av ord som inte är bekanta sedan tidigare (Share, 1995). För att testa 

den fonologiska avkodningsförmågan används därför ofta läsning av nonsenord. Nonsensord 

är inte riktiga ord, men de följer grafem-fonemreglerna för språket man testar på (Gough & 

Wren, 1998; Tiu et al., 2003).  

 

Senare i läsutvecklingen tillägnas ortografisk avkodning, den mest avancerade formen av 

avkodning (Frith, 1985; Høien & Lundberg, 1999). Denna typ av avkodning bygger på 

kunskap om ordens stavningssätt som tillägnats via den fonologiska strategin (Høien & 

Lundberg, 1999). Ortografisk avkodning innebär att ordets bokstavssekvens ger läsaren direkt 

tillgång till ordets fonologi och betydelse. För att kunna avkoda ett ord ortografiskt behöver 

läsaren ha sett ordet minst en gång tidigare och ha skapat sig en representation av ordet i 

långtidsminnet (Manis, 1985). Representationen är abstrakt, vilket innebär att ordet kan ha 

olika typsnitt och ändå kännas igen som rätt ord. Säker bokstavskunskap är en förutsättning 

för ortografisk avkodning, och samtliga bokstäver i ordet samt deras inbördes ordning är 

viktig vid avkodningen. Under ortografisk avkodning organiseras dock bokstäverna i större 

enheter: morfem och/eller ord (Høien & Lundberg, 1999). Vid bedömning av ortografisk 

avkodning används oregelbundet stavade ord, eftersom korrekt läsning av dessa inte kan 

uppnås genom fonologisk avkodning (Gough & Wren, 1998; Tiu et al., 2003). 

 

Språkförståelse 

I The simple view of reading ses förståelse som förmågan att använda lexikal information för 

att härleda tolkning av talat språk i form av meningar och diskurs (Hoover & Gough, 1990). I 

uppsatsen kommer termen språkförståelse fortsättningsvis att användas, för att tydliggöra att 

det är språklig förståelse som avses. Talat språk är den primära formen av språklig 

kommunikation, men det kan även röra sig om språkliga system och signaler som överförs på 

andra sätt. Exempel på detta är dövas teckenspråk, morse-alfabetet och givetvis de olika 

skriftsystemen (Linell, 1982). Oavsett modalitet rör språkförståelse alla olika aspekter av 

språk: fonologi, semantik, grammatik och pragmatik och är således involverad på flera 

språkliga nivåer samtidigt. Språkförståelse på de olika nivåerna krävs i kombination för att ett 

yttrande ska tolkas adekvat (Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén & Ors, 2008). På den 

fonologiska nivån behöver den inkommande signalen kunna tolkas och de olika 

språksegmenten skiljas ut. Semantisk eller lexikal förståelse kräver att den fonologiska 
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sekvensen kan matchas med tidigare lagrade enheter i det mentala lexikonet. Grammatisk 

förståelse handlar om att förstå och tolka det inbördes förhållandet mellan orden och fraserna i 

komplexa satser. På den pragmatiska nivån handlar förståelse om att kunna koppla tidigare 

kunskap och omvärldsförståelse till ord- och satsförståelse samt att tolka bakomliggande 

intentioner (Bishop, 1997). 

 

Ett bra mått på språkförståelse talar om hur bra en person kan förstå och tolka språk, vilket 

exempelvis kan undersökas auditivt (Hoover & Gough, 1990). Språkförståelse på textnivå kan 

testas genom att låta personen lyssna på en berättelse och sedan svara på frågor om innehållet 

(Hoover & Gough, 1990; Reuterskiöld Wagner, 1999). För att bedöma sats- och ordförståelse 

används ofta material där den av tre eller fyra bilder ska väljas som passar bäst till meningen 

eller ordet som läses upp (Bishop, 1997; Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén & Hansson, 2008). 

 

Läsförståelse 

Till skillnad från villkoren vid direkt kommunikation, då yttranden måste tolkas omedelbart 

(Bishop, 1997), ger skriftspråkligt material läsaren tid och möjlighet att tolka och bearbeta det 

skrivna upprepade gånger (Strömqvist, 2008). Läsförståelse involverar till stor del samma 

processer som språkförståelse, men utgår vanligtvis från grafisk information som uppfattas 

visuellt (Hoover & Gough, 1990).  

 

I början av läsutvecklingen är läsaren bättre på att förstå talat språk än skrivet språk. Parallellt 

med att avkodningen blir effektivare förbättras läsförståelsen, eftersom mer energi kan ägnas 

åt tolkning av texten. För att förstå text behöver den som läser ta hjälp av tillägnad kunskap 

om språket och omvärlden (Catts & Kamhi, 2005). Vid läsning behövs även specifik kunskap 

om olika textgenrer och i och med att läsaren blir mer bekant med texters funktion och 

struktur ökar läsförståelsen (Rasool & Royer, 1986). Grundläggande förmåga att resonera och 

dra slutsatser utifrån det lästa, samt metakognitiva färdigheter spelar också en viktig roll för 

läsförståelse (Catts & Kamhi, 2005). 

 

Läsförståelse kan testas genom att personen får läsa en berättelse och svara på frågor om 

innehållet (Hoover & Gough, 1990) och testen består ofta av lucktexter eller texter som följs 

av flervalsfrågor (Catts & Kamhi, 2005). I studier som utgår från The simple view of reading 

bör samma typ av material användas för att testa både läsförståelse och språkförståelse, för att 

undvika att skillnader mellan olika genrer påverkar resultatet (Hoover & Gough, 1990). 
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Lässvårigheter utifrån The simple view of reading 

The simple view of reading kan användas för att förklara lässvårigheter. Eftersom läsförmåga, 

enligt teorin, är resultatet av en kombination av avkodning och språkförståelse, ger detta tre 

möjliga profiler (Gough & Tunmer, 1986; Hoover & Gough, 1990). Även andra forskare 

(Aaron, 1997; Catts et al., 2003; Snowling, 2006) har delat in lässvårigheter i tre motsvarande 

grupper, men med något varierande benämningar.  

 

Den första typen av lässvårigheter innebär att avkodningsförmågan är nedsatt medan 

språkförståelsen är adekvat, vilket vanligtvis kallas dyslexi (Aaron, 1997; Catts et al., 2003; 

Gough & Tunmer, 1986; Hoover & Gough, 1990; Nauclér & Magnusson, 2000; Snowling, 

2006). Vid bedömning av dessa individer påträffas en diskrepans mellan läsförståelse och 

hörförståelse (Aaron, 1997). Nedsättningen i läsförståelse beror på att bristande avkodning 

begränsar förmågan att tolka skrivet material (Vellutino et al., 2007).  

 

I den andra gruppen är förhållandet omvänt med adekvat avkodningsförmåga men nedsatt 

språkförståelse, vilket av Gough och hans kollegor (Gough & Tunmer, 1986; Hoover & 

Gough, 1990) benämns hyperlexi. Enligt Aaron (1997), Catts och Kamhi (2005) och 

Snowling (2006) är det endast den mest extrema formen av denna typ av lässvårigheter som 

bör kallas hyperlexi. Begreppet är då ofta förknippat med utvecklingspsykologiska diagnoser 

som till exempel autism. De flesta personer med lässvårigheter där nedsatt språkförståelse är 

det mest framträdande, har dock inte denna extrema typ (Catts & Kamhi, 2005). Andra 

benämningar har föreslagits för att bättre beskriva dessa svårigheter: nonspecific reading 

disability (Aaron, 1997), specific comprehension deficit (Catts & Kamhi, 2005) och poor 

comprehension (Snowling, 2006).  

 

Den tredje typen av lässvårigheter som förutsägs av The simple view of reading innebär att 

både avkodningsförmåga och språkförståelse är nedsatt. Aaron (1997) kallar denna typ för 

generalized reading disability och menar att individer i denna grupp ofta har svag kognitiv 

förmåga och att deras lässvårigheter främst är en manifestation av detta. Catts et al. (2003) har 

istället benämnt dessa svårigheter för language-learning disabilities för att understryka att 

generella språksvårigheter är grunden till denna form av lässvårigheter. 

 

Vid kartläggning av lässvårigheter utifrån The simple view of reading anser Catts et al. (2003) 

att språkförståelse och avkodning samt faktorer relaterade till dessa bör bedömas. I deras 
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studie undersöktes språkförståelse genom hörförståelsetest på ord-, sats- och textnivå, medan 

avkodning bland annat bedömdes med hjälp av test för fonologisk bearbetning och 

bokstavsidentifikation. 

 

Ytterligare faktorer av betydelse för läsförmåga 

Flera studier har undersökt om The simple view of reading bör utvecklas eller kompletteras 

med ytterligare faktorer. Joshi och Aaron (2000) undersökte om formeln som uttrycks i The 

simple view of reading bör vara multiplikativ eller additiv. De fann att komponenterna bidrog 

lika mycket till läsning i båda versionerna, men att den multiplikativa versionen bättre 

förklarar variationen av lässvårigheter. De fann även att processhastighet ökade den 

förklarade variansen i läsförmåga med 10 % utöver vad som förklaras av avkodning och 

språkförståelse. De föreslog att processhastighet bör komplettera den ursprungliga modellen. I 

en studie av Tiu et al. (2003) undersöktes om The simple view of reading borde utökas med 

processhastighet och/eller begåvning. De kom fram till att båda dessa förmågor bidrog 

signifikant till att förklara variansen i läsförmåga. Vellutino et al. (2007) utgick från The 

simple view of reading och delade in avkodning och språkförståelse i underliggande förmågor 

till läsning. Avkodning delades in i fonologisk inkodning, fonologisk medvetenhet, 

fonologisk avkodning och stavning. Språkförståelse delades in i ordförståelse och grammatisk 

förståelse. Test gjordes även på de visuella förmågorna visuell inkodning och visuell analys. I 

studien testades samtliga förmågors relationer till varandra, samt deras relativa bidrag till 

läsförmåga. Modellen som föreslogs i studien ansågs vara användbar för att beskriva 

förhållandet mellan faktorerna, samt för att predicera läsförmåga. Ett oväntat resultat var dock 

att grammatisk förståelse inte gav ett signifikant bidrag till språkförståelse (Vellutino et al., 

2007). 

 
I litteratur om läsning, som inte utgår från The simple view of reading, nämns ett flertal andra 

faktorer och förutsättningar som viktiga för läsförmåga. Några som har diskuterats är 

intelligens (Singer & Crouse, 1981), arbetsminne (Baddeley, Logie, Nimmo-Smith & 

Brereton, 1985; Gathercole, Alloway, Willis & Adams, 2006; Stanovich, Cunningham & 

Feeman, 1984), ordförråd (Baddeley et al., 1985), fonologisk medvetenhet (Cornwall, 1992; 

Manis, Doi & Bhadha, 2000), koncentration, motivation och tidig erfarenhet av läsning (Catts 

& Kamhi, 2005). 
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Icke-verbal förmåga 

Med icke-verbal förmåga avses begåvning som har liten eller ingen språklig anknytning. Det 

innebär förmåga att förstå relationerna mellan objekt och att kunna handla genom att 

manipulera material och föremål. Det kan röra sig om att urskilja mönster och att lösa pussel 

eller labyrinter (Bernstein, Penner, Clarke-Stewart & Roy, 2003). 

 

Generell processhastighet 

Generell processhastighet avser den hastighet med vilken en individ kan bearbeta information. 

Hastigheten i bearbetning och de uppmärksamhetsresurser som finns tillgängliga avgör hur 

bra en individ är på att lösa problem (Bernstein et al., 2003). Detta förklaras bland annat av att 

en individ som är snabb på att repetera information klarar av att hålla fler enheter i 

arbetsminnet samtidigt än en individ som tar lång tid på sig (Nyberg, 2002). Skillnader i 

processhastighet kan också ligga till grund för skillnader i bearbetningsförmåga och 

begåvning (Bernstein et al., 2003). 

 

 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att, utifrån The simple view of reading, analysera om det 

finns några skillnader i olika faktorers bidrag till läsförmåga, beroende på hur god 

läsförmågan är. Studien analyserar även de eventuella bidrag icke-verbal förmåga och 

generell processhastighet kan ge till läsförmåga, avkodning samt språkförståelse. 

 
Frågeställningar 

1. Hur bidrar faktorerna avkodning och språkförståelse till läsförmåga och skiljer sig 

detta åt mellan barn med lässvårigheter och barn med typisk läsförmåga? 

2. Hur bidrar faktorerna fonologisk avkodning och ortografisk avkodning till avkodning 

och skiljer sig detta åt mellan barn med lässvårigheter och barn med typisk 

läsförmåga? 

3. Hur bidrar faktorerna ordförståelse och satsförståelse till språkförståelse och skiljer sig 

detta åt mellan barn med lässvårigheter och barn med typisk läsförmåga? 

4. Hur bidrar faktorerna icke-verbal förmåga och generell processhastighet till 

avkodning, språkförståelse respektive läsförmåga? 

 

 



 

9 

Metod 

Urval 

Kontakt togs med 21 skolor i Östergötland. Rektorerna fick skriftlig information om studien 

med förfrågan om att ingå i studien, därefter kontaktades de via telefon för bekräftelse om 

intresse. Klasslärare eller specialpedagog/speciallärare delade ut informationsbrev och 

medgivandeformulär till de barn i skolår fyra som var aktuella för studien. Studien omfattade 

barn som fick specialundervisning, eller motsvarande, för läsning samt lika många barn med 

typisk läsförmåga. Barn med annat modersmål än svenska samt barn med hörselnedsättning 

exkluderades ur studien, eftersom dessa faktorer kan ha påverkat språkutvecklingen och/eller 

ordförrådet, liksom förmågan att medverka i testningen. Barn med språkstörning exkluderades 

inte, eftersom språkstörning kan manifesteras som lässvårigheter (Magnusson, Nauclér & 

Reuterskiöld, 2008; Nauclér & Magnusson, 2000; Nettelbladt, 1997). Slutligen ingick 

sammanlagt 72 deltagare: 36 barn med lässvårigheter och 36 barn med typisk läsförmåga, från 

elva skolor. Barnen gick i skolår fyra och grupperna var könsmatchade. Fördelningen var 16 

flickor och 20 pojkar i varje grupp. 

 

Faktorer som undersöks i studien 

Studien utgick från The simple view of reading och därför undersöktes läsförmåga, avkodning 

och språkförståelse och underliggande faktorer till dessa. Avkodning delades in i faktorerna 

ortografisk avkodning och fonologisk avkodning enligt tvåvägsmodellen (Ellis & Young, 

1988). I likhet med studien av Catts et al. (2003) undersöktes språkförståelse på ord-, sats- 

och textnivå. Även icke-verbal förmåga och generell processhastighet inkluderades, eftersom 

tidigare studier har visat att dessa faktorer bidrar till läsförmåga (Joshi & Aaron, 2000; Singer 

& Crouse, 1981; Tiu et al., 2003). 

 

Procedur  

Test valdes ut som undersökte läsförmåga, avkodning, ortografisk avkodning, fonologisk 

avkodning, språkförståelse, ordförståelse och satsförståelse. Hänsyn togs till att flera av testen 

skulle kunna genomföras i grupp, samt att svårighetsgraden skulle vara lämplig för såväl barn 

med lässvårigheter som för barn med typisk läsförmåga. För att undersöka att testupplägget 

inte gav tak- och/eller golveffekter gjordes en pilottestning (se Bilaga 1). I resultaten av denna 

testning framkom takeffekter på några av testen för barnen med typisk läsförmåga, vilket 

ledde till att vissa test behövde bytas ut och vissa behövde ändras. En andra pilotstudie 
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genomfördes med de nya testen (se Bilaga 2). Även test för icke-verbal förmåga och generell 

processhastighet prövades då ut. Denna gång testades enbart barn med typisk läsförmåga 

eftersom inga problem med golveffekter i de tidigare testningarna hade upptäckts. Den andra 

pilotstudien ledde till att några test lades till i testbatteriet och att ett test fick modifieras. 

Slutligen innehöll testbatteriet elva test, varav sju genomfördes i grupp och fyra individuellt. 

 

Testningarna genomfördes under tre och en halv vecka i februari och mars, på skoltid i 

skolans lokaler. Både barn med lässvårigheter och barn med typisk läsförmåga testades på 

varje skola. På samtliga skolor genomfördes grupptestningen innan de individuella 

testningarna påbörjades. Grupptestningen, som omfattade sju test, gjordes i ett grupprum eller 

klassrum med båda författarna som testledare. Den individuella testningen, som omfattade 

fyra test, skedde i ett enskilt rum med en av författarna. För att undvika att testen bjöds på 

olika sätt hade författarna tidigare auskulterat på varandra vid en individuell testning. En 

skriftlig sammanfattning av instruktionerna för varje test användes vid såväl grupptestning 

som individuell testning. Varje deltagare gick ifrån den ordinarie undervisningen i 

sammanlagt en och en halv timme.  

 

Material 

Testbatteri 

Nedan presenteras de test som användes för respektive faktor i studien.  
 

Läsförmåga 

Lästest 9 (Malmquist, 1977) och Ängelholmsprovet (Franzén, 1994) användes för att testa 

läsförmåga och dessa genomfördes i grupp. Lästest 9 består av en lucktext där man ska avgöra 

vilket av tre förslag som passar bäst in i sammanhanget och ringa in det alternativet. I studien 

fick deltagarna tre minuter på sig och maximalt antal poäng var 20. Testet är från 1977, men 

används fortfarande i studier om läsning vid Linköpings universitet (Gustafson, Ferreira & 

Rönnberg, 2007). Ängelholmsprovet är ett tystläsningsprov för skolår fyra. Testet innehöll tre 

lucktexter av varierande svårighetsgrad, där ett av tre alternativ för varje utelämnat ord skulle 

markeras. En tidsbegränsning på fem minuter användes i den aktuella studien och maximalt 

antal poäng var 27. 
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Avkodning 

För att undersöka avkodning användes testet Ordkedjor A (Jacobson, 1993), där enskilda ord 

ska särskiljas ur en ordkedja genom att streck dras mellan orden. Testet genomfördes i grupp 

och en tidsbegränsning på fem minuter tillämpades. Varje korrekt löst ordkedja gav en poäng. 

Testet innehöll ett så stort antal uppgifter att det var omöjligt att hinna göra alla inom 

tidsramen, det fanns således inget maximalt antal poäng. 

 

Fonologisk avkodning  

Testet Vilket låter rätt? (Olson et al., 1985) avser att undersöka fonologisk avkodning och 

innehåller rader med ordpar varav ett är ett felstavat riktigt ord, och det andra är ett 

nonsensord. Deltagarna skulle markera det ord som lät som ett riktigt ord om det uttalades. 

Testet genomfördes i grupp och en tidsbegränsning på två minuter tillämpades. Det fanns 

inget maximalt antal poäng, eftersom testet innehöll så många uppgifter att det inte var 

möjligt att hinna göra alla inom tidsramen. Poäng beräknades genom att antalet fel 

subtraherades från antalet rätt. 

 

Ortografisk avkodning  

För att testa ortografisk avkodning användes testet Vilket är rätt? (Olson et al., 1985), som 

består av rader med ordpar som låter likadant om de uttalas. Ett av orden är rättstavat och det 

andra är felstavat. Det ord som var rättstavat skulle markeras. Testet genomfördes i grupp. 

Tidsbegränsning och rättningsförfarande var samma som för testet Vilket låter rätt?. 

 

Språkförståelse 

Som test för språkförståelse användes texter från Gustafssons och Roséns (2004) 

undersökning om läsförmåga. Tre texter med sammanlagt 15 följdfrågor valdes ut och sattes 

samman till testet Murmeldjur, som genomfördes i grupp. Texterna, frågorna samt 

svarsalternativen lästes in på kassettband som spelades upp för deltagarna. Varje fråga hade 

fyra svarsalternativ; A, B, C, D. I ett svarsprotokoll fick deltagarna markera ett svarsalternativ 

för varje fråga. Pauser gjordes under uppspelningen för att säkerställa att deltagarna kunde 

följa med i protokollet. Maximalt antal poäng var 15.  

 

Ordförståelse 

Peabody Picture Vocabulary Test 3rd ed., PPVT-III  (Dunn & Dunn, 1997) är ett test som 

undersöker impressivt ordförråd och ordförståelse. Testet genomfördes individuellt och 
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deltagarna skulle peka på den av fyra bilder som passade bäst till det ord som lästes upp. Sju 

deltest om tolv uppgifter vardera användes med start på det deltest som är avsett för barn i 

åldern tio år. Maximalt antal poäng var således 84.  

 

Satsförståelse  

För testning av satsförståelse användes tre deltest ur TROG (Holmberg & Lundälv, 1989) och 

utvalda uppgifter från Revised Token Test, RTT (McNeil & Prescott, 1978). Båda testen 

genomfördes individuellt. TROG är ett test där man får lyssna på meningar och välja vilken av 

fyra bilder som passar bäst till meningen. De deltest som genomfördes i studien var ”X, men 

inte Y”, ”Inskjutna satser” och ”Postmodifierat subjekt”. I testets manual kunde utläsas att 

dessa var de deltest som inte gav takeffekter för barn i åldern tio år. Maximalt antal poäng var 

tolv. RTT är ett test där brickor i olika färg, form och storlek ska manipuleras efter muntliga 

instruktioner som gradvis blir mer komplexa. Tolv uppgifter valdes ut ur en informell 

översättning som används i undervisningen på logopedprogrammet i Linköping. Maximalt 

antal poäng var även i detta fall tolv. Under testningen visade sig många uppgifter i RTT vara 

svårbedömda och resultatens tillförlitlighet ansågs därför låg. Detta ledde till att RTT uteslöts 

och enbart TROG användes i resultatberäkningarna. 

 

Icke-verbal förmåga 

Ravens matriser - Coloured (Psykologiförlaget AB, 1995) används som ett test för icke-

verbal förmåga, där man ska välja den av sex ”pusselbitar” som passar in i ett större mönster. 

Testet genomfördes individuellt och set A, set AB och set B användes. Maximalt antal poäng 

var 36. 

 

Generell processhastighet 

Krumelurmatchningstestet användes för att testa generell processhastighet och genomfördes i 

grupp. Testet konstruerades av uppsatsförfattarna med Siffermatchningstestet (Andersson & 

Lyxell, 2007) som mall, med syfte att minska den språkliga anknytningen. Siffror benämns 

med ord och Siffermatchningstestet kunde därför anses ha en språklig komponent. 

Krumelurerna valdes för att inte likna några symboler eller bokstäver som skulle kunna vara 

bekanta för deltagarna och därmed inte kunna ge några associationer till språkliga begrepp. I 

Krumelurmatchningstestet var deltagarnas uppgift att identifiera och markera den av sju 

krumelurer på en rad som förekom två gånger. Deltagarna skulle lösa så många sådana 
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uppgifter som möjligt under en minut. Det fanns inget maximalt antal poäng, eftersom testet 

innehöll så många uppgifter att det inte var möjligt att hinna göra alla inom tidsramen. 

 

Statistisk analys 

Resultaten analyserades i programmet SPSS för Windows version 16.0. Samtliga data 

betraktades vara på intervallnivå. Tvåsidigt oberoende t-test utfördes för att kontrollera att 

gruppernas resultat skilde sig från varandra. Bidragen från de olika faktorerna beräknades 

med hjälp av multipel regression. För att kunna inkludera de olika prediktorerna i varje 

multipel regressionsberäkning, behövde korrelationen mellan dem först kontrolleras. Enligt 

Tabachnick och Fidell (2001) visar hög korrelation mellan två prediktorer att de är mått på 

samma sak. Om korrelationen överstiger 0,70 anses den vara för hög för att prediktorerna ska 

kunna ingå i samma regressionsmodell. Regressionsberäkningarna utfördes sedan gruppvis i 

tre steg. I den första regressionsberäkningen undersöktes bidragen från avkodning och 

språkförståelse till läsförmåga. I den andra beräkningen kontrollerades hur fonologisk 

avkodning respektive ortografisk avkodning bidrog till avkodning och i den tredje 

beräkningen undersöktes hur mycket ordförståelse respektive satsförståelse bidrog till 

språkförståelse. I regressionsmodellerna lades sedan variablerna icke-verbal förmåga och 

generell processhastighet till, för att undersöka om dessa faktorer gav något ytterligare bidrag. 

Även inför dessa regressionsberäkningar kontrollerades korrelationen mellan prediktorerna. 

 

Etiska överväganden  

Det finns fyra etiska huvudkrav att ta hänsyn till vid humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). I föreliggande studie beaktades informationskravet genom att 

rektorer, lärare och målsmän försågs med skriftlig information om studien, innehållande 

uppgifter om studiens syfte och upplägg samt kontaktuppgifter till författarna. Telefonkontakt 

togs med rektorer och lärare och tillfälle gavs för frågor. I samband med testningen fick 

klasserna övergripande muntlig information om studien. Samtyckeskravet tillgodosågs genom 

att målsmännen lämnade sitt skriftliga samtycke till studien, vilket samlades in med hjälp av 

skolans personal. Deltagandet var frivilligt och kunde när som helst avbrytas. För att uppfylla 

konfidentialitetskravet numrerades och avidentifierades de deltagande barnens resultat, 

bortsett från uppgifterna om kön och läsförmåga. Deltagarnas testresultat redovisades endast 

på gruppnivå och de individuella resultaten kunde inte utläsas. Efter studiens avslutande 

arkiverades testresultaten på Logopedprogrammet vid Linköpings universitet, för förvaring i 
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fem år. Enligt nyttjandekravet får insamlade uppgifter endast användas i forskningssyfte och 

därför överlämnades de enskilda barnens resultat inte till deltagarnas målsmän, 

specialpedagog/speciallärare eller lärare. Personalen på skolorna och de deltagande barnen 

samt deras målsmän kunde, efter studiens avslutande, ta del av uppsatsen och de generella 

resultaten. Dessa kan vara till nytta för övergripande planering av insatser kring 

läsundervisning. 

 

Av den information som skickades hem till deltagarna och deras målsmän framgick att 

studien omfattade en grupp barn med lässvårigheter och en grupp barn med typisk 

läsförmåga. Deltagarna var dock inte uppdelade vid testningen. Grupptillhörigheten nämndes 

aldrig under testningen och inga barn pekades ut som tillhörande någon av grupperna. Detta 

bedömdes vara viktigt för att undvika förstärkning av eventuella negativa känslor associerade 

med läsning hos barnen med lässvårigheter. Om barnen med lässvårigheter hade känt sig 

negativt utpekade skulle detta kunnat påverka studiens resultat och även barnens framtida 

motivation för läsning. Eftersom studien hade fokus på läsrelaterade förmågor kan testningen 

ändå ha upplevts som påfrestande för barnen med lässvårigheter. 

 

Inklusionskriteriet för gruppen med lässvårigheter var att dessa barn fick specialundervisning 

i läsning. Detta garanterade att skolans personal var medveten om barnens svårigheter och att 

barnen redan fick extra pedagogiska insatser. I studien analyserades inte barnens individuella 

resultat, utan samtliga resultat tolkades på gruppnivå. Eftersom personalen redan 

uppmärksammat barnens svårigheter skulle den föreliggande studien med största sannolikhet 

inte avslöja något nytt om de enskilda barnens läsförmåga. Studiens fokus på läsning och 

grupperingen efter läsnivå kan dock ha väckt tankar hos barn, målsmän och lärare om barnens 

läsförmåga. 
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Resultat 

Skillnader mellan grupperna 

För att kontrollera att barnen med lässvårigheter verkligen hade svårigheter med läsning 

jämfördes gruppernas resultat (se Tabell 1). Vid tvåsidigt oberoende t-test skilde sig 

grupperna signifikant åt på samtliga test. Skillnaden mellan grupperna på Ravens matriser var 

signifikant på 0,05 nivån, medan skillnaden på de andra testen var signifikant på 0,01 nivån.  

 

Tabell 1  
Medelvärden och standardavvikelser (inom parentes) för gruppen med lässvårigheter (LS), 
n=36 och gruppen med typisk läsförmåga (TL), n=36. * p < 0,05. ** p < 0,01.  
  
                          LS     TL tobs 

  
Läsförmåga  
   Lästest 9    6,08   (1,99)  11,17   (2,80) 8,87** 
   Ängelholmsprovet 10,67   (3,48)  19,22   (3,91) 9,80** 
  
Avkodning  
   Ordkedjor  16,92   (7,16)  32,58   (9,77) 7,76** 
   Vilket låter rätt? 12,36   (6,23)  23,17   (9,10)  5,88** 
   Vilket är rätt? 18,97   (9,62)   38,94 (13,65) 7,18** 
  
Språkförståelse  
   Murmeldjur   9,25   (3,04)  11,33   (2,20) 3,33** 
   PPVT  54,11   (7,43)  60,44   (6,65) 3,81** 
   TROG    8,25   (1,61)    9,44   (1,48) 3,28** 
  
Övriga  
   Ravens matriser 28,22   (4,36)  30,50   (3,22)         2,52* 
   Krumelurmatchning 13,17   (2,61)  15,67   (2,86) 3,87** 
  
 

 
Medelvärdena skilde sig markant åt på testen för läsförmåga och avkodning, där 

medelvärdena för barnen med typisk läsförmåga var nästan dubbelt så höga som för barnen 

med lässvårigheter. Spridningen av resultaten inom gruppen barn med typisk läsförmåga var 

större än den inom gruppen barn med lässvårigheter för dessa test. Skillnaden mellan 

grupperna på testen för språkförståelse och de övriga testen var inte lika stor, men barnen med 

typisk läsförmåga var likväl signifikant bättre på dessa test. Standardavvikelserna var större i 

gruppen barn med lässvårigheter än i gruppen barn med typisk läsförmåga på 

språkförståelsetesten. 
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Underliggande faktorers bidrag till läsförmåga, avkodning och språkförståelse  

Korrelationsberäkning 

Inför regressionsberäkningarna var det nödvändigt att kontrollera att variablerna som skulle 

användas som prediktorer inte korrelerade för högt med varandra. Korrelationsberäkningar 

utfördes med Pearson´s r.  

 

Först utfördes korrelationsberäkning mellan de båda lästesten, Lästest 9 och 

Ängelholmsprovet. Beräkningen utfördes dels på resultaten från samtliga deltagare, dels 

gruppvis. Korrelationen mellan testen var 0,87 (p < 0,01) för samtliga deltagare. För barnen 

med typisk läsförmåga var korrelationen 0,78 (p < 0,01) och för barnen med lässvårigheter 

var värdet 0,61 (p < 0,01). Att korrelationerna mellan de båda testen var så höga innebar att de 

kunde anses mäta läsförmåga på ett likvärdigt sätt och ett av dem kunde därmed strykas 

(Tabachnick & Fidell, 2001). Inför de fortsatta beräkningarna valdes Ängelholmsprovet ut 

som test för läsförmåga. 

 

Ytterligare korrelationsberäkningar genomfördes för samtliga deltagare, barnen med typisk 

läsförmåga respektive barnen med lässvårigheter. Korrelationerna mellan testet för avkodning 

(Ordkedjor) och testet för språkförståelse (Murmeldjur) var 0,27 (p < 0,05), 0,28 (icke-

signifikant, is.) respektive -0,24 (is.). Därefter gjordes korrelationsberäkningar på testen för 

fonologisk avkodning (Vilket låter rätt?) och ortografisk avkodning (Vilket är rätt?) och där 

framkom korrelationerna 0,60 (p < 0,01), 0,38 (p < 0,05) respektive 0,34 (p < 0,05). 

Korrelationerna mellan ordförståelsetestet (PPVT) och satsförståelsetestet (TROG) var 0,36 (p 

< 0,01), 0,35 (p < 0,05) respektive 0,17 (is.). Resultaten av beräkningarna innebar att samtliga 

test kunde inkluderas i regressionsmodellen, då ingen av korrelationerna var högre än 0,70. 

 

Multipel regression 

Beräkning för barnen med typisk läsförmåga 

Utifrån testresultaten för barnen med typisk läsförmåga utfördes tre multipla 

regressionsanalyser (se Figur 1). I den första regressionsanalysen användes läsförmåga som 

beroende variabel och prediktorerna var avkodning och språkförståelse. Analysen visade att 

avkodning och språkförsåelse tillsammans var signifikanta prediktorer till läsförmåga 

(R=0,64,  p < 0,01). Variansen i läsförmåga förklarades till 41 % (R2=0,41) av avkodning och 

språkförståelse tillsammans. I analysen framkom att språkförståelse var mer avgörande 

(β=0,48, p < 0,01) för läsförmåga än vad avkodning var (β=0,31, p < 0,05). 
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Den andra regressionsanalysen utfördes med avkodning som kriterievariabel och med 

fonologisk avkodning och ortografisk avkodning som prediktorer. Fonologisk avkodning och 

ortografisk avkodning visade sig tillsammans vara signifikanta prediktorer till avkodning 

(R=0,81, p < 0,01). Variansen i avkodning förklarades till 66 % (R2=0,66) av fonologisk 

avkodning och ortografisk avkodning tillsammans. Analysen visade att ortografisk avkodning 

hade större betydelse (β=0,57, p < 0,01) för avkodning än vad fonologisk avkodning hade 

(β=0,41, p < 0,01). 

 

Figur 1. Faktorernas betydelse (standardiserade β-värden) för överordnade faktorer, hos 
gruppen barn med typisk läsförmåga, n=36. * p < 0,05. ** p < 0,01.  
 

 

Den tredje regressionsanalysen utfördes med språkförståelse som beroende variabel och med 

ordförståelse och satsförståelse som prediktorer. Ordförståelse och satsförståelse visade sig 

tillsammans vara signifikanta prediktorer till språkförståelse (R=0,51, p < 0,01). Variansen i 

språkförståelse förklarades till 26 % (R2=0,26) av ordförståelse och satsförståelse 

tillsammans. Analysen visade att ordförståelse (β=0,30, is.) och satsförståelse (β=0,32, is.) 

hade ungefär lika stor betydelse för språkförståelsen. 

 
Beräkning för barnen med lässvårigheter  

Motsvarande regressionsberäkningar genomfördes på testresultaten för barnen med 

lässvårigheter (se Figur 2). Den första regressionsanalysen visade att avkodning och 
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18 

språkförståelse tillsammans utgjorde signifikanta prediktorer för läsförmåga (R=0,59, p < 

0,01). Variansen i läsförmåga förklarades till 35 % (R2=0,35) av avkodning och 

språkförståelse tillsammans. β-värden erhölls för hur mycket de olika förmågorna bidrog till 

överordnade läsrelaterade förmågor. För barnen med lässvårigheter visade sig avkodningen ha 

störst betydelse (β=0,57) för läsförmågan och denna faktor gav ett signifikant unikt bidrag (p 

< 0,01) till modellen. Språkförståelsens bidrag till läsförmågan var något mindre, men 

signifikant (β=0,33, p < 0,05). 

 

 
 

Figur 2. Faktorernas betydelse (standardiserade β-värden) för överordnade faktorer, hos 
gruppen barn med lässvårigheter, n=36. * p < 0,05. ** p < 0,01.  
 

 

Den andra regressionsanalysen visade att fonologisk avkodning och ortografisk avkodning 

tillsammans var signifikanta prediktorer till avkodning (R=0,77, p < 0,01). Variansen i 

avkodning förklarades till 59 % (R2=0,59) av de båda prediktorerna. Det framkom att 

ortografisk avkodning var mer avgörande (β=0,67, p < 0,01) än fonologisk avkodning 

(β=0,16, is.). 

 

Den tredje regressionsanalysen visade att ordförståelse och satsförståelse tillsammans var 

signifikanta prediktorer till språkförståelse (R=0,62,  p < 0,01). Variansen i språkförståelse 

förklarades till 38 % (R2=0,38) av ordförståelse och satsförståelse tillsammans. 
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Språkförståelsen hos barnen med lässvårigheter visade sig påverkas mer av ordförståelsen 

(β=0,60, p < 0,01) än av satsförståelsen (β=0,09, is.).  

 

Bidrag från icke-verbal förmåga och generell processhastighet  

Korrelationsberäkning 

För att undersöka om icke-verbal förmåga och generell processhastighet gav något ytterligare 

bidrag lades dessa till i regressionsmodellerna. Inför regressionsberäkningarna kontrollerades 

korrelationerna mellan prediktorerna med Pearson´s r. Resultaten innebar att samtliga test 

kunde inkluderas i de fortsatta beräkningarna, då ingen av korrelationerna var högre än 0,70 

(Tabachnick & Fidell, 2001).  

 

Multipel regression 

Sex nya multipla regressionsanalyser utfördes där prediktorerna icke-verbal förmåga och 

generell processhastighet lades till i de beräkningar som tidigare gjorts, för att kontrollera om 

dessa faktorer bidrog till att förklara variationer i läsförmåga, avkodning respektive 

språkförståelse. När icke-verbal förmåga och generell processhastighet lades till i 

regressionsanalyserna förändrades β-värdena för de övriga prediktorerna. Här presenteras 

dock endast om prediktorerna tillsammans var signifikanta (R), hur mycket andelen förklarad 

varians (R2) ökade när de nya prediktorerna lades till samt β-värden för dessa. 

 

Beräkning för barnen med typisk läsförmåga 

I den första regressionsanalysen för barnen med typisk läsförmåga var avkodning, 

språkförståelse, icke-verbal förmåga och generell processhastighet tillsammans signifikanta 

prediktorer till läsförmåga (R=0,67, p < 0,01). Andelen förklarad varians i läsförmåga var 45 

% (R2=0,45), vilket betyder att den förklarade variansen ökade med 4 %-enheter jämfört med 

modellen som endast innehöll prediktorerna avkodning och språkförståelse (R2=0,41) (se s. 

16). Bidraget från icke-verbal förmåga till läsförmåga var 0,18 (is.), medan bidraget från 

generell processhastighet var -0,13 (is.).  

 

I den andra regressionsanalysen var fonologisk avkodning, ortografisk avkodning, icke-verbal 

förmåga och generell processhastighet tillsammans signifikanta prediktorer till avkodning 

(R=0,85, p < 0,01). Andelen förklarad varians i avkodning var 72 % (R2=0,72), vilket betyder 

att den förklarade variansen ökade med 6 %-enheter jämfört med modellen som endast 
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innehöll prediktorerna fonologisk avkodning och ortografisk avkodning (R2=0,66) (se s. 17). 

Bidraget från icke-verbal förmåga till avkodning var -0,04 (is.), medan bidraget från generell 

processhastighet var 0,24 (p < 0,05). 

 

I den tredje regressionsanalysen var ordförståelse, satsförståelse, icke-verbal förmåga och 

generell processhastighet tillsammans signifikanta prediktorer till språkförståelse (R=0,52, p < 

0,05). Andelen förklarad varians i språkförståelse var 28 % (R2=0,28), vilket betyder att den 

förklarade variansen ökade med 2 %-enheter jämfört med modellen som endast innehöll 

prediktorerna ordförståelse och satsförståelse (R2=0,26) (se s. 17). Bidraget från icke-verbal 

förmåga till språkförståelse var 0,15 (is.), medan bidraget från generell processhastighet var 

0,02 (is.). 

 

Beräkning för barnen med lässvårigheter 

I den första regressionsanalysen för barnen med lässvårigheter var avkodning, språkförståelse, 

icke-verbal förmåga och generell processhastighet tillsammans signifikanta prediktorer till 

läsförmåga (R=0,69, p < 0,01). Andelen förklarad varians i läsförmåga var 47 % (R2=0,47), 

vilket betyder att när icke-verbal förmåga och generell processhastighet lades till ökade den 

förklarade variansen med 12 %-enheter jämfört med modellen som endast innehöll 

prediktorerna avkodning och språkförståelse (R2 = 0,35) (se s. 17-18). Bidraget från icke-

verbal förmåga till läsförmåga var 0,19 (is.), medan bidraget från generell processhastighet 

var 0,29  (is.). 

 

I den andra regressionsanalysen var fonologisk avkodning, ortografisk avkodning, icke-verbal 

förmåga och generell processhastighet tillsammans signifikanta prediktorer till avkodning 

(R=0,79, p < 0,01). Andelen förklarad varians i avkodning var 63 % (R2=0,63), vilket betyder 

att den förklarade variansen ökade med 4 %-enheter jämfört med modellen som endast 

innehöll prediktorerna fonologisk avkodning och ortografisk avkodning (R2=0,59) (se s. 18). 

Bidraget från icke-verbal förmåga till avkodning var -0,13 (is.), medan bidraget från generell 

processhastighet var 0,21 (is.). 

 

I den tredje regressionsanalysen var ordförståelse, satsförståelse, icke-verbal förmåga och 

generell processhastighet tillsammans signifikanta prediktorer till språkförståelse (R=0,66, p < 

0,01). Andelen förklarad varians i språkförståelse var 43 % (R2=0,43), vilket betyder att den 

förklarade variansen ökade med 5 %-enheter jämfört med modellen som endast innehöll 
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prediktorerna ordförståelse och satsförståelse (R2=0,38) (se s. 18-19). Bidraget från icke-

verbal förmåga till avkodning var 0,24 (is.), medan bidraget från generell processhastighet var 

-0,22 (is.). 

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Urval  

I studien fick lärare och specialpedagoger/speciallärare uppdraget att avgöra vilka barn som 

var aktuella för studien. Det är möjligt att gruppen av deltagare, och därmed resultatet, hade 

sett annorlunda ut om urvalet hade skett genom till exempel en förtestning. Instruktionerna till 

skolans personal om urvalskriterierna var dock tydliga: de barn som fick specialundervisning 

för läsning var de som var aktuella för gruppen med barn med lässvårigheter. Denna 

definition innebar att barnens läsförmåga kunde vara på olika nivåer, men garanterade ändå 

att barnen hade så pass svårt med läsningen att de var i behov av extra stöd. Den generella 

populationen barn med lässvårigheter är heterogen och man kan därför anta att deltagarna i 

denna studie var representativa för populationen av barn med lässvårigheter i skolår fyra. 

 

Kriterierna som skolpersonalen fick inför urvalet av barnen med typisk läsförmåga var inte 

lika tydliga. Med ”barn med typisk läsförmåga” avsåg författarna de barn som inte fick 

specialundervisning för läsning, både de som var i övre och undre normalspannet. Typisk 

läsförmåga skulle dock kunna tolkas som god läsförmåga och därmed inte omfatta barnen 

med typisk läsförmåga i det nedre spannet. Det finns därför en risk att barnen som valdes ut 

till denna grupp var bättre på att läsa än den generella populationen av barn med typisk 

läsförmåga. Eftersom deltagandet var frivilligt finns det även en risk att de barn som ville 

delta var de som var bra på att läsa och tyckte om att göra detta. Om urvalet påverkades av 

detta skulle det innebära att barnen i gruppen med typisk läsförmåga presterade bättre än 

genomsnittet. Den stora spridningen i gruppens resultat på testen i studien visar dock att de 

hade olika nivå av läsförmåga och att både barn i övre och undre normalspannet ingick i 

gruppen. Därför kan det antas att gruppen ändå var representativ för populationen barn med 

typisk läsförmåga i skolår fyra. 
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Det ska noteras att barnen i studien hade gått i skolan i snart 4 år vid studiens genomförande 

och därmed hade genomgått formell undervisning för läsning. Samtliga barn i gruppen med 

lässvårigheter behövde dock specialundervisning på grund av sina lässvårigheter. Resultaten 

är representativa för populationen barn i skolår fyra, men bör endast med försiktighet 

generaliseras till barn i andra åldrar. Barnen med lässvårigheter i studien hade inte en 

dyslexidiagnos och resultaten från denna studie ska därför endast med största försiktighet 

generaliseras till barn med dyslexi.  

 

Procedur 

De två pilotstudier som genomfördes inför denna studie var tidskrävande, men möjliggjorde 

ett välfungerande testbatteri. De statistiska beräkningar som författarna ämnade göra krävde 

att det inte fanns några takeffekter eller golveffekter i testresultaten. Det visade sig vara 

besvärligt att hitta test som kunde användas av barnen med lässvårigheter och samtidigt var 

tillräckligt svåra för att inte ge upphov till takeffekter hos barnen med typisk läsförmåga. Utan 

de två pilotstudierna hade de planerade statistiska beräkningarna inte gått att utföra.  

 

Testningen delades upp i grupptestning och individuell testning. Grupptestningen gjorde ett 

tidseffektivt genomförande möjligt. Om all testning hade skett individuellt hade tidsåtgången 

blivit cirka 108 timmar istället för de 47 timmar som det tog att genomföra samtliga 

grupptestningar och individuella testningar av de 72 deltagarna. Grupptestningen innebar att 

deltagarna ingick i olika stora grupper beroende på hur många barn som deltog från deras 

skola. Författarna lät instruktionerna för grupptestningen ta längre tid när grupperna var större 

och var noga med att kontrollera att samtliga barn hade förstått. Att grupperna var olika stora 

kan dock ha påverkat enskilda individers testresultat, eftersom testsituationerna påverkades av 

gruppstorleken. I de stora grupperna var testsituationen rörigare, vilket kan ha påverkat de 

barn som hade svårt att koncentrera sig. Barnen som gjorde grupptestningen i små grupper 

kan dock ha känt sig mer utpekade och påverkats negativt av detta. I varje grupptestning 

deltog lika många barn med lässvårigheter som barn med typisk läsförmåga, vilket innebar att 

villkoren var desamma för de båda grupperna. 

 

De individuella testningarna kunde ta olika karaktär på grund av barnets personlighet och 

arbetssätt, vilket gjorde att testsituationerna skilde sig något mellan deltagarna. Skillnader i 

testsituationerna som kunde ha påverkat resultatet undveks dock genom att skriftliga 

instruktioner användes. Även auskultationerna som författarna genomfört bidrog till att 
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uppgifterna presenterades på samma sätt för deltagarna och att lika mycket promptning gavs. 

Det kan tänkas att barnen blev mer bekväma i testsituationen när denna till viss del 

anpassades efter dem. Detta ansågs vara positivt och de åtgärder som vidtogs gjorde att 

skillnaderna troligen inte påverkade resultaten nämnvärt. 

 

Material 

Två pilotstudier genomfördes för att finna test som gav resultat med hög validitet. Testen som 

användes för att undersöka läsförmåga bestod av lucktexter med svarsalternativ. Läsförmåga 

som helhet innefattar aspekter som att resonera och dra slutsatser av sådant som inte explicit 

uttrycks i texten och därför kan test med lucktexter anses vara ett något begränsat mått på 

läsförmåga. Undersökningsmetoden som användes i studien är dock vanligt förekommande 

(Catts & Kamhi, 2005) och möjliggör dessutom kvantitativ analys, vilket gjorde metoden 

lämplig i föreliggande studie. Testet Ordkedjor som användes för att bedöma avkodning kan 

möjligen ha starkare korrelation med ortografisk avkodning hos individer med god 

läsförmåga, men är ett test där individen fritt kan välja vilken avkodningsstrategi han eller 

hon vill använda. På så sätt kan testet anses mäta avkodningsförmåga enligt individens egna 

villkor, oavsett vilken strategi som används. Generell processhastighet kan undersökas på 

olika sätt och i denna studie konstruerades ett test som inte skulle innebära språklig 

belastning. Avsikten i denna studie var att undersöka just generell processhastighet hos 

deltagarna och det ansågs viktigt att en nedsatt språklig förmåga inte skulle påverka resultaten 

på detta test. 

 

Föreliggande studie undersökte relationerna mellan nio olika faktorer och resultatet 

beräknades på nio olika test. Testen hade varierande antal uppgifter. Testet med lägst antal 

innehöll tolv uppgifter, medan andra test hade så många uppgifter att det inte var möjligt att 

hinna med alla inom tidsbegränsningen som tillämpades. Skillnaden i antalet uppgifter gjorde 

en direkt jämförelse mellan testen svår. Vid beräkning av multipel regression påverkas dock 

inte resultatet av att de ingående testen har olika antal uppgifter. Tidsaspekten skilde sig även 

åt mellan testen, där fyra test inte hade någon tidsbegränsning och fem test gjordes på tid. 

Båda testförfarandena hade fördelar och nackdelar. Vid testningen utan tidsbegränsning var 

fördelen att deltagarna fick arbeta i sin egen takt, men nackdelen var då att de kunde bli 

uttröttade av den stora tidsåtgången. Fördelen med de tidsbegränsade testen var att deltagarna 

arbetade fokuserat under en kortare tid. En nackdel kan dock ha varit att deltagarna kände sig 



 

24 

pressade av tidsbegränsningen. Eftersom olika barn kan ha reagerat på tidsbegränsningen på 

olika sätt ansågs variationen i testförfarandena vara lämplig.  

 

Resultatdiskussion  

Resultaten diskuteras utifrån frågeställningarna i studien. Först behandlas de olika faktorernas 

bidrag till läsförmåga, avkodning respektive språkförståelse. Sedan diskuteras modellens 

förklaringsvärde och slutligen ges förslag på praktiska implikationer. För att kunna besvara 

frågeställningarna krävdes att de två grupperna skilde sig åt gällande läsförmåga, vilket kunde 

påvisas med hjälp av tvåsidigt oberoende t-test. Barnen med lässvårigheter skilde sig 

signifikant från barnen med typisk läsförmåga på samtliga test i studien (se Tabell 1). De 

största skillnaderna i gruppernas medelvärden återfanns på testen för läsförmåga och 

avkodning. 

 

Underliggande faktorers bidrag till läsförmåga, avkodning och språkförståelse  

För att besvara den första frågeställningen undersöktes bidragen från avkodning och 

språkförståelse till läsförmåga. Resultaten visade att profilen för faktorernas bidrag till 

läsförmåga skilde sig mellan barn med lässvårigheter och barn med typisk läsförmåga. 

Språkförståelse hade större betydelse för läsförmåga hos barnen med typisk läsförmåga (se 

Figur 1), medan avkodning visade sig vara mer avgörande för läsförmågan hos barnen med 

lässvårigheter (se Figur 2). Detta stämmer överens med forskningsresultaten av bland andra 

Hoover och Gough (1990) som menar att läsförmågan prediceras bättre av 

avkodningsförmåga hos individer tidigt i läsutvecklingen, medan språkförståelse bättre 

predicerar läsförmåga hos individer som uppnått en god läsförmåga. Enligt Vellutino et al. 

(2007) tyder detta mönster på att språkförståelseprocesser inte kan fungera fullt ut vid läsning, 

så länge inte individen uppnått en tillräcklig nivå av avkodningsförmåga. Det kan alltså antas 

att barnen med lässvårigheter i denna studie inte har uppnått en tillräckligt hög nivå av 

avkodning för att de till fullo ska kunna tillämpa sin språkförståelse på det lästa materialet.  

 

Den andra frågeställningen behandlar bidragen från fonologisk avkodning och ortografisk 

avkodning till avkodning. För barnen med typisk läsförmåga var bidragen från de två 

avkodningsstrategierna relativt jämnstarka (se Figur 1). Dessa barn verkar kunna utnyttja båda 

strategierna för att uppnå en god generell avkodningsförmåga. Enligt Share (1995) kan en 

läsare som tillägnat sig den ortografiska avkodningsstrategin fortfarande använda den 

fonologiska strategin vid behov, vilket stämmer in på barnen med typisk läsförmåga i 
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föreliggande studie. För barnen med lässvårigheter visade sig däremot en ojämnhet i hur 

prediktorerna bidrog till avkodning (se Figur 2). Ortografisk avkodning gav ett signifikant 

bidrag till avkodning och detta bidrag var avsevärt större än bidraget från fonologisk 

avkodning, som inte var signifikant. Detta tyder på att barnen med lässvårigheter använder 

den ortografiska strategin i större utsträckning än vad de använder den fonologiska strategin. 

De har dock signifikant sämre resultat på testet för ortografisk avkodning än barnen med 

typisk läsförmåga, vilket tyder på att deras ortografiska avkodning inte fungerar optimalt. Det 

skulle vara tänkbart att barnen med lässvårigheter använder logografisk avkodning, den form 

av avkodning som föregår den fonologiska avkodningen. Logografisk avkodning innebär att 

grafiska egenskaper (visuella särdrag) i ordet ligger till grund för igenkännandet av ett ord. 

Logografisk avkodning blir otillräcklig när barnet behöver känna igen fler och fler ord (Høien 

& Lundberg, 1999) och det är därför osannolikt att barn som går i fjärde klass använder en så 

begränsad avkodningsstrategi. En rimligare förklaring kan istället vara att barnen med 

lässvårigheter i studien använder en outvecklad form av ortografisk avkodning. Enligt Høien 

och Lundberg (1999) bygger ortografisk avkodning på kunskap som tillägnats via fonologisk 

avkodning. Barnen med lässvårigheter i denna studie förefaller inte ha utvecklat en fonologisk 

avkodningsstrategi trots att de går i skolår fyra. Det är tänkbart att barnen med lässvårigheter 

har övergett den tidskrävande fonologiska strategin för den mer effektiva ortografiska 

strategin, men att den ortografiska strategin inte kan fungera fullt ut eftersom den inte grundar 

sig på en fungerande fonologisk avkodning. Orsakerna till att barnen med lässvårigheter inte 

använder fonologisk avkodning kan inte utläsas av resultaten i denna studie, men tänkbart är 

att till exempel en nedsättning i fonologisk medvetenhet kan ha orsakat deras bristande 

utveckling av avkodning (se t ex Vellutino et al., 2007 och Høien & Lundberg, 1999). 

 

Bidragen från ordförståelse och satsförståelse till språkförståelse undersöktes för att besvara 

den tredje frågeställningen. Profilen för barnen med typisk läsförmåga visade att ordförståelse 

och satsförståelse gav nästan lika stora bidrag till språkförståelse. Barnen med lässvårigheter 

hade dock en annorlunda profil där ordförståelse gav ett stort bidrag till språkförståelse och 

satsförståelse gav ett mycket litet bidrag, som inte var signifikant. Detta tyder på att barnen 

med lässvårigheter använder ordförståelse i större utsträckning än satsförståelse när de tolkar 

språk. Även Vellutino et al. (2007) fann att grammatisk förståelse inte gav ett signifikant 

bidrag till språkförståelse. En förklaring till att satsförståelse inte gav ett signifikant bidrag 

kan vara att komplex grammatik är så svårt för barnen med lässvårigheter att de inte kan 

använda sig av förståelse på satsnivå för att stödja förståelse på textnivå. De förefaller förlita 
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sig mer på förståelse av enskilda ord och utifrån detta försöka sluta sig till betydelsen av 

språket i sammanhängande text. Barnen med lässvårigheter var dock signifikant sämre på 

ordförståelse än barnen med typisk läsförmåga, vilket tyder på att de har en nedsättning även i 

denna förmåga. Detta kan bero på att ordförståelse påverkas av läserfarenhet (Bishop, 1997) 

och det är därmed tänkbart att den nedsatta ordförståelsen hos barnen med lässvårigheter är en 

följd av att de inte har läst lika mycket som barnen med typisk läsförmåga.  

 

Bidrag från icke-verbal förmåga och generell processhastighet 

Den fjärde frågeställningen besvarades genom att undersöka bidragen från icke-verbal 

förmåga och generell processhastighet till läsförmåga, avkodning respektive språkförståelse. 

Resultaten visade att icke-verbal förmåga och generell processhastighet i allmänhet gav små 

bidrag till läsförmåga, avkodning och språkförståelse (se s. 19-21). För barnen med typisk 

läsförmåga gav dock generell processhastighet ett signifikant bidrag till avkodning. Enligt 

Joshi och Aaron (2000) kan processhastighet anses vara ett tillskott till effektiv avkodning. I 

föreliggande studie verkar detta stämma in på barnen med typisk läsförmåga, men inte på 

barnen med lässvårigheter. Skillnaden mellan grupperna var tydlig på medelvärdena för de tre 

avkodningstesten och det var också större spridning inom gruppen med typisk läsförmåga. En 

förklaring kan vara att barnen med god avkodningsförmåga kunde utnyttja sin snabbhet, 

eftersom de var bra på att avkoda och inte begränsades av denna förmåga. Den större 

spridningen i gruppen skulle kunna förklaras av att testen inte hade något maximalt antal 

poäng utan deltagarna fick arbeta så långt de hann på en viss tid. För barnen med 

lässvårigheter däremot föreföll det inte spela någon roll om de var snabba, eftersom 

avkodningsförmågan begränsade dem. 

 

Icke-verbal förmåga är ett svårdefinierat begrepp (Gustafson & Samuelsson, 1999) och 

processhastighet kan testas på olika sätt (Andersson & Lyxell, 2007; Tiu et al. 2003). Därför 

är det förklarligt att studier om sambandet mellan dessa två faktorer och läsförmåga kan ge 

olika resultat, beroende på vilka test som används. Tiu et al. (2003) visade att både icke-

verbal förmåga och generell processhastighet bidrar signifikant till läsförmåga, men 

motsvarande resultat kunde inte påvisas i föreliggande studie. Skillnaderna i de båda 

studiernas resultat kan bero på att icke-verbal förmåga och processhastighet undersöktes med 

olika test. I föreliggande studie testades generell processhastighet genom att deltagarna skulle 

identifiera och markera den av sju (icke-språkliga) krumelurer som förekom två gånger på en 

rad. Tiu et al. använde istället bokstäver för att testa samma förmåga. Icke-verbal förmåga 
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undersöktes i föreliggande studie med testet Ravens matriser - Coloured, medan Tiu et al. 

använde performance-delen ur Wechsler Intelligence Scale for Children – Third edition och 

Wechsler Individual Achievement Test för testning av denna förmåga. Att användning av olika 

test leder till skillnader i studiernas resultat kan tolkas som att bidragen från icke-verbal 

förmåga och generell processhastighet till läsförmåga inte är helt klarlagda. 

 

Modellens förklaringsvärde 

Variansen i läsförmåga förklarades till relativt liten del av prediktorerna avkodning och 

språkförståelse tillsammans för såväl barnen med lässvårigheter (35 %) som för barnen med 

typisk läsförmåga (41 %). Dessa värden är lägre än de resultat som funnits i tidigare studier 

som utgått från The simple view of reading (Hoover & Gough, 1990; Joshi et al., 1998; Tiu et 

al., 2003). I studien av Hoover och Gough förklaras variansen i läsförmåga till så stor del av 

avkodning och språkförståelse (71-83 %) att det kan antas att andra faktorer inte ger så stora 

bidrag. I föreliggande studie däremot, ges större utrymme för att andra faktorer är bidragande 

till läsförmåga. Att läsförmågan hos barnen med lässvårigheter förklaras till lägre grad av 

avkodning och språkförståelse tyder på att The simple view of reading inte är lika användbar 

för att predicera läsförmåga hos dessa barn som hos barn med typisk läsförmåga. En tolkning 

av detta skulle kunna vara att läsförmågan hos barnen med lässvårigheter är mer komplex och 

att den inte kan förklaras av endast avkodning och språkförståelse. 

 

Avkodning förklarades till relativt stor del av faktorerna fonologisk avkodning och 

ortografisk avkodning för båda grupperna, medan variansen i språkförståelse inte kunde 

förklaras till lika stor del av de underliggande faktorerna som undersöktes i studien. 

Skillnaden mellan dessa värden kan bero på att avkodning är mer avgränsat och därmed 

lättare att undersöka än språkförståelse. Denna förmåga kan vara svår att testa eftersom den är 

komplex (Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén & Hansson, 2008) och en tolkning är att de test 

som användes i studien inte undersökte alla aspekter av språkförståelse på ett tillfredsställande 

sätt och att den förklarade variansen därför blev relativt liten. Resultaten tyder på att 

fonologisk avkodning och ortografisk avkodning var användbara prediktorer till avkodning. 

Ordförståelse och satsförståelse framstod inte som lika användbara prediktorer, eftersom de 

inte förklarade variansen i språkförståelse till lika stor del. I litteratur om språkförståelse finns 

dock stöd för att dessa är underliggande faktorer till generell språkförståelse (Nettelbladt, 

Samuelsson, Sahlén & Ors, 2008), men det är tänkbart att ytterligare faktorer kan läggas till 

för att öka den förklarade variansen i språkförståelse.  
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När icke-verbal förmåga och generell processhastighet lades till i regressessionsmodellerna 

ökade förklaringsvärdena i samtliga modeller, men de flesta ökningarna var små (2-6 %-

enheter). I en av modellerna framträdde en ökning på 12 %-enheter: när icke-verbal förmåga 

och generell processhastighet lades till i beräkningen för läsförmåga hos barnen med 

lässvårigheter. Varken icke-verbal förmåga eller generell processhastighet gav dock något 

unikt signifikant bidrag. Att motsvarande ökning av den förklarade variansen i läsförmåga 

inte framträdde hos barnen med typisk läsförmåga kan tolkas som att läsförmågan hos barnen 

med lässvårigheter var mer komplex och att icke-verbal förmåga och generell 

processhastighet ändå hade en påverkan. För dessa barn förefaller nedsättningar i avkodning 

och språkförståelse inte räcka för att förklara deras lässvårigheter.  

 

Praktiska implikationer 

För barnen med lässvårigheter i föreliggande studie gav avkodning störst bidrag till 

läsförmåga. Detta stämmer överens med profilen hos barn som befinner sig tidigt i 

läsutvecklingen (Curtis, 1980; Hoover & Gough, 1990) som innebär att språkförståelse inte 

kan tillämpas fullt ut vid läsning på grund av en nedsatt avkodningsförmåga (Vellutino et al., 

2007). Resultaten antyder att resurser för att förbättra läsförmåga bör inriktas på att stärka 

avkodningsförmågan, eftersom barnen med lässvårigheter förefaller begränsas av denna. 

Särskilt fokus bör ligga på den fonologiska avkodningen, eftersom det visade sig att barnen 

med lässvårigheter inte använde denna grundläggande avkodningsstrategi. För 

språkförståelsen visade sig ordförståelse vara den starkast bidragande faktorn, medan 

satsförståelse användes i liten utsträckning. Detta visar på en nedsättning av satsförståelse hos 

barnen med lässvårigheter, varför träning av denna förmåga kan anses vara särskilt viktig för 

dessa barn. Enligt Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén och Ors (2008) krävs förståelse på alla 

språkliga nivåer för att tolkning ska kunna ske adekvat, vilket innebär att insatser för att 

förbättra barnens läsförmåga ändå bör inriktas på att öka språkförståelsen på alla nivåer. 

Förståelse på lexikal nivå påverkas positivt av läserfarenhet (Bishop, 1997) och det är därför 

viktigt att barnen med lässvårigheter exponeras för skrivet språk. Då det kan vara svårt att 

finna motivation till att läsa om man har lässvårigheter kan inläst material vara ett alternativ. 

Om läsningen är ett stort problem bör barnet få tillgång till sådan kompensation för att inte 

hamna efter i sin kunskapsinhämtning. 
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Slutsatser 

Resultaten visade att barnen med lässvårigheter och barnen med typisk läsförmåga skilde sig 

åt vad gäller olika faktorers bidrag till läsförmåga. Variansen i läsförmåga förklarades något 

bättre av avkodning och språkförståelse för barnen med typisk läsförmåga än för barnen med 

lässvårigheter. För barnen med lässvårigheter ökade dessutom den förklarade variansen i 

läsförmåga relativt mycket när faktorerna icke-verbal förmåga och generell processhastighet 

lades till. Sammantaget antyder dessa resultat att The simple view of reading inte är lika 

tillämpbar för att förklara läsförmågan hos barn med lässvårigheter. En tänkbar slutsats är att 

läsförmågan är mer komplex hos barnen med lässvårigheter och att fler faktorer kan vara av 

betydelse än de som undersökts i denna studie. Bidragen från avkodning och språkförståelse 

visade att läsförmågan hos barnen med lässvårigheter begränsades av avkodning, medan 

barnen med typisk läsförmåga föreföll ha så god avkodningsförmåga att de kunde utnyttja sin 

språkförståelse till fullo vid läsning. 

 

En slutsats utifrån resultaten är att fonologisk avkodning och ortografisk avkodning var 

användbara prediktorer till avkodning. Bidragen från dessa faktorer visade att barnen med 

typisk läsförmåga använde fonologisk och ortografisk avkodning i lika stor utsträckning, 

medan barnen med lässvårigheter inte använde den grundläggande fonologiska 

avkodningsstrategin. Enligt dessa resultat föreföll barnen med lässvårigheter inte ha utvecklat 

fonologisk avkodning, vilket kan vara förklaringen till att deras avkodning inte kan fungera 

fullt ut. 

 

Ordförståelse och satsförståelse förklarade variansen i språkförståelse till relativt liten del och 

kan därför inte anses vara tillräckliga prediktorer. Bidragen från faktorerna visade att barnen 

med typisk läsförmåga använde både ordförståelse och satsförståelse vid tolkning av språk. 

Barnen med lässvårigheter föreföll inte använda satsförståelse, utan mer förlita sig på 

förståelse av enskilda ord. Satsförståelseproblemen kan tyda på mer generella språkliga 

svårigheter, vilket skulle kunna ligga till grund för lässvårigheterna.  

 

Icke-verbal förmåga och generell processhastighet gav mycket små bidrag till läsförmåga för 

båda grupperna. Barnen med lässvårigheter hade dock signifikant sämre resultat på dessa test 

och den förklarade variansen i läsförmåga ökade relativt mycket när icke-verbal förmåga och 

generell processhastighet lades till för denna grupp. Därför bör dessa faktorers betydelse för 

läsförmåga undersökas närmare. Andra studier har kommit fram till resultat som visar att 



 

30 

icke-verbal förmåga och generell processhastighet gav unika signifikanta bidrag, vilket också 

talar för att ytterligare kartläggning av dessa faktorers bidrag till läsförmåga behövs. 

 

Framtida studier 

Förslag till fortsatt forskning är att upprepa denna studie på fler åldersgrupper för att 

undersöka om skillnaderna mellan grupperna är bestående. Detta skulle även kunna 

undersökas i en longitudinell studie där barnen följs under sin läsutveckling. För att visa om 

svårigheterna hos barnen i studien beror på en försening eller en avvikelse i läsutvecklingen 

skulle en jämförelse kunna göras med barn som är i början av läsutvecklingen. Forskning 

behövs även för att tydliggöra och kartlägga bidragen från faktorerna icke-verbal förmåga och 

generell processhastighet till läsförmåga. Resultaten i studien visade att språkförståelse 

förklarades till relativt liten del av ordförståelse och satsförståelse, varför ytterligare studier 

behövs för att undersöka om andra faktorer kan vara bidragande till språkförståelse. 
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Bilaga 1. Pilotstudie 1 
 

 

Den första pilotstudien genomfördes på en skola i Småland och omfattade tio barn i skolår 

fyra, varav fem med lässvårigheter och fem med typisk läsförmåga. För att testa läsförmåga 

användes Ängelholmsprovet (Franzén, 1994), SL40 (Nielsen, Kreiner, Poulsen & Søegaard, 

1997) och Lästest 9 (Malmquist, 1977). Avkodning testades med Ordkedjor (Jacobson, 1993), 

fonologisk avkodning undersöktes med Vilket låter rätt? (Olson, Kliegl, Davidson & Foltz, 

1985) och ortografisk avkodning undersöktes med testet Vilket är rätt? (Olson et al., 1985). 

Språkförståelse testades med Byberga ur A-ning (Lindström & Werner, 1995), ordförståelse 

undersöktes med testen PPVT (Dunn & Dunn, 1997) och SPIQ (Rydberg, 1974) och 

satsförståelse bedömdes med RTT (McNeil & Prescott, 1978). Resultaten i pilottestning 1 

visade på takeffekter för barnen med typisk läsförmåga på testen SL40, Lästest 9, PPVT, 

SPIQ och RTT. Författarna ansåg att testet Byberga hade för få uppgifter för att vara ett 

tillförlitligt test. Testen SL40, Byberga och SPIQ ströks ur den fortsatta testningen eftersom 

de inte kunde anpassas för att undvika takeffekter. Lästest 9, PPVT och RTT modifierades så 

att svårighetsgraden höjdes. Resultaten visade att testen Ängelholmsprovet, Ordkedjor, Vilket 

låter rätt? och Vilket är rätt? var användbara i den fortsatta testningen utan några 

förändringar.  

 



 

 

Bilaga 2. Pilotstudie 2 

 

 

I den andra pilotstudien medverkade sex barn i skolår fyra, alla med typisk läsförmåga, på en 

skola i Östergötland. I denna pilotstudie genomfördes de nya test som valts ut för att 

undersöka språkförståelse: Murmeldjur (Gustafsson & Rosén, 2004) och Lästest 8 

(Malmquist, 1977), samt satsförståelse: TROG (Holmberg & Lundälv, 1989) och Auditiv 

reception ur ITPA (Psykologiförlaget, 1984). Den modifierade versionen av RTT (McNeil & 

Prescott, 1978) genomfördes också. Dessutom testades icke-verbal förmåga och generell 

processhastighet. Icke-verbal förmåga testades med Ravens matriser - Coloured 

(Psykologiförlaget AB, 1995) och generell processhastighet testades med 

Siffermatchningstestet (Andersson & Lyxell, 2007) och Krumelurmatchningstestet, som hade 

konstruerats av uppsatsförfattarna. Den andra pilottestningen ledde till att Lästest 8 och ITPA 

ströks ur den fortsatta testningen på grund av takeffekter. Resultaten på RTT visade en 

tendens till takeffekter för barnen med typisk läsförmåga, varför endast de uppgifter som hade 

högst svårighetsgrad valdes ut för att ingå i testbatteriet. Murmeldjur, TROG, Ravens 

matriser, Siffermatchningstestet och Krumelurmatchningstestet visade sig vara användbara i 

den fortsatta testningen utan ändringar. Eftersom endast ett test för generell processhastighet 

behövdes uteslöts Siffermatchningstestet medan Krumelurmatchningstestet behölls, då 

resultaten från dessa var likvärdiga.  



 

 

Bilaga 3. Informationsbrev till skolor 
 

Linköping 080123 
 
 
 
 
 
Hej! 
 
Vi heter Julia och Ellinor och studerar på logopedprogrammet vid Linköpings universitet. Just 
nu arbetar vi med vår magisteruppsats, som handlar om läsförmåga och vilka förmågor som 
bidrar till denna.  
 
För att få ett underlag till vår studie behöver vi undersöka läsförmåga hos barn i år 4. Vi 
kontaktar nu olika skolor i Östergötland för att finna passande barn till undersökningen. Vi 
skulle vilja komma till Er skola och träffa både barn som har normal läsförmåga och barn som 
har lässvårigheter. I studien anser vi att elever har lässvårigheter om de får 
specialundervisning i läsning.  
 
Läsförmågan kommer att undersökas med hjälp av olika tester, där några görs individuellt och 
några i grupp. Testerna kommer att ske vid två tillfällen och vi uppskattar att varje tillfälle tar 
en timme. Vi räknar med att genomföra undersökningen i februari och början av mars. 
 
Testresultaten kommer att behandlas med sekretess och varken skolans eller elevernas namn 
kommer att uppges i uppsatsen. För de elever som är aktuella behövs ett medgivande från 
föräldrarna. Om Ni är intresserade av att deltaga i studien kommer vi att skicka 
informationsbrev och medgivande-formulär till Er som barnen får ta med sig hem till sina 
föräldrar. Vi kommer att höra av oss till Er inom kort för att svara på eventuella frågor och 
diskutera Ert deltagande i studien.   
 
 
Vi hoppas att Er skola finner denna studie intressant och kan tänka Er att deltaga! 
 
 
Ellinor Johansson    Julia Wallmann 
E-mail: xxx    E-mail: xxx   
Telefon: xxx    Telefon: xxx  
 
Handledare  
Christina Samuelsson   Stefan Gustafson  
Lektor i logopedi    Lektor i psykologi  
 



 

 

Bilaga 4. Informationsbrev till målsmän 
 
 

Information om studie av läsförmåga 
 
 
Denna studie ingår i en magisteruppsats på logopedprogrammet vid Linköpings universitet 
och utförs samt redovisas under den sista terminen på utbildningen. Syftet med den aktuella 
studien är att undersöka hur ett antal språkliga förmågor påverkar läsförmåga hos barn i skolår 
4. Studien syftar även till att jämföra resultaten hos barn med typisk läsförmåga och barn med 
lässvårigheter. I studien anser vi att elever har lässvårigheter om de får specialundervisning i 
läsning. 
 
Studien kommer att genomföras på skoltid i skolans lokaler. Barnen kommer att gå ifrån den 
ordinarie undervisningen i sammanlagt två timmar. Under denna tid kommer barnen att få 
göra ett antal test, några är individuella och några görs i grupp. Testproceduren liknar vanliga 
skoluppgifter. Samtliga tester undersöker läsrelaterade språkliga förmågor. Resultaten 
kommer att analyseras och tolkas för att hitta samband och skillnader i läsförmåga.    
 
Studien kommer förhoppningsvis leda till ökad kunskap om vilka förmågor som påverkar 
läsning och hur dessa skiljer sig hos barn med typisk läsförmåga och barn med lässvårigheter.  
 
Barnets resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Testresultaten 
kommer att avidentifieras, endast uppgiften om vilken läsgrupp barnet tillhör kommer att 
sparas. Studien avser att analysera barnens resultat på gruppnivå och inte individuellt, därför 
kommer barnets enskilda resultat inte att meddelas. Studien presenteras vid ett muntligt 
seminarium under våren 2008. Om Ni vill ta del av uppsatsen kommer den att finnas på 
barnets skola från och med augusti 2008. Då kan Ni även söka efter uppsatsen på Linköpings 
universitets e-press: www.ep.liu.se. Eventuellt kommer också materialet från studien att 
redovisas i form av en artikel i en vetenskaplig tidskrift.  
 
Deltagande i studien är frivilligt och Ni kan när som helst avbryta deltagandet i studien.  
 
Ansvariga för studien är:  
 
Studenter  
Ellinor Johansson    Julia Wallmann 
E-mail: xxx    E-mail: xxx   
Telefon: xxx    Telefon: xxx  
 
Handledare  
Christina Samuelsson   Stefan Gustafson  
Lektor i logopedi    Lektor i psykologi  
E-mail: xxx    E-mail: xxx  
 
   
 

 
 



 

 

Bilaga 5. Samtyckesformulär 

 
 

Samtycke 
till deltagande i studie om läsförmåga 

 
 
Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att mitt barn deltar i denna 
studie som undersöker hur ett antal språkliga förmågor påverkar läsförmåga hos barn i skolår 
fyra.  
 
 
Barnets namn:  _____________________________________ 
 
 
Målsmans underskrift: _____________________________________ 
 
 
Namnförtydligande:  _____________________________________ 
 
 
Ort och datum: _____________________________________ 
 
 
Lämna tillbaks detta papper till skolan och behåll den första sidan med information om 
studien. 
 
 
 
 
 


