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Reading Ability in Children in Grade 4 and 6 Regarding Literal and 
Inference Questions and Text Presentation 

Abstract 

The aim of the present study was to examine students' text comprehension in grades 4 and 6. 

Participants were 61 students without documented or suspected reading and writing difficulties, 

in grades 4 and 6. The focus was on texts designed by Bishop and Adams (1992), containing two 

types of questions: literal and inference questions, and three different ways of presenting the text; 

listening, silent reading and silent reading with the text available when responding to the 

questions. The texts have been previously used in research and as a tool for clinical, qualitative 

estimate of reading comprehension in speech and language pathologists’ assessments. 

Investigation was also conducted for working memory, vocabulary, and phonological and 

orthographical decoding. The results show that students have a significantly higher score in terms 

of literal questions when the text is available in responding to the questions, versus listening and 

silent reading. The results also show that literal and inference questions do not differ. No 

differences between gender and grades were encountered. Conclusions are drawn that students 

with typical reading development in grades 4 and 6 do not have any difficulty in answering 

neither literal nor inference questions, concerning the three texts in this study.  
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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka elevers textförståelse i årskurs 4 och 6. 

Deltagarna var 61 elever utan dokumenterade eller misstänkta läs- och skrivsvårigheter, i årskurs 

4 och 6. Fokus låg på texter utformade av Bishop och Adams (1992), innehållande två frågetyper; 

fakta- och inferensfrågor, samt tre olika lässätt; uppläst, tyst läsning och tyst läsning med textstöd 

vid svar på frågorna. Texterna har använts tidigare i forskningssammanhang samt som instrument 

för klinisk, kvalitativ bedömning av läsförståelse vid logopedisk utredning. Undersökning 

genomfördes även av arbetsminne, ordförråd samt fonologisk- och ortografisk ordavkodning. 

Resultatet visar att eleverna får en signifikant högre poäng vad gäller faktafrågor när de har texten 

tillgänglig vid svar på frågorna, gentemot lässätten uppläst respektive tyst läsning. Resultatet visar 

också att fakta- och inferensfrågor inte skiljer sig åt. Inga skillnader mellan kön och årskurser har 

påträffats. Slutsatser som görs är att elever med typisk läsutveckling i årskurs 4 och 6 inte har 

några svårigheter att svara på varken fakta- eller inferensfrågor, utifrån de tre texter som har 

använts i föreliggande studie. 

 

Nyckelord: Normering, testmaterial, textförståelse, fakta- och inferensförmåga  
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1. Inledning 

En av de allra viktigaste förmågor barn tillägnar sig under skoltiden är att läsa, eftersom läsning 

av text är grunden för lärande i alla ämnen (Rosén, 2012). Läsning spelar en viktig roll i det 

samhälle vi lever i idag, där läsning behövs för att klara av vardagen (Vreckem, Desoete & Keer, 

2011). Läsning är en komplex process och flera förmågor påverkar läsning, däribland 

inferensförmågan (Gathercole, Alloway, Willis & Adams, 2006), vilken kräver att läsaren drar 

kopplingar mellan den text som läses och dess bakgrundsinformation (Lehman & Scraw, 2002). 

Andra förmågor som är viktiga för läsning är fonologisk och ortografisk ordavkodning, 

arbetsminne, (Goff, Pratt & Ong, 2005) och ordförråd (Cain, Oakhill & Bryant, 2004). 

 

Eftersom läsning är en komplex process är det viktigt att ha kunskap om vilka förmågor som kan 

påverka läsningen och hur dessa förmågor samverkar med varandra. För utarbetning av ett 

standardiserat material vid testning av läsförmåga måste därför dessa processer tas i beaktande. I 

föreliggande studie har olika förmågors, texters och frågors roll analyserats i samband med att 

läsförmågan hos elever med typisk läsutveckling i årskurs 4 och 6 undersökts. Detta arbete ska 

förhoppningsvis kunna utgöra grunden för en större normering.  

 

2. Bakgrund 

2.1  Läsutvecklingens olika stadier  
En modell för att förklara vilka komponenter som krävs för läsning är The simple view of 

reading (Hoover & Gough, 1990). Författarna till modellen menar att läsning är en mycket 

komplex process, men att det också går att se på läsning på ett enkelt sätt; att dela upp 

läsförmågan i två komponenter. Komponenterna är avkodning och läsförståelse. Med avkodning 

menas den tekniska sidan av läsningen, medan läsförståelse handlar om förståelse av textens 

innehåll (Hoover & Gough, 1990). Vad gäller termen avkodning åsyftas oftast ordnivå, medan 

läsförståelse rör läsning på textnivå. För att förstå en text behöver man både kunna identifiera 

orden och koppla dessa till en betydelse (Hedman, 2009). För att läsning ska kunna uppnås krävs 

enligt The simple view of reading, att varken avkodning eller språkförståelse ligger på noll, utan 

båda variablerna är nödvändiga för en god läsförståelse. Detta fenomen kan beskrivas i 

ekvationen; avkodning x språkförståelse = läsning. Då en läsutredning görs kan dessa 

komponenter undersökas enskilt eller tillsammans, undersöks de tillsammans testas barnets 
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läsförståelse. Om ett barn har en försämrad läsförståelse finns enligt The simple view of reading 

tre möjliga orsaker; förståelsen är bra men avkodningen är svag, avkodningen är bra men 

förståelsen är svag eller är båda dessa komponenter svaga (Hoover & Gough, 1990). Rygvold 

(2001) ifrågasätter om endast dessa två komponenter krävs för en god läsförmåga och har därför 

lagt till komponenten motivation till Hoover och Goughs (1990) ekvation.  Motivation innebär 

läsarens uppmärksamhet, vilja och inställning till texten och är en viktig komponent för en god 

läsutveckling. Rygvold (2001) menar således att ekvationen skulle se ut som följande: läsning = 

avkodning x språkförståelse x motivation.  

 

En annan modell som förklarar hur läsutveckling går till är Høien och Lundbergs (1999) modell, 

vilken utgår från fyra stadier som barnet behöver ta sig igenom för att uppnå en fullgod 

läsförmåga. De sista två stadierna är alfabetiska-fonologiska stadiet och ortografiska-morfemiska 

stadiet. Den fonologiska ordavkodningsstrategin används på ett tidigare stadium i ett barns 

läsutveckling, medan den ortografiska strategin utvecklas senare. Med termen ortografi åsyftas 

ordets stavningssätt och med termen fonologi avses ordets ljudmässiga form. I det alfabetiska-

fonologiska stadiet sker läsningen i mindre bokstavssegment och barnet ljudar sig fram, medan 

barnet i det sista stadiet, det ortografiska-morfemiska, lättare kan fokusera på innehållet i texten 

eftersom de ortografiska representationerna har automatiserats. Den ortografiska 

ordavkodningsstrategin möjliggör en omedelbar ordavkodning av ordet, och är beroende av att 

läsaren har sett ordet fler gånger innan. För att nå dit krävs mycket träning och även en van läsare 

använder den alfabetiska-fonologiska strategin vid läsning av svåra och nya ord. Läsutvecklingen 

är emellertid inte färdig när barnet nått det alfabetiska-fonologiska stadiet, utan möjliggör en rad 

högre förståelseprocesser och att läsförståelse kan fortsätta utvecklas (Høien & Lundberg, 1999). 

Forskning (Schmalz, Marinus & Castles, 2013; Martens & de Jong, 2006; Zoccolotti et al, 2005) 

har funnit att den ortografiska ordavkodningsstrategin vid läsning, vad gäller vanligt 

förekommande ord, dominerar över den fonologiska ordavkodningsstrategin hos 9-åringar, men 

inte hos 8-åringar.  

2.2 Läsförståelse 

Enligt skolverkets nationella mål angående läsning ska elever i årskurs 3 kunna läsa elevnära och 

bekanta texter med flyt samt utifrån en elevnära skönlitterär text kunna återberätta handlingen 

muntligt eller skriftligt. I målen står också att eleven ska kunna läsa elevnära faktatexter och 

instruktioner (Skolverket, 2011). De första tre skolåren ägnas mycket tid åt att ”knäcka läskoden”, 

det vill säga avkodning. I årskurs 3 och 4 kommer eleverna alltmer i kontakt med längre texter 

och behöver bygga upp en djupare förståelse för texten. I slutet av mellanstadiet sker en stor del 
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av undervisningen genom läsning, inte bara i ämnet svenska, vilket bygger på att eleverna har 

skapat en god läsförståelse (Daneklev, u.å).  

 

Att ha en god läsförmåga innebär inte bara att kunna avkoda utan också att kunna dra slutsatser 

om innehållet, både det som står i texten och det som inte är uttalat. Fakta (eng: literal meaning) är 

information direkt uttryckt i texten. För att svara på faktafrågor till en text krävs att man kan 

uppfatta, minnas och plocka ut var i texten denna uttryckliga information står. Fakta kräver inte 

läsarens djupare förståelse av texten, utan är ytlig information som direkt återfinns i texten (Cain, 

Oakhill & Bryant, 2004).  

 

För att däremot kunna dra slutsatser om det som inte är direkt uttalat krävs inferensförmåga 

(Bishop, 1992). Inferensförmågan används för att koppla ihop information, vilket är viktigt då en 

läsare skapar en inre sammanhängande bild av en text (Thurlow & van den Broek, 1997). Denna 

förmåga kräver djup bearbetning av läsaren eftersom kopplingar hela tiden måste dras mellan den 

text som läses och dess bakgrundsinformation (Lehman & Scraw, 2002). Flera forskare har 

undersökt relationen mellan läsning och inferensförmåga och samtliga är eniga om att inferens 

har stor betydelse för läsförståelse (Kendeou, Bohn-Gettler, White & van den Broek, 2008; 

Bowyer-Crane & Snowling, 2005; Cain, Oakhill & Lemmon, 2004; Cain, Oakhill, Barnes & 

Bryant, 2004; Barnes & Bryant, 2001). I en studie av Cain, Oakhill och Lemmon (2004) kom 

författarna fram till att starka läsare gör inferenser i större utsträckning än svaga läsare. I studien 

hittades även en koppling mellan bristande inferensförmåga och svagt arbetsminne. Inferens 

handlar bland annat om läsarens kunskaper och livserfarenhet, det vill säga kunskapsbaserad 

inferens, exempelvis: ”Lägerelden började brinna okontrollerat. Tom hämtade en hink med 

vatten”. För att förstå varför Tom hämtade en hink med vatten är det nödvändigt att koppla ihop 

meningarna med varandra samt att veta att eld kan släckas med vatten (Bowyer-Crane & 

Snowling, 2005). Inferens kan också innefatta känslor och problemlösning (Letts & Leinonen, 

2001). Förmåga till inferens kan undersökas genom att läsa en text för barnet och sedan ställa 

frågor som kräver att barnet gör en inferens (Holck, 2009).  

Vilka inferenser en läsare kan göra och hur väl denne minns texten påverkas av vad läsaren 

tidigare vet om textens ämne (Cain, 2010). Om texten är enkel och ligger nära läsarens egna 

kunskaper om världen kräver tolkningsarbetet mindre ansträngning (Carlström, 2007). Det är 

även lättare att lära och koppla bakgrundsinformation till en text som förefaller intressant för 

läsaren (Clinton & van den Broek 2012; Schiefele & Krapp, 1996).  
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2.3 Frågeformulering och frågetyp 

För att undersöka läsförståelse finns ett antal olika sätt att ställa frågor på, vilka kan ge olika 

utslag. De vanligaste frågeformuleringarna är sant/falskt-påståenden, flerval, fylla-i-uppgifter och 

öppna frågor. Efter att ha läst eller lyssnat på en text, ställer öppna frågor krav på läsarens minne 

och förståelse. En nackdel med den öppna frågeformen är att läsaren måste producera verbala 

svar på frågorna, vilket kan leda till en underskattning av läsförståelse hos barn med expressiva 

svårigheter. En fördel med den öppna frågeformen är att den kan avslöja hur läsaren går tillväga 

för att förstå texten; en analys av felsvaren är möjlig, där källan till felsvaren är möjlig att 

identifiera (Cain, 2010).  

 

Förutom i vilken form frågorna ställs kan det också vara av betydelse om det är fakta som 

efterfrågas eller om frågorna kräver att barnen gör en inferens. I en studie av Bishop och Adams 

(1992) visade det sig dock att det hos barn i åldern 8-12 (både typiskt utvecklade barn och barn 

med språkstörning) inte fanns någon signifikant skillnad mellan svaren på frågor som efterfrågar 

fakta från en text och frågor som kräver att barnen gör en inferens. Texterna presenterades i 

deras studie muntligt för deltagarna. Liknande resultat kommer Letts och Leinonen (2001) fram 

till i sin studie där deltagarna får svara på inferensfrågor till bilder istället. Cain et al (2004) finner i 

en longitudinell studie om läsning hos barn vid 9 och 11 års ålder att det finns ett samband 

mellan deltagarnas förmåga till att svara på frågor som kräver inferens och faktafrågor. Barn med 

typisk läsutveckling, (medelålder 9,3 år) har lättare för att svara på faktafrågor jämfört med 

kunskapsbaserad inferens, men däremot skiljer sig inte faktafrågorna mot andra former av 

inferens (Bowyer-Crane & Snowling, 2005).  

 
Bishop och Adams (1992) utformade fyra texter som är framtagna för att undersöka förmåga till 

inferens utifrån en berättelse, samt att kontrastera det här gentemot förmågan att minnas fakta i 

samma berättelse. Sammanlagt 14 frågor ställdes utifrån vardera text, sju stycken var frågor som 

rör fakta från berättelsen och sju stycken var frågor som krävde att barnen gjorde en inferens 

utifrån texten. Inferensfrågorna efterfrågar olika typer av inferensförmåga, framförallt 

kunskapsbaserad inferens (Bowyer-Crane & Snowling, 2005), men även känslomässig och 

problemlösande (Letts & Leinonen, 2001). Två av dessa texter har översatts till svenska och 

använts i logopediska forskningssammanhang och examensarbeten (Holck, 2009; Holck, 

Dahlgren & Nettelbladt, 2009; Eldblom & Sandberg 2009; Axelsson & Davidsson, 2009, Ekblad 

& Hansson Andersson, 2008; Frenzel & Malmgren, 1996). Texterna har använts enligt 

originalutförandet, det vill säga genom att texterna läses upp muntligt för barnen, men även som 

instrument för klinisk kvalitativ bedömning av läsförståelse vid logopedisk utredning, där 

patienten själv får läsa texterna (B. Rosén Gustafsson, personlig kommunikation 8 maj 2013). 
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2.4 Arbetsminnet och ordförrådets betydelse för läsning 

Vid läsning har även andra förmågor betydelse, så som arbetsminne (Nevo & Breznitz, 2012; 

Cain, 2010; Osmon, Braun & Blambeck, 2005) och ordförråd (Cain, Oakhill & Bryant, 2004). 

Arbetsminne bidrar till utveckling av läsrelaterade förmågor, som att kunna koppla ljud till 

bokstav, ljuda samman ljud till ord samt att kunna hantera syntax och grammatik. Det 

fonologiska arbetsminnet spelar roll för språkperception och språkproduktion och gör det möjligt 

att lagra information i långtidsminnet. Detta visar sig vid läsinlärning då ljud och bokstav ska 

sammanlänkas till ord (Dahlin, 2009). Vid läsning manisfesteras arbetsminnets betydelse 

exempelvis i form av att det nyss lästa ordet måste hållas i minnet, samtidigt som det processas 

med tidigare och ny information. Arbetsminnet hjälper således till att integrera meningar mellan 

varandra och att plocka fram nödvändig kunskap från långtidsminnet för att förstå texten. För att 

skapa förståelse av en text behövs arbetsminnet, då läsaren identifierar när en inferens behöver 

göras och när händelser inom och mellan episoder i en berättelse ska länkas samman (Cain, 

2010). Magimairaja och Montgomerya (2012) fann i en studie att arbetsminne mätt på 

meningsnivå har ett samband med hörförståelse på meningsnivå. Arbetsminnet är också viktigt 

för utveckling av ordförråd (Dahlin, 2009). 

 

Ordförråd är kunskap om ords betydelse. Ordförråd är nära sammankopplat med läsförståelse 

och prestationen i ett ordförrådstest kan ge god uppfattning om prestationen i ett läsförståelse-

test. Ordförråd är en förmåga som fortsätter utvecklas hela tiden eftersom det alltid finns nya ord 

att lära. Därmed kan ordförråd ha betydelse för läsförståelse inte bara i början av läsutvecklingen, 

utan genom hela livet (Cain, 2010). Läsförmåga och ordförråd är starkt korrelerade med varandra, 

både hos vuxna och hos barn (Kendeou et al 2008; Protopapas et al 2007; Joshi, 2005; Cain, 

Oakhill & Lemmon, 2004; Swanborn & de Glopper, 2002). Cain et al (2004) menar att det bästa 

sättet att studera relationen mellan läsförmåga och ordförråd är genom en egenskap som påverkar 

båda dessa faktorer, nämligen förmågan att inhämta ny information. Förmågan att inhämta ny 

information är i sin tur beroende av arbetsminne (Cain, Oakhill & Lemmon, 2004). Ordförrådets 

betydelse för läsförståelsen tycks bli större med ökad ålder (Cain, 2010). I en studie av 

Protopapas et al (2007) visades att ordförråd har en starkare korrelation med läsförståelse hos 

äldre (10 år) än yngre läsare (8 år). De fann också att ordförråd har en större betydelse för 

läsförståelsen än vad avkodning har. Detta kan förklaras genom att avkodningens betydelse för 

läsförståelsen minskar när barnen ”knäckt koden” och lärt sig avkoda, medan ordförrådets 

betydelse för läsförståelse istället ökar (Protopapas et al, 2007). 
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2.5 Lässätt och andra faktorer som kan påverka läsning 

Olika faktorer kan påverka förståelsen av en text. Den kan vara lång eller kort, svår eller lätt och 

kan presenteras på olika sätt. Dessutom har det visat sig i ett flertal undersökningar av 

läsförståelse som gjorts internationellt att flickor presterar högre än pojkar. Orsakerna till detta 

förhållande är inte helt klarlagda, vilket inte är förvånande med tanke på den oerhörda variation i 

läsförmåga och kognitiva förmågor som föreligger hos både pojkar och flickor. Teorier om 

orsaker till de gruppskillnader som påvisats mellan pojkar och flickor handlar bland annat om 

hjärnaktivering vid läsning, olika lässtrategier samt attityd och motivation till läsning (Logan & 

Johnston, 2010). Huruvida längden på en text påverkar läsförståelse har studerats och varierar 

mellan olika studier. Vissa har funnit att textens längd är avgörande för förståelsen, medan andra 

menar att textlängd inte påverkar läsförståelse. Mängden ord i texterna som använts i studierna 

har också varierat (Jalilehvand, 2011). I en studie av Jalilehvand (2011) framgår att textens längd 

(309 respektive 218 ord) inte påverkar förståelse av texten hos deltagare med engelska 

som andraspråk.  

 

Med termen lässätt avses i föreliggande studie olika sätt som en text kan presenteras på, uppläst 

(det vill säga hörförståelse), tyst läsning (läsförståelse) och tyst läsning med texten tillgänglig då 

frågor ställs. Hörförståelse och läsförståelse har en nära relation till varandra. De färdigheter och 

processer som grundläggs hos ett barn när det får en text uppläst utnyttjas vid utvecklingen av 

läsförståelse. Samtidigt finns det också stora skillnader de två modaliteterna emellan vad gäller det 

fysiska upplägget (t.ex. skrivet språk har tydliga gränser mellan ord medan talat språk har ett mer 

konstant flöde) och pragmatisk funktion. En annan skillnad mellan hör- och läsförståelse är att 

det vid tyst läsning är möjligt att gå tillbaks i texten eller läsa en svår text långsammare, medan 

lyssnaren inte har samma möjlighet till upprepning av något svårbegripligt eller påverka tempot 

som något berättas i, därmed ställer hörförståelse också högre krav på minne än tyst läsning 

(Cain, 2010). Det har i flera studier visats att läsförståelse och hörförståelse har en korrelation 

med varandra (Gough, Hoover & Peterson, 1996; Gernsbacher, Varner & Faust 1990; Kendeou 

et al 2008). I studien av Varner och Faust (1990) var texterna mellan 600-900 ord långa och ca 

700 ord långa i studien av Kendeou et al (2008). Cain (2010) refererar till en studie av Gough et al 

(1996) på barn mellan 5-12 år. Författarna fastslog att hörförståelse och läsförståelse hade en 

starkare korrelation ju äldre barnen var. 

 

I en studie av Oakhill (1984) på 8-åriga barn visades att goda läsare var hjälpta av att ha texten 

framför sig vid svar på tillhörande frågor. Starka läsare var även bra på att svara på frågor från 

minnet efter att ha läst en text både gällande fakta- och inferensfrågor. En senare utförd studie av 
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Cain och Oakhill (1999) på 8-åriga barn visade att både svaga och starka läsare var hjälpta av att 

ha texten som stöd vid svar på frågorna, både vad gällde faktafrågor och inferensfrågor.  

Sammanfattningsvis är det inte entydigt om starka läsare är hjälpta av att ha texten tillgänglig vid 

svar på både fakta- och inferensfrågor. Denna frågeställning forskas vidare i under nästa rubrik 

och framöver i arbetet. 

3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie var att genomföra en delnormering för tre texter gällande elevers 

textförståelse i årskurs 4 och 6. Fokus låg på tre texter med två frågetyper; fakta- och 

inferensfrågor, samt tre olika lässätt; uppläst, tyst läsning och tyst läsning med textstöd vid svar på 

frågorna.  

3.1 Frågeställningar 

 

Finns det en skillnad och hur ser den i så fall ut gällande: 

 

1. uppläst, tyst läsning och tyst läsning med textstöd mellan årskurserna samt 

undersökningsgruppen totalt? 

2. de två frågetyperna, fakta- och inferensfrågor, mellan årskurserna samt 

undersökningsgruppen totalt? 

3. frågetyp i förhållande till lässätt? 

 

4. Finns det ett samband och hur ser det i så fall ut gällande: ordförråd, ordavkodingsförmåga, 

arbetsminne, lässätt och frågetyp?  

 

4. Metod 

Studiedesignen var kvasiexperimentell med ett ickeslumpmässigt urval. Huvudfokus i den aktuella 

studien låg på tre texter som ursprungligen är gjorda av Bishop och Adams (1992). Texterna 

handlar om skridskoåkning, en lådbil och en godisaffär och går i föreliggande studie under 

benämningen Skobigotexterna (inferens och faktatexter).  

4.1 Pilotstudie 

En pilotstudie gjordes på två elever i årskurs 4, två elever i årskurs 6 och tre elever i årskurs 9. I 

årskurs 4 genomfördes hela testmaterialet och årskurs 6 och 9 användes endast Skobigotexterna. 

Studien genomfördes i skolmiljö med föräldrarnas medgivande och spelades in med enkel 

ljudupptagning. Syftet med pilotstudien var att få en inblick i tidsåtgång, öva testförfarandet och 

kontrollera testledarnas samstämmighet i presentation av uppgifterna samt rättning. Sammanlagt 
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tog testningen ca 40 minuter, vilket ansågs vara en rimlig tidsåtgång och därför behölls upplägget 

till huvudstudien. 

4.2 Deltagare 

Sammanlagt 61 barn rekryterades, jämnt fördelat på två årskurser, 4:or respektive 6:or, med 

någorlunda jämn spridning mellan könen. Inklusionskriterierna för deltagarna var att de skulle ha 

svenska som modersmål samt att de går i årskurs fyra eller sex. Exklusionskriteriet var att eleven 

varken skulle ha misstänkta eller dokumenterade läs- och skrivsvårigheter, baserat på skolans och 

föräldrarnas omdöme. Barnen som deltog i huvudstudien rekryterades från fyra skolor; två skolor 

i Östra Götaland, en i Västra Götaland och en skola i Sydsverige. Deltagare från årskurs 4 

rekryterades från sammanlagt fyra olika klasser och deltagarna från årskurs 6 rekryterades från 

sammanlagt sex olika klasser. Bekvämlighetsurval användes och för att garantera kommunernas 

representativitet undersöktes de taxerade årsmedelinkomsterna för tre olika kommuner, där det 

framkommer att kommunerna socioekonomiskt liknar riksgenomsnittet och därmed kan anses 

representera en normalpopulation. Rekrytering gjordes genom muntlig och skriftlig information 

gällande studiens syfte till rektorerna, vilka gav muntligt godkännande att ta kontakt med de 

enskilda klasslärarna. Klasslärarna kontaktades därefter via telefon samt genom skriftlig 

information. De barn som ville delta i studien fick information till målsman för underskrift.  

 

Tabell 1. Deltagarfördelning mellan kön och årskurs 

 

 

 

4.3 Testutförande och testmaterial  
Huvudtestet i denna studie var Skobigotexterna vilka mäter textförståelse. Som bakgrundsvariabler 

till texterna undersöktes verbalt arbetsminne med testet Komplex ordrepetition (Östergren & Träff, 

2013), ordförråd med hjälp av deltestet Ordförråd i WISC (Pearson assessment, 2007) och 

ordavkodningsförmåga genom testen Vilket är rätt (ortografisk ordavkodning) samt Vilket låter 

rätt (fonologisk ordavkodning) (Olofsson, 1994). För sammanställning av testen, se tabell 2. 

Testledarna träffade deltagarna enskilt och har således testat hälften av barnen var. Hela 

testningen tog cirka 40 minuter per barn och spelades in med enkel ljudupptagning. I dessa 40 

minuter var ett kontaktskapande samtal inräknat. Testningen genomfördes alltid i samma 

ordning, startades med arbetsminne, sedan textförståelse och sist ordförråd. Testningen 

Årskurs 
Genomsnittlig 

ålder 
 

 

Pojke Flicka Totalt 

4 10:7 11 20 31 

6 12:8 14 16 30 

Summa  25 36 61 
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genomfördes enskilt, i lugna och tysta rum på respektive skola. Test för ordavkodning 

genomfördes gruppvis. Avsikten med detta tillvägagångssätt var att först genomföra det test som 

krävde minst verbal kommunikation av barnet och sist det som krävde mest verbal 

kommunikation.  

 

Tabell 2. Sammanställning av testmaterial och funktion 

Testmaterial Funktion 

1. Skobigotexterna  (Bishop & Adams, 1992) 1. Textförståelse 

2. Ordförråd ur WISC (Pearson assessment, 2007) 2. Ordförråd 

3. Komplex ordrepetition (Östergen & Träff, 2013) 3. Verbalt arbetsminne 

4. Vilket är rätt (Olofsson, 1994) 4. Ortografisk ordavkodningsförmåga 

5. Vilket låter rätt (Olofsson, 1994) 5. Fonologisk ordavkodningsförmåga 

 

4.3.1 Textförståelse 

I en ursprunglig studie från 1992 utformade Bishop och Adams  fyra texter. I föreliggande studie 

valdes tre av dessa ut. Författarna till föreliggande studie valde att översätta de tre texterna från 

engelska till svenska för att få så likvärdiga texter som möjligt, det vill säga texter som både 

liknade varandra, men även originalversionen. Översättningen verifierades och korrigerades av en 

tvåspråkig person på amerikansk engelska och svenska. Anledningen till att en text valdes bort 

var att texterna bör vara likvärdiga och vokabulärets svårighetsgrad i den bortvalda texten ansågs 

skilja sig från de övriga. 

 

I föreliggande studie presenterades texterna för deltagaren på tre olika sätt; uppläst text, tyst läsning 

samt tyst läsning med textstöd vid svar på frågorna. De efterföljande frågorna ställdes av testledaren 

muntligt, oavsett vilket sätt texten presenterats på. Vid uppläst text läser testledaren texten muntligt 

för deltagaren, vid tyst läsning läser deltagaren själv texten och vid tyst läsning med textstöd vid svar på 

frågorna hade deltagaren fortfarande texten framför sig då testledaren ställde frågorna, och 

deltagaren fick således titta i texten för att svara på frågorna. Deltagarna fick läsa texterna i sin 

egen takt. Testledaren gav ingen information om specifikt vilka frågor som var inferens- 

respektive faktafrågor. Instruktionen som gavs av testledaren var följande: ”Vi har tre texter här, 

den första kommer jag läsa för dig, den andra kommer du själv läsa tyst och den sista texten 

kommer du också läsa tyst, men du får ha texten kvar framför dig när du svarar på frågorna. 

Svaren till några av frågorna står i texten och andra frågor är sådana som inte står i texten, och då 

behöver man tänka lite själv för att svara på dem”. Då frågorna till texten ställdes av testledaren 

kunde denne på elevens begäran upprepa den nyss ställda frågan, men ingen mer förklaring eller 
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vidareutveckling till frågan gavs. Varje svar poängsattes med 0, 1 eller 2, beroende på hur adekvat 

svaret var. Sedan räknades totalpoängen ut för de sju inferensfrågorna (maximalt 14 poäng) och 

de sju faktafrågorna (maximalt 14 poäng).  

 

För att de tre texterna skulle fördelas jämnt över de tre lässätten användes tre olika 

testförfaranden vilka återfinns i tabell 3 under förkortningen ”testförf”. De tre texterna 

benämndes Text A, Text B och Text C. Tabell 3 visar de tre olika testförfarandena som 

användes. Ett testförfarande användes för varje deltagare, vilket innebar att var tredje deltagare 

fick samma testförfarande. Under testförfarande 1 presenterades Text A genom att deltagaren 

fick texten uppläst, det vill säga höra texten. Text B presenterades genom tyst läsning. Sista 

texten, Text C, läste eleven tyst och fick ha texten tillgänglig framför sig vid svar på frågorna. Vid 

testförfarande 2 och 3, bytte texterna plats, vilket gjorde att alla texter varvades mellan lässätten 

uppläst, tyst läsning och tyst läsning med textstöd. Tabell 3 visar testförfarande för de tre första 

deltagarna i studien, sedan börjar det om igen, så Deltagare 4 får samma testförfarande som 

Deltagare 1 och så vidare. 

 

Tabell 3. Presentation av testförfarande 

 Deltagare 
 

Uppläst Tyst läsning Tyst + textstöd 

Deltagare 1 Testförf. 1 Text A Text B Text C 

Deltagare 2 Testförf. 2 Text C Text A Text B 

Deltagare 3 Testförf. 3 Text B Text C Text A 

 

4.3.2 Ordförråd 

WISC-IV (Wechslers Intelligence Scale for Children) är ett test för bedömning av barns och 

ungdomars kognitiva förmåga. Ordförråd är ett deltest i WISC-IV (Pearson assessment, 2007). 

Testet påbörjades för samtliga deltagare vid startpunkten för barn 9-11 år i WISC-manualen. 

Innan varje testningstillfälle gavs instruktionen likt beskrivet i manualen ”Jag kommer att säga 

några ord. Lyssna noga och tala sedan om vad ordet betyder”. Om barnets svar var otydligt eller 

för vagt för att kunna poängsättas sade testledaren ”Hur menar du då?” eller ”Berätta mer” Alla 

deltagare fick chansen att svara på alla ord i testet, testet avslutades således inte förrän alla ord 

presenterats. Detta tillvägagångssätt valdes för att alla deltagare skulle ha en chans att beskriva 

lika många ord, vilket underlättade administrering och statistiska jämförelser. Svaret på varje fråga 

poängsattes med 0, 1 eller 2 poäng, utifrån orddelen i WISC-manualens rättningsmall. Sedan 

räknades den sammanlagda poängsumman. Maximal poäng på testet är 60 poäng.  
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4.3.3 Ordavkodning 

För att mäta barnens ortografiska ordavkodning användes testet Vilket är rätt? (Olofsson, 1994), 

där barnet får se två ord, exempelvis “taxi” och “taksi” och ombeds stryka under det rättstavade 

ordet. Ett poäng ges för varje rätt understruket ord, maximal poäng är 119 ord. För att mäta 

fonologisk ordavkodningsförmåga användes testet Vilket låter rätt? (Olofsson, 1994), där istället 

två felstavade ord exempelvis ”vöt” och ”såmm” presenteras men där ett av orden låter som ett 

riktigt ord. Barnet ombeds stryka under det ord som låter som ett riktigt ord. Ett poäng ges för 

varje rätt understruket ord, maximal poäng är 80 ord. Testningen skedde i grupp och 

instruktionen till barnen gavs muntligt. Instruktionen skedde likt manualen för testet. I analysen 

av ordavkodningsförmågorna sammanställdes antal rätt och antal fel av de understrukna 

ordparen. Antal rätt subtraherats sedan med antalet fel, vilket gav den slutgiltiga siffran. 

4.3.4 Verbalt arbetsminne 

Komplex ordrepetition (Östergren & Träff, 2013) är ett verbalt arbetsminnestest som specifikt mäter 

förmågan att kunna processa och lagra verbal information samtidigt. I det här testet presenteras 

ord muntligt för barnet som ombeds säga ”ja” om det är ett djur och ”nej” om det inte är ett 

djur. Barnet ska även komma ihåg orden och sedan repetera dem i korrekt ordning. Testet består 

av sex nivåer med två ordlistor på varje nivå. För varje nivå utökas antal ord. Ordlistorna på 

första nivån innehåller två ord och ordlistorna på sista nivån innehåller sju ord. För att fortsätta 

på efterföljande nivå krävs att barnet återgett en av två ordlistor helt korrekt, det vill säga angett 

rätt ord i rätt ordning. Testet mäter således hur många ord barnet kan repetera i en följd, med 

ökande svårighetsgrad (Östergren & Träff, 2013). Här noterades om barnet svarade rätt på om 

ordet var ett djur eller inte, i vilken ordning orden sades samt om barnen angav andra ord än de 

som återgivits. Antal rätt återgivna ord i rätt position räknades samman och gav den slutgiltiga 

siffran (maximal poäng var 54), oavsett om en hel nivå klarats eller inte. 

4.4 Utarbetande av rättningsmall 

För att uppnå en så god interbedömarreliabilitet som möjligt rättades deltagares svar i 

pilotstudien först enskilt och sedan tillsammans. Deltagarnas svar på frågorna till Skobigotexterna 

diskuterades och verifierades ifall de skulle ge 0-1-2 poäng. Vad gäller huvudstudien rättade 

testledarna barnens svar enskilt. För att underlätta rättning av Skobigotexterna för testledaren 

samt öka interbedömarreliabiliteten har en rättningsmall skapats med inspiration av WISC-

manualens 0-1-2 skala. En 0-1-2 skala har också använts i tidigare forskningssammanhang med 

texterna (Bishop & Adams 1992; Holck, 2009). Maxpoäng på vardera text är 28 poäng. 

Övergripande riktlinjer för poängsättning är att 2 poäng är ett fullständigt korrekt svar, 1 poäng 

innebär ett delvis korrekt svar och 0 poäng ett felaktigt svar. Vid färdigställandet av 

rättningsmallen sammanställdes alla svar på varje fråga, i syfte att identifiera typsvar, det vill säga 
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den vanligaste responsen på frågan. Utifrån dessa svar skapades i rättningsmallen en generell 

förklaring samt exempelsvar till varje fråga. Denna rättningsmall finns inte bifogad i föreliggande 

uppsats, utan är till för att öka interbedömarreliabiliteten mellan testledarna.  

4.5 Interbedömarreliabilitet 

Interbedömarreliabilitet beräknades på de tre Skobigotexterna. I pilotstudien rättades deltagarnas 

svar först enskilt och sedan tillsammans. För att öka enigheten gällande rättningen inför 

huvudstudien diskuterade testledarna tillsammans vilka typer av svar som skulle generera vilken 

poäng. Under huvudstudien rättades alla svar enskilt, utan diskussion testledarna emellan. De svar 

där testledaren var tveksam på vilken poäng svaret skulle generera skrevs upp på en lista. Utifrån 

denna lista jämfördes testledarnas givna poäng på en fråga och det noterades ifall poängen 

överensstämt eller inte. Interbedömarreliabiliteten blev med detta tillvägagångssätt 83%. Efter att 

interbedömarreliabiliteten räknats ut utformades rättningsmallen. En tredje part fick sedan titta 

på de svar från listan av tveksamma svar, som författarna till en början varit oense om och satte 

en poäng utifrån den framarbetade rättningsmallen, vilket gav en interbedömarreliabilitet på 87%. 

En högre interbedömarreliabilitet uppnåddes således när rättningsmallen användes. 

4.6 Etiska överväganden 

Under testningen har hänsyn tagits till våra etiska yrkeskoder samt fyra allmänna 

individskyddskrav från Vetenskapsrådet (2002). Det första kravet, Informationskravet går ut på att 

forskaren ska informera de personer som berörs av forskningen. Under studien har det här gjorts 

genom ett skriftligt informationsblad. Samtyckeskravet innebär att deltagarna ska ha rätt till att 

bestämma över sitt medverkande. I studien har alla barn och föräldrar fått skriftlig information 

gällande studiens syfte och därefter bestämt om de önskat medverka. Att skydda deltagares 

personuppgifter ingår i konfidentialitetskravet och därför har alla deltagares personuppgifter 

avidentifierats. Alla svarsblanketter är sparade anonymt med en kod för årskurs och kön samt en 

kod för skola. Det fjärde kravet, nyttjandekravet, innebär att insamlade uppgifter endast får 

användas i forskningsändamål. Insamlad data har använts för att besvara studiens syfte men 

sparas även fem år på logopedprogrammet vid Linköpings Universitet för att eventuellt användas 

i senare forsknings- och utbildningssyfte. 

5. Resultat 

Statistisk analys av data gjordes med parametriska beräkningar, vilka genomfördes i SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences). Deskriptiv statistik gjordes på de olika texterna, 

frågetyperna och lässätten. Envägs-ANOVA användes för att jämföra de tre texterna med 

lässätten, flervägs-ANOVA utfördes för att jämföra lässätt, frågetyp (fakta- och inferensfrågor), 
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samt kön. Pearson korrelationsanalys utfördes mellan bakgrundsvariaber och lässätt och frågetyp. 

Signifikansnivån sattes till (p<.05) och (p<.01).  

5.1 Deskriptiv statistik 

I tabell 4 redovisas medelvärden för de tre Skobigotexterna fördelat över lässätten uppläst, tyst 

läsning samt tyst läsning med textstöd. Även faktafrågor och inferensfrågor redovisas fördelat 

över lässätten. Totalpoäng på inferns- och faktafrågor (de tre texterna tillsammans) oavsett lässätt 

återfinns också i tabellen. Årskurs 6 har högre medelvärde än årskurs 4 på större delen av 

variablerna, med undantag för Text A tyst läsning, Text B tyst läsning med textstöd samt Text C 

uppläst.  

Tabell 4. Medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) för årskurs 4 och 6 samt för båda årskurserna 

tillsammans gällande de olika texterna, frågetyp och lässätt. 

  
Variabel 

Max-

poäng 
Årskurs 4 Årskurs 6 Båda årskurserna 

   M SD n M SD n M SD n 

Text A 

Uppläst 28 22,6 3,9 10 24,5 3,2 10 23,5 3,6 20 

Tyst läsning 28 22,2 5,0 12 22,0 4,5 10 22,0 4,7 22 

Tyst + textstöd 28 23,6 2,9 9 27,2 0,8 10 25,5 2,7 19 

Text B 

Uppläst 28 22,2 3,4 10 23,9 3,5 10 23,1 3,5 20 

Tyst läsning 28 25,0 1,4 12 25,5 1,8 10 25,2 1,6 22 

Tyst + textstöd 28 24,7 2,5 9 23,8 2,9 10 24,3 2,6 19 

Text C 

Uppläst 28 24,4 2,1 10 23,6 2,2 10 24,0 2,1 20 

Tyst läsning 28 23,6 3,2 12 24,6 1,6 10 24,1 2,4 22 

Tyst + textstöd 28 25,6 2,0 9 26,4 1,6 10 26,0 1,8 19 

Frågetyp 
Inferens total 42 35,4 3,9 31 36,9 3,4 30 36,4 3,6 61 

Fakta total 42 35,9 4,2 31 36,9 2,9 30 36,1 3,7 61 

Frågetyp 

och 

Lässätt 

Uppläst inferens 14 11,6 1,8 31 12,3 1,6 30 12,0 1,7 61 

Uppläst fakta 14 11,6 2,4 31 11,7 1,8 30 11,6 2,1 61 

Tyst inferens 14 12,1 1,7 31 12,4 1,7 30 12,3 1,7 61 

Tyst fakta 14 11,3 2,4 31 11,6 2,0 30 11,5 2,2 61 

Tyst + text inferens 14 11,6 2,0 31 12,2 2,0 30 11,9 2,0 61 

Tyst + text fakta 14 13,0 1,4 31 13,6 1,0 30 13,3 1,2 61 

 

5.2 Texter 

En inomgruppsjämförelse utfördes genom en flervägs- ANOVA, där båda årskurserna 

studerades tillsammans (n=61).  Den beroende variabeln var text (Text A, B och C). Analysen 

visar ingen effekt av text [F(1,634) = 2.305, p = .115]. I en tvåvägsanalys av varians, där variabeln 



 

14  

 

årskurs lades till (ANOVA; Text * Årskurs) visas ingen effekt av Årskurs [F(1,650) = 1.428, p = 

.244]. Detta innebär att texterna inte skiljer sig i svårighetsgrad, varken vid analys av årskurserna 

tillsammans eller separat. 

5.3 Lässätt (Uppläst – Tyst – Tyst med textstöd) 

En inomgruppsjämförelse utfördes genom en flervägs- ANOVA, där båda årskurserna 

studerades tillsammans (n=61).  Lässätt användes som beroende variabel och textförståelse, det 

vill säga både fakta- och inferensfrågor, var den oberoende variabeln. Analysen visar en effekt av 

lässätt [F(1,680) = 6.477, p = .004]. En parvis jämförelse studerades för att specificera var 

effekten föreligger, som visar att lässättet tyst läsning med textstöd skiljer sig signifikant från 

uppläst text (p= .002) och mot tyst läsning (p=.003). Det föreligger däremot inte någon skillnad 

mellan lässätten uppläst och tyst läsning (p= .993). Det här betyder att lässättet tyst läsning med 

textstöd skiljer sig från de övriga två lässätten. Medelvärden och standardavvikelser redovisas i 

tabell 4.  

 

I en tvåvägsanalys av varians, där variabeln årskurs lades till (ANOVA; Lässätt *Årskurs) visas 

ingen effekt av årskurs [F(1,680) = .205, p = .777]. Detta innebär att årskurserna inte skiljer sig åt 

vad gäller resultaten på de olika lässätten, se figur 1. 

 

 

Figur 1. Medelvärden (M) och konfidensintervall för årskurs 4 och 6 gällande lässätten (uppläst, tyst och tyst + 

text) 

5.4 Texter och lässätt 

För att jämföra de tre texterna A, B och C med de tre lässätten uppläst, tyst läsning och tyst 

läsning med textstöd genomfördes en envägs-ANOVA. Den oberoende variabeln var 

testförfarande (1, 2 och 3) och den beroende variabeln var Text (A, B och C). Analysen visar en 

effekt av testförfarande för samtliga tre texter. Text A [F(2) = 4.127, p = .021]; Text B [F(2) = 

3.145, p = .051]; Text C [F(2) = 5.430, p = .007]. Ett Post Hoc-test (Sidak) visar mellan vilka 
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testförfaranden skillnaderna föreligger för varje text. Varje testförfarande innehåller tre olika 

lässätt, och därmed kunde varje siffra för testförfarande (1, 2 eller 3) i Post Hoc tabellen bytas ut 

mot motsvarande lässätt, specifikt för varje text. Dessa redovisas i tabell 5. Vad gäller Text A 

skiljer sig tyst läsning mot tyst läsning med textstöd signifikant (p= .017). Vad gäller text B skiljer 

sig uppläst mot tyst läsning signifikant (p=.044). Text C skiljer sig mellan uppläst och tyst med 

textstöd (p= .014) samt mellan tyst läsning och tyst läsning med textstöd (p= .023), se tabell 5. 

 

Tabell 5. Relationer mellan varje text och lässätt. 

Text A Läs-sätt  Läs-sätt p-värde 

 Uppläst vs. Tyst .500 

 Uppläst vs. Tyst + text .320 

 Tyst vs. Tyst + text .017* 

     Text B Läs-sätt  Läs-sätt p-värde 

 Uppläst vs. Tyst .044* 

 Uppläst vs. Tyst + text .425 

 Tyst vs. Tyst + text .563 

     Text C Läs-sätt  Läs-sätt p-värde 

 Uppläst vs. Tyst 1.000 

 Uppläst vs. Tyst + text .014* 

 Tyst vs. Tyst + text .023* 

*p<.05 

5.5 Könsskillnader 

En inomgruppsjämförelse utfördes genom en flervägs- ANOVA (Lässätt * Frågetyp * Kön), där 

båda årskurserna studerades tillsammans (n=61). Analysen visar ingen effekt av kön [F(2) = .594, 

p = .554]. En ytterligare inomgruppsjämförelse utfördes genom en tvåvägsanalys av varians 

(ANOVA; Text * Kön), där båda årskurserna studerades tillsammans (n=61). Analysen visar 

ingen effekt av kön [F(1,664) = .155, p = .818]. Detta innebär att pojkar och flickor inte skiljer sig 

åt vad gäller lässätt, frågetyp eller text. 

 

5.6 Frågetyp (fakta- och inferensfrågor) 

En inomgruppsjämförelse utfördes genom en flervägs- ANOVA, där båda årskurserna 

studerades tillsammans (n=61).   Frågetyp (totalpoäng på de tre texterna) användes som beroende 

variabel. Analysen visar ingen effekt av frågetyp [F(1) = .298, p = .587]. Medelvärden och 

standardavvikelser redovisas i tabell 4. 
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En tvåvägsanalys av varians (ANOVA; Text * Årskurs) visar ingen effekt av Årskurs [F(1) = .298, 

p = .587. Detta innebär att fakta- och inferensfrågorna inte skiljer sig åt, varken vid analys av 

årskurserna tillsammans eller separat.  

5.7 Frågetyp i förhållande till lässätt  

En inomgruppsjämförelse utfördes genom en flervägs- ANOVA, där båda årskurserna 

studerades tillsammans (n=61). Frågetyp användes som oberoende variabel och lässätt användes 

som beroende variabel (ANOVA; Lässätt * Frågetyp).  Analysen visar att det finns en effekt av 

lässätt [F(2) = 19.218, p = .000]. Konfidensintervallet studerades för att finna var skillnaden 

föreligger. Konfindensintervallen var följande, då maximal poäng är 14 (se även figur 2). Uppläst 

inferens: 11,533 – 12,413; Uppläst fakta; 11,079 – 12,168; Tyst läsning inferens: 11,825 – 12,703; 

Tyst läsning fakta: 10,906 – 12,050; Tyst + text inferens: 11,392 – 12,421; Tyst + text fakta: 

13,017 – 13,615. Konfidensintervallet visar således att det finns en interaktion mellan frågetyp 

och lässätt, vad gäller faktafrågor vid lässättet tyst läsning med textstöd, se även figur 2. 

 

I en flervägsanalys av varians (ANOVA; Lässätt * Frågetyp * Årskurs) återfinns ingen effekt av 

årskurs [F(1,906) =.558, p = .566]. Detta innebär att faktafrågor således är lättare om barnen får 

ha texten som stöd vid svar på frågorna, medan inferensfrågor inte påverkas. Detta resultat gäller 

både då hela undersökningsgruppen studeras (n= 61) och årskurserna separat (Årskurs 4: n= 31; 

Årskurs 6: n= 30). 

 

 

Figur 2. Medelvärden (M) och konfidensintervall för årskurserna tillsammans gällande fakta och inferens.  

 

5.8 Korrelation mellan lässätt och frågetyp gentemot bakgrundsvariablerna 

I tabell 6 redovisas värdena i genomförd korrelationsanalys. Korrelationsanalysen genomfördes 

för att ta reda på om bakgrundsvariablerna (d.v.s. ålder, ordförråd, ordavkodningsförmågor och 
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arbetsminne) har samband med olika lässätt och frågetyp. Nedan kommenteras statistiskt 

säkerställda korrelationer, som i tabell 6 är kursiva och fetstilta.  

5.8.1 Textförståelse, fakta och inferens 

Textförståelse, det vill säga fakta och inferensfrågor tillsammans, har en måttlig positiv 

korrelation med ordförråd (r = .333). När inferensfrågor studeras separat återfinns en måttlig 

positiv korrelation med ordförråd (r = .389), medan faktafrågorna inte korrelerar med någon av 

bakgrundsvariablerna. 

5.8.2 Lässätt 

En stark positiv korrelation finns mellan lässättet tyst läsning med textstöd och ordförråd (r = 

.437). Gällande de andra två lässätten syns inte någon korrelation till ordförråd. Tyst läsning med 

textstöd korrelerar även måttligt positivt med fonologisk ordavkodning (r = .380) och har en svag 

positivt korrelation med arbetsminne (r = .254). Lässättet tyst läsning korrelerar svagt positivt 

med arbetsminne (r = .294). Lässättet uppläst text korrelerar inte med någon av bakgrunds-

variablerna. En stark positiv korrelation återfinns mellan lässätten tyst läsning och tyst läsning 

med textstöd (r = .432), medan uppläst inte korrelerar signifikant med varken tyst läsning (r = 

.007), eller tyst läsning med textstöd (r = .197). 

 

Tabell 6. Korrelationer mellan frågetyp, läs-sätt och bakgrundsvariabler (totalpoäng). 

Variabel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.Ålder - .194 .128 .191 .157 .031 .238 .591** .086 .585** .699** 

2.Inferens  - .436** .852** .502** .554** .726** .389** .217 .228 .181 

3.Fakta   - .843** .477** .700** .531** .173 .174 -.001 .042 

4.Textförståelse      - .577** .739** .744** .333** .231 .136 .132 

5.Uppläst      - .007 .197 .117 -.074 -.017 .154 

6.Tyst läsning      - .432** .176 .294* -.018 .038 

7.Tyst + text       - .437** .254* .380** .087 

8.Ordförråd        - .267*  .495** .541** 

9.Arbetsminne         - .169 .147 

10.Fon.ordav.          - .619** 

11.Ort.ordav.           - 

   *p<.05   **p< .01 
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6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka elevers textförståelse i årskurs 4 och 6. Fokus låg 

på två frågetyper; fakta och inferensfrågor, samt tre olika lässätt; uppläst, tyst läsning och tyst 

läsning med textstöd vid svar på frågorna. Resultatet visade att det inte fanns några signifikanta 

skillnader mellan årskurserna, men däremot mellan lässätten gällande de olika frågetyperna. Dessa 

resultat diskuteras nedan.  

6.1.1 Årskurser 

Deltagarna har överlag fått höga resultat på texterna, se tabell 4. Årskurs 6 har högre medelvärden 

än årskurs 4 vad gäller de flesta variabler, med några få undantag. Genom ett flertal statistiska 

analyser av olika variabler, som lässätt, text och frågetyp och kombinationer av dessa återfinns 

ingen signifikant skillnad mellan årskurserna. Spridningen inom båda årskurserna är relativt stor 

(se kolumner med rubrik SD i tabell 4), vilket tros vara en förklaring till att det inte finns någon 

signifikant skillnad mellan grupperna. Deltagarna bör alla ha uppnått skolverkets mål (2012) 

angående läsning i årskurs 3, som bland annat innebär att de ska kunna läsa elevnära texter med 

flyt. Studien riktar sig mot elever från åk 4 och 6 utan några påvisade lässvårigheter, vilket innebär 

att eleverna bör ha nått det ortografiska stadiet (Høien & Lundberg 1999) och därför ha 

möjlighet att använda sig av både ortografiska och fonologiska strategier samt har kommit till ett 

stadium i sin läsutveckling där avkodningen är så pass automatiserad att fokus kan läggas på 

läsförståelse. En möjlig förklaring till avsaknaden av signifikans kan således vara att texterna inte 

utmanar läsarna tillräckligt, framförallt för deltagarna i årskurs 6, men även för årskurs 4. 

6.1.2 Texter 

Att ordförråd har betydelse för läsförståelse har konstaterats i tidigare studier (Kendeou et al 

2008; Protopapas et al 2007; Joshi, 2005; Cain, Oakhill & Lemmon, 2004; Swanborn & de 

Glopper, 2002). En av fyra ursprungliga texter valdes bort eftersom den bedömdes ha ett mer 

avancerat vokabulär än de övriga tre. De tre valda texterna visade sig ge liknande totalpoäng 

oavsett vilken text eleverna läste, då ingen skillnad texterna emellan återfanns (p= .115). Detta gör 

det möjligt att dra slutsatser om årskurs, lässätt, frågetyp, kön och bakgrundsvariabler.  

6.1.3 Lässätt 

Då hela undersökningsgruppen studeras med avseende på textförståelse, det vill säga både fakta- 

och inferensfrågor, visar det sig att lässättet tyst läsning med textstöd skiljer sig signifikant från 

både uppläst (p= .002) och tyst läsning (p= .003). Det här tolkas som att deltagarna vad gäller 

textförståelse är hjälpta av att kunna återanvända sig av texten för att besvara frågorna. I den 
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aktuella studien återfinns emellertid ingen signifikant skillnad gällande textförståelse mellan 

uppläst text och tyst läsning, eleverna i båda årskurserna svarar således lika bra på frågorna 

oavsett om det handlar om hörförståelse eller läsförståelse. Resultatet skulle kunna förklaras med 

att de färdigheter som används vid uppläst text även nyttjas vid utvecklingen av läsförståelse 

(Cain, 2010). 

 

En korrelationsanalys på hela undersökningsgruppen av textförståelse på de tre lässätten, visar 

ingen korrelation mellan uppläst text och tyst läsning. Det här resultatet går inte i linje med 

tidigare forskning (Gough, Hoover & Peterson, 1996; Gernsbacher, Varner & Faust 1990; 

Kendeou et al 2008) vilka har funnit en signifikant korrelation mellan hör- och läsförståelse som 

blir starkare ju äldre barnen blir. Anledningen till denna diskrepans kan diskuteras. Texterna i 

föreliggande studie var relativt korta (75, 81 och 99 ord), medan texterna i studien av Kendeou et 

al (2008) var ca 700 ord långa och i studien av Gernsbacher, Varner och Faust (1990) mellan ca 

600-900 ord. Tidigare forskning (Jalilehvand, 2011) finner att textens längd, i vissa studier, är 

avgörande för förståelsen, medan andra studier kommer fram till att förståelsen inte påverkas av 

textlängd. Utifrån denna kunskap finns det således en möjlighet att texternas relativt korta längd i 

föreliggande studie har spelat roll för den uteblivna korrelationen mellan hör- och läsförståelse, 

men med tanke på oenigheten i forskningen huruvida textens längd har betydelse för läsförståelse 

eller inte, kan inga slutsatser dras om detta.  

6.1.4 Texter och lässätt 

Som tidigare diskuterats (se 6.1.2) återfinns ingen skillnad när textförståelse jämförs (både fakta- 

och inferensfrågor), gällande de tre texterna A, B och C. Vad gäller lässätt återfinns en signifikant 

skillnad på textförståelse då lässättet tyst läsning med textstöd jämförs med uppläst och tyst 

läsning (se 6.1.3). För att ta reda på om skillnaderna gällande textförståelse mellan lässätten även 

gäller för varje text för sig, gjordes en envägs-ANOVA med ett Post Hoc-test (se tabell 5). 

Resultatet visade att relationen mellan lässätten hos varje text delvis liknar relationen mellan 

lässätten oavsett text. Vad gäller text C återfinns samma relation mellan lässätten som lässätten 

oavsett text, det vill säga att tyst läsning med textstöd skiljer sig signifikant från både tyst läsning 

och uppläst text. Text A skiljer sig signifikant mellan tyst läsning och tyst läsning med textstöd, 

men inte mellan uppläst och tyst läsning med textstöd. Text B skiljer sig mellan uppläst och tyst 

läsning. Det kan konstateras att de signifikanta skillnader som återfinns mellan lässätten i både 

Text A och C också återfinns då lässätten studeras oavsett text, medan Text B avviker från detta 

mönster. I tabell 4 åskådliggörs medelvärden standardavvikelser för varje text och lässätt, där det 

framgår att standardavvikelsen för Text B tyst läsning både i årskurs 4 och 6 är avsevärt mindre 

än standardavvikelsen för flera av de övriga texterna och lässätten (1,4 respektive 1,8). Att 



 

20  

 

standardavvikelsen är liten för Text B tyst läsning innebär att deltagarnas poäng är mer samlade 

kring ett medelvärde och därmed mindre spridda. Standardavvikelsen är dessutom samlad kring 

en relativt hög medelpoäng, av maximalt 28 poäng är medelvärdet för årskurs fyra 25,0 och för 

årskurs sex 25,5. Utan en kvalitativ analys av frågorna och svaren till Text B är det svårt att uttala 

sig om anledningen till det höga medelvärdet och den lilla standardavvikelsen, mer än ett 

konstaterande. Textförståelsen av Text B tycks alltså gynnas av att läsas tyst utan textstöd och 

inte presenteras uppläst. Då texterna inte tidigare jämförts vad gäller läsförståelse, till förevarande 

författares vetskap, kan det vara av vikt att notera vad som ovan diskuterats kring Text B, vid 

fortsatt användning av de tre Skobigotexterna då textförståelse undersöks.  

6.1.5 Könsskillnader 

Undersökningar visar att det finns könsskillnader gällande läsförmåga, då flickor överlag presterar 

bättre än pojkar (Logan & Johnston, 2010), tvärtemot vad den aktuella studien visar. Det kan 

finnas flera orsaker till detta. Först och främst var deltagarantalet i föreliggande studie 

förmodligen inte tillräckligt stort (61 st) för att påvisa könsskillnader. Dessutom var en majoritet 

av deltagarna flickor (36 flickor, 25 pojkar). Könsfördelningen var jämn i årskurs 6 (14 pojkar, 16 

flickor) medan en övervägande majoritet av deltagarna i årskurs 4 var flickor (11 pojkar, 20 

flickor). Med hänsyn till de könsskillnader forskning visat, kan den stora andelen flickor i årskurs 

4 påverkat resultatet och bidragit till de höga medelvärden som observeras i årskurs 4. Texterna 

som användes i denna studie är ämnade att vara innehållsmässigt könsneutrala, vilket kan spela 

roll, eftersom intresse och förkunskap för ett ämne har betydelse för läsförståelse (Cain, 2010; 

Carlström, 2010), liksom attityd och motivation (Logan & Johnston, 2010; Rygvold, 2001).  

6.1.6 Frågetyp (fakta- och inferensfrågor) 

Medelpoängen på både fakta- och inferensfrågor är i denna studie hög (maxpoäng 42, 

faktafrågor: 36,1 inferensfrågor: 36,4). För läsning krävs både avkodning och språkförståelse 

(Hoover & Gough, 1990). Eftersom deltagarna har höga resultat gällande läsförståelse (fakta och 

inferens) antas att de har god förmåga gällande både avkodning och språkförståelse. I en studie 

publicerad av Cain, Oakhill och Lemmon (2004) kommer författarna fram till att inferens är 

starkt kopplat till läsförmåga och att starka läsare drar inferenser i större utsträckning än svaga 

läsare. Eleverna i föreliggande studie är elever med typisk läsutveckling och motsvarar den grupp 

barn som Cain et al (2004) bedömer som ”starka läsare”. Därmed bekräftar resultatet i den 

aktuella studien fynden i studien av Cain et al (2004) om att starka läsare är bra på att använda sig 

av inferens vid läsning. 
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När analys av barnens svar gällande totalpoäng på fakta- respektive inferensfrågor (de tre 

Skobigotexterna tillsammans) genomfördes, visades att det inte fanns någon signifikant skillnad 

mellan fakta- och inferensfrågor, inga skillnader fanns heller årskurserna emellan. Detta betyder 

att eleverna svarar lika bra på båda frågetyperna. Resultaten i tidigare forskning ser olika ut 

gällande fakta och inferens. Bishop och Adams (1992) samt Letts och Leinonen (2001) kommer 

fram till samma resultat som förevarande studie, det vill säga att fakta- och inferensfrågor inte 

skiljer sig åt. Texterna i Bishop och Adams studie var emellertid upplästa, vilket motsvaras av 

endast ett av tre lässätt i föreliggande studie, medan barnen i Letts och Leinonen studie fick se 

bilder och göra inferenser. Resultatet i den aktuella studien stämmer däremot inte överens med 

resultatet i studien av Bowyer-Crane och Snowling (2005) vilka undersökte läsförmåga och fann 

att faktafrågor är enklare än kunskapsbaserad inferens hos barn med typisk läsutveckling. En 

förklaring till varför forskningen visar olika resultat kan vara att texterna i de olika studierna inte 

är jämförbara då det gäller svårighetsgrad och krav på inferensförmåga. Om texten ligger nära 

läsarens egna erfarenheter om världen är det lättare för läsaren att klara av tolkningsarbetet 

(Carlström, 2007). Texterna som använts i Bishop och Adams (1992) samt i förevarande studie 

handlar om skridskoåkning, en godisaffär och en lådbil vilka är händelser alla deltagarna förefallit 

vara bekanta med, inferenserna som görs ligger således nära läsarens egna erfarenheter och 

kunskaper. Det är även enklare att göra inferenser från en text som förefaller intressant för 

läsaren (Clinton & van den Broek, 2012; Schiefele & Krapp, 1996). Testdeltagarna i förevarande 

studie verkade tycka att texterna var intressanta och flertalet visade god motivation, vilket är en 

faktor som kan ha påverkat deltagarnas prestation positivt. 

6.1.7 Frågetyp i förhållande till lässätt 

Resultatet gällande textförståelse (fakta- och inferensfrågor tillsammans) visar, som nämnts under 

rubriken 6.1.3, en signifikant skillnad gällande lässättet tyst läsning med textstöd gentemot både 

tyst läsning och uppläst text. Då faktafrågor och inferensfrågor studeras separat återfinns detta 

mönster för faktafrågor men inte för inferensfrågor, det vill säga att faktafrågor har ett signifikant 

högre medelvärde vid tyst läsning med textstöd än de övriga två lässätten, medan 

inferensfrågornas medelpoäng inte skiljer sig åt mellan lässätten.  Samma slutsats har dragits i en 

tidigare studie av Oakhill (1984), där läsarna var hjälpta av att ha texten framför sig, men då 

endast vid svar på faktafrågorna, inferensen påverkades inte av lässättet. I en senare studie utförd 

av Cain och Oakhill (1999) visades att läsarna var hjälpta av att ha texten framför sig både vad 

gäller fakta- och inferensfrågor, vilket resultatet i att föreliggande studie följaktligen inte 

överensstämmer med. Varför resultatet stämmer överens med den tidigare studien av Oakhill 

(1984) av och inte med den senare (Cain & Oakhill, 1999) är oklart, bland annat eftersom 

deltagarna i Oakhill (1984) hade samma ålder som deltagarna i studien av Cain och Oakhill 
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(1999), det vill säga 8 år. En anledning till att resultat från studien av Oakhilll (1984) och Cain och 

Oakhill (1999) skiljer sig kan vara att det är olika texter som används i studierna. Värt att noteras 

är också att huvudintresset i båda nämnda studier av Oakhill är svaga läsares prestationer. Barn 

med typisk läsutveckling har i studierna rollen som kontrollgrupp, och de resultat som diskuteras 

i artiklarnas diskussionsdel gäller framförallt de svaga läsarnas prestation. Gällande föreliggande 

studie kan det således konstateras att den bekräftar vad Oakhill (1984) fann angående barn med 

typisk läsutveckling och slutsatsen kan göras att mer forskning behövs för att bekräfta eller 

dementera om elever i mellanstadiet med typisk läsutveckling drar nytta av att ha texten som stöd 

vid inferensfrågor, eller om det endast gäller för faktafrågor.  

 

I föreliggande studie ges inte läsaren någon instruktion om att det skulle vara viktigt att minnas 

detaljer från texten, därför bör det inte anses anmärkningsvärt att läsarna vid en faktafråga likt 

”Var svängde Micke av vägen?” får lättare att svara om texten är tillgänglig att titta ner i. Det kan 

ha funnits andra saker i texten som fångade läsarens intresse och upplevdes som viktigare, och 

därmed var lättare att minnas. Eftersom faktafrågor inte kräver djupare förståelse av texten utan 

endast är ytlig information som återfinns i texten (Cain, Oakhill & Bryant, 2004) tycks det som att 

deltagarna är duktiga på att hitta svaren i texten. Det kan vara så att eleverna genom skolan lärt 

sig strategier för att leta fram svar i en text och att det inte nödvändigtvis betyder att eleven har 

förstått innehållet.  

 

Svaren på inferensfrågorna återfinns inte i texten, utan för att inferensen ska kunna göras måste 

läsaren binda samman texten med dess bakgrundsinformation (Lehman & Scraw, 2002). Att 

inferensfrågorna i förevarande studie inte påverkas av lässättet förefaller således ganska naturligt, 

eftersom läsaren förmodligen målar upp en inre sammanhängande bild (Thurlow & van den 

Broek, 1997) av berättelsen medan texten läses. Denna bild återfinns inte i texten, utan ”mellan 

raderna”, vilket kan vara en förklaring till att medelpoängen på inferensfrågorna inte påverkas av 

om texten är tillgänglig framför läsaren eller inte. Det här kan således vara en förklaring till varför 

en signifikant skillnad påvisas mellan lässätten vid analys av fakta- men inte vid inferensfrågor.  

6.1.8 Korrelation mellan lässätt och frågetyp gentemot bakgrundsvariablerna  

I föreliggande studie återfinns en signifikant måttlig positiv korrelation (r = .333) mellan 

textförståelse (totalpoäng på de två frågetyperna gällande de tre texterna) och ordförråd. 

Protopapas et al (2007), Cain, Oakhill och Lemmon (2004) samt Kendeou et al (2008) har dragit 

liknande slutsatser, det vill säga att läsförmåga och ordförråd är starkt korrelerade med varandra. 

Protopapas et al (2007) finner även att korrelationen blir starkare med ökad ålder, vilket inte syns 

i denna studie. I föreliggande studie korrelerar ordförråd signifikant, starkt positivt med ålder (r 
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=.591, se tabell 6), men det finns ingen korrelation mellan ålder och läs- och hörförståelse (r 

=.031; r =.157, se tabell 6). Medelpoängen för de olika lässätten är relativt hög i båda årskurserna, 

vilket kan vara en förklaring till varför ingen korrelation mellan ålder och läs- och hörförståelse 

visas.  När frågetyperna analyseras var för sig återfinns en signifikant måttligt positiv korrelation 

mellan inferens och ordförråd (r =.389), men det återfinns ingen korrelation mellan faktafrågor 

och ordförråd (r =.173). Ordförråd har således betydelse för att göra inferens men inte för att 

svara på faktafrågorna. En förklaring till det här kan vara att faktafrågor, till skillnad från inferens, 

inte kräver läsarens djupare förståelse av texten (Cain, Oakhill & Bryant, 2004). Med andra ord 

tycks ordförrådet i föreliggande studie inte hjälpa till för en ytligare förståelse av en text, men 

däremot hjälper det för en djupare förståelse av texten. 

 

Lässättet tyst läsning med textstöd har en signifikant stark positiv korrelation med ordförråd (r = 

.437). Att ordförråd har ett starkt samband med läsförståelse har konstaterats tidigare, både i 

föreliggande studie under föregående rubrik och i tidigare studier (Protopapas et al, 2007; Cain, 

Oakhill & Lemmon, 2004; Kendeou et al, 2008). Varför ordförråd i förevarande studie endast 

korrelerar med tyst läsning med textstöd och inte med tyst läsning (r = .176, se tabell 6) kan 

därför anses förvånande. Resultatet kan tolkas som att eleverna bäst utnyttjar sitt ordförråd när 

det finns möjlighet att kunna kontrollera svaren med texten framför sig.  

 

Lässättet tyst läsning med textstöd korrelerar signifikant måttligt positivt med fonologisk 

ordavkodning (r = .380), men inte med ortografisk ordavkodning (r = .087). Det här tyder på att 

den fonologiska ordavkodningen har betydelse för tyst läsning med textstöd. Forskning har visat 

att den ortografiska ordavkodningsstrategin dominerar över den fonologiska strategin redan hos 

9-åringar (Schmalz, Marinus & Castles, 2013; Martens & de Jong, 2006; Zoccolotti et al, 2005), 

därför kan det anses förvånande att den ortografiska ordavkodningen i förevarande studie inte 

alls korrelerar med varken tyst läsning eller tyst läsning med textstöd. En aspekt på den 

ortografiska ordavkodningen gäller på vilket sätt den undersöks i föreliggande studie. Testet 

Vilket är rätt avser mäta ortografisk ordavkodning, men är konstruerat så att barnet ska avgöra 

vilket ord som är rätt stavat, och därmed kan det argumenteras för att det snarare mäter 

stavningsförmåga än ortografisk ordavkodningsförmåga, vilket kan vara en förklaring till varför 

de två lässätten inte korrelerar med ortografisk ordavkodning. En möjlig förklaring till varför den 

fonologiska ordavkodningen korrelerar med tyst läsning med textstöd kan vara att eleverna vid 

läsning av vissa ord, trots att de nått det ortografiska stadiet i läsning, använder sig av en 

fonologisk strategi, vilket skulle vara i enighet med vad Høien och Lundberg (1999) förklarar. Det 

kan finnas ord i texten deltagarna vid första läsningen avkodar med en ortografisk strategi, men 
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då de har texten framför sig och får en andra chans att läsa orden, väljer att avkoda vissa ord med 

den fonologiska strategin. 

 

Lässätten tyst läsning och tyst läsning med textstöd korrelerar båda signifikant svagt positivt med 

verbalt arbetsminne (r = .294; r = .254), vilket inte lässättet uppläst gör (r = -.074). Verbalt 

arbetsminne har i föreliggande studie således en betydelse för läsförståelse men inte för 

hörförståelse. Forskning har kommit fram till att arbetsminne har betydelse för läsförmågan 

(Dahlin, 2009; Cain, Oakhill & Lemmon, 2004), vilket betyder att resultaten på föreliggande 

studie stämmer överens med tidigare forskning. Fyndet från förevarande studie att verbalt 

arbetsminne inte spelar roll för hörförståelse stämmer däremot inte överens med vad Magimairaja 

och Montgomerya (2012) finner, vilket är att verbalt arbetsminne predicerar hörförståelse på 

meningsnivå. I föreliggande studie mättes arbetsminne på ordnivå medan Magimairaja och 

Montgomerya (2012) mätte arbetsminne på meningsnivå. De olika mätsätten kan således spela in 

i frågan varför resultaten skiljer sig åt. Cain (2010) menar att hörförståelse ställer högre krav på 

minne än läsförståelse, vilket inte kunnat påvisas i denna studie. Även här kan textlängden ha 

betydelse för hur mycket arbetsminnet belastas. 

6.2 Metoddiskussion  

6.2.1 Deltagare 

I föreliggande studie undersöktes läsförmåga hos elever i årskurs 4 och 6. Årskurs 4 valdes med 

motivet att elever vid denna ålder till stor del bör ha automatiserat ordavkodning och nått det 

ortografiska-morfemiska stadiet, som ger utrymme att fokusera på läsförståelsen (Høien & 

Lundberg, 1999). Stöd till detta påstående återfinns bland annat i Skolverket (2011) där mål för 

läsning i årskurs 3 är att elevens ska kunna läsa elevnära texter med flyt samt att de två första 

skolåren vad gäller läsinlärning framförallt är fokuserad på avkodning (Daneklev, u.å.). Årskurs 6 

valdes med motivet att kunna ta reda på om läsförmågan skiljer sig gentemot årskurs 4 och det 

ansågs intressant att då välja en årskurs där eleverna inte var alltför närliggande i ålder. Resultaten 

på pilotstudien vad gäller de tre texterna var något högre än förväntat, men en takeffekt nåddes 

inte, varpå årskurserna 4 och 6 behölls. Det finns en möjlighet att även årskurs 3 hade varit 

lämpliga kandidater till studien, i en jämförelse med årskurs 5, och detta framhåller vi som ett 

förslag till framtida studier. Rekryteringen av deltagarna skedde enligt ett bekvämlighetsurval, då 

deltagande i studien var frivilligt. Detta kan göra att de elever som valt att ställa upp också är 

elever med hög motivation till läsning, som leder till att resultatet i studien inte med säkerhet helt 

och hållet är representativt för åldersgruppen. Det är emellertid testledarnas subjektiva upplevelse 

att motivationen och intresset för studien varierade med varje enskild elev.  
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6.2.2 De tre Skobigotexterna 

De tre texterna med tillhörande frågor som använts i föreliggande studie gjordes ursprungligen av 

Bishop och Adams (1992). Texternas innehåll är, trots att de är skrivna i Storbritannien för ca 20 

år sedan, fullt applicerbara i en svensk kontext år 2013. Två av dessa texter har på 2000-talet, 

översatta till svenska, använts för svenska barn i forskning (Holck, 2009; Eldblom & Sandberg 

2009; Axelsson & Davidsson, 2009, Ekblad & Hansson Andersson, 2008; Frenzel & Malmgren, 

1996) samt av logopeder som instrument vid kvalitativ bedömning av läsförmåga vid läs- och 

skrivutredning (B. Rosén Gustafsson, personlig kommunikation 8 maj 2013). För det ändamål 

som texterna använts i föreliggande studie har de från författarnas håll upplevts som korta och 

förefaller lätta att förstå för deltagarna.  

 

Större delen av frågorna är ställda i öppen form, vilket har upplevts som en adekvat metod för att 

undersöka textförståelse i de åldrar deltagarna är. Öppna frågor ställer krav på minne och 

förståelse (Cain, 2010), vilket är just det som undersöks i studien. Öppna frågor möjliggör en 

analys av hur barnet resonerar (Cain, 2010), eftersom frågeformen är mer kvalitativ än exempelvis 

ja- och nejfrågor. Frågeformen gör att det går att svara på en mängd olika sätt på varje fråga. 

Dessa svar har bedömts i 0-1-2- skalan, och många fall har varit svårbedömda i vilken poäng de 

ska generera, vilket kan ses som en nackdel med frågeformen. Det finns olika typer av inferens; 

kunskapsbaserad (Bowyer-Crane & Snowling, 2005), känslomässig samt problembaserad (Letts & 

Leinonen, 2001). De inferenstyperna som upplevts svårast att poängsätta är inferensfrågorna med 

en känslomässig och problembaserande form. Den förstnämnda eftersom författarna av arbetet 

ansåg att det var svårt att sätta poäng på en känsla och specificera vilken känsla som är mest 

korrekt. Deltagarnas svar gällande problembaserad inferens varierade mycket och var av den 

anledningen svåra att rätta. 

6.2.3 Deltestet Ordförråd i WISC 

Att samma testmateriel användes till båda årskurserna fick till följd att de yngre deltagarna 

uttryckte att många av orden, ungefär hälften, var för svåra och att de således inte kunde beskriva 

dem. Många av deltagarna tycktes lättade när de fick förklarat för sig att de inte förväntades 

kunna alla orden. Fördelen med tillvägagångssättet att använda alla orden ur testet är att siffrorna 

är direkt jämförbara med varandra, vilket har övervägt nackdelen. 

6.2.4 Utformande av rättningsmall och interbedömarreliabilitet 

I den aktuella studien har ett stort arbete legat på att utforma en rättningsmall till 

Skobigotexterna, vilken  ansågs vara viktig att framställa eftersom det under rättning av 

deltagarnas svar var svårt att avgöra vilket svar som ska generera vilket poäng. 

Interbedömarreliabiliteten ökade vid användande av rättningsmallen i föreliggande studie, 
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testledarna anser således att det varit givande att använda mallen. För att texterna ska bli mer 

kliniskt användarvänliga anses det viktigt att en allmängiltig rättningsmall utformas till texterna. 

Gällande interbedömarreliabilitet gjordes uträkningen utifrån de svar som testledarna ansåg vara 

svårbedömda, det här eftersom det syftar till att stärka interbedömarreliabiliteten för 

testinstrumentet och rättningsmallen. Trots detta tillvägagångssätt var interbedömarreliabiliteten 

hög, vilket visar på att testdeltagarna varit samspelta i bedömningarna.  

7. Slutsats 

Resultatet visar att eleverna överlag presterar högt på både fakta- och inferensfrågor. Resultatet 

visar också att fakta- och inferensfrågor inte skiljer sig åt. Gällande faktafrågor när eleverna har 

texten tillgänglig vid svar på frågorna återfinns en signifikant skillnad gentemot lässätten uppläst 

respektive tyst läsning. Inga skillnader mellan kön och årskurser har påträffats. Slutsatser som kan 

dras utifrån detta är att elever med typisk läsutveckling i årskurs 4 och 6 inte har några svårigheter 

att svara på varken fakta- eller inferensfrågor, utan får höga poäng på båda frågetyperna. 

Medelvärden för de flesta variabler är högre i årskurs 6 än i årskurs 4, men skillnaderna mellan 

årskurserna är inte signifikanta utan elever i årskurs 4 är redan duktiga på att uppfatta texterna. 

En ytterligare slutsats som kan göras är att elever är hjälpta av att ha texten som stöd framför sig 

när de svarar på frågor, men endast vad gäller de frågor vars svar kan återfinnas uttryckligen i 

texten, inte vad gäller inferens. Hör- och läsförståelse (uppläst och tyst läsning) skiljer sig inte åt.  

 

7.1 Logopediska implikationer och förslag till framtida studier 

En förhoppning med den aktuella studien är att den ska kunna vara en delnormering av 

Skobigotexterna till en större normdatainsamling som inkluderar fler åldersgrupper. Dessa 

åldersgrupper ska tillsammans kunna utgöra en normering som kan användas som en pusselbit i 

en kartläggning av läsförmågan hos barn med misstänkta lässvårigheter. Förevarande studie är 

således viktig inte bara för dess resultat utan även eftersom den lagt grunden för en större 

normering. Förslag till framtida studier är således fler delnormeringar på ytterligare åldersgrupper, 

exempelvis årskurs 3 och 5. Ett ytterligare förslag till framtida studier är att undersöka olika 

sorters inferens i Skobigotexterna, så som kunskapsbaserad och känslomässig inferens.  
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Bilaga 1- Skobigotexterna 

 

 

 

Skobigotexterna Text A 
Micke cyklade nerför gatan och bestämde sig för att svänga in genom en port. Precis 

bakom muren fanns det en hög med skräp, och högst upp på högen stod en gammal 

barnvagn. Micke skyndade sig för att hämta sina kompisar, som var och lekte i skogen. - 

Kom och kolla vad jag har hittat, sa han. Micke och hans kompisar klättrade snabbt upp 

på skräphögen och fick ner barnvagnen. De tog bort överdelen och spikade fast en 

gammal bräda ovanpå barnvagnens underdel. Micke satte sig i racerbilen och åkte ner 

längs gatan i den medan hans kompisar hejade på.  

 

 

1. Var svängde Micke av vägen? (F) 

2. Vad fanns högst upp på skräphögen? (F) 

3. Varför stod barnvagnen på skräphögen? (I) 

4. Vad tänkte Micke när han fick syn på barnvagnen? (I) 

5. Vilka gick Micke och hämtade? (F) 

6. Varför berättade han om det för sina kompisar? (I) 

7. Vad gjorde de med överdelen på barnvagnen? (F) 

8. Vad spikade de fast på barnvagnen? (F) 

9. Varför tog barnen av överdelen på barnvagnen? (I) 

10. Varifrån fick Micke hammaren? (I) 

11. Vad gjorde Micke när han hade byggt klart racerbilen? (F) 

12. Vad gjorde barnen i slutet av berättelsen? (F) 

13. Hur kände sig barnen när de såg Micke åka med racerbilen? (I) 

14. Vad tror du att Micke kommer att göra med racerbilen nu? (I) 



Origin a ltext  p å  En gels ka : D.V.M. Bis h op  & C. Ad a m s ,  1 99 2  

Övers ä t tn in g t ill Sven s k a : P. Söderqvis t  & K. Nys t röm , 20 13  

 

32  

 

 

Skobigotexterna Text B 

Jenny tittade i sin spargris och såg att hon hade 20 kronor. Hon gav sig iväg nerför gatan, 

förbi cykelaffären med ett paket till sin mamma under armen. När hon kom till 

godisaffären satte hon ner paketet för att kunna peka på burken med gröna gelégrodor, 

som var hennes favoriter. Men medan hon vände ryggen till smet en man in i affären och 

tog paketet. En kvinnlig polis på polisstationen var väldigt snäll mot Jenny men hon var 

fortfarande väldigt upprörd.  

 

 

1. Var brukar Jenny ha sina pengar? (I) 

2. Vad tog Jenny ut ur sin spargris? (F) 

3. Varför tog hon ut sina pengar? (I) 

4. Vad bar Jenny under armen? (F) 

5. Vilken affär gick hon förbi? (F) 

6. Vilken affär gick hon in i? (F) 

7. Vad pekade hon på i affären? (F) 

8. Varför pekade hon på burken med godis? (I) 

9. Vem tog paketet? (F) 

10. Vems var paketet? (I) 

11. Varför tog mannen paketet? (I) 

12. Var är Jenny i slutet av berättelsen? (I) 

13. Vem tog hand om Jenny i slutet av berättelsen? (F) 

14. Varför gråter Jenny i slutet av berättelsen? (I) 



Origin a ltext  p å  En gels ka : D.V.M. Bis h op  & C. Ad a m s , 1 99 2  

Övers ä t tn in g t ill Sven s k a : P. Söderqvis t  & K. Nys t röm , 20 13  

 

33  

 

 

Skobigotexterna Text C 

Anders åkte skridskor på isen, ordentligt påklädd med yllemössa, vantar och halsduk. 

Han åkte till mitten av dammen, där isen var tunn. Anders skrek till när isen gav vika för 

hans tyngd och han brakade igenom den. En man kom rusande snabbt för att rädda 

honom och drog upp honom i båda armarna. När han kom hem blev Anders insvept i en 

filt och satte sig vid brasan, med en varm kopp te i handen. 

 

 

1. Vad gjorde Anders i början av berättelsen? (F) 

2. Vad hade han på huvudet? (F) 

3. Varför var Anders ordentligt påklädd när han skulle åka skridskor? (I) 

4. Varför hade han inte vanliga skor på sig? (I) 

5. Åkte han till mitten av dammen eller till kanten? (F) 

6. Visste Anders att isen var tunn? (I) 

7. Vad gjorde Anders när isen gav vika? (F) 

8. Varför skrek Anders? (I) 

9. Vem räddade Anders? (F) 

10. Hur visste mannen att något var fel? (I) 

11. Var satte sig Anders när han kom tillbaka? (F) 

12. Vad höll han i? (F) 

13. Varför satte sig Anders vid brasan när han kom hem? (I) 

14. Hur tror du Anders kände sig när han kom tillbaka? (I) 
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Bilaga 2- Samtycke till elever och föräldrar 

 

Hej!   

Vi är Kerstin Nyström och Pärnilla Söderqvist, studenter på logopedprogrammet termin 8, vid 

Linköpings Universitet. Vi skriver en magisteruppsats och söker nu deltagare till vår studie 

där vi vill undersöka läsförmågan hos barn och ungdomar. Vår förhoppning är att resultaten 

från studien kan fungera som referenspunkt vid dyslexiutredningar. Vårt syfte är att ta reda på 

vad som är normalt att klara vid en viss ålder. 

 

Vi önskar träffa ditt barn enskilt under skoltid under ca 40 minuter och hoppas nu på att ni vill 

ge ert godkännande till medverkan. Vi vill att ditt barn ska uppfylla följande kriterier för att 

delta:  

 

 Svenska som modersmål 

 Inga misstänkta eller dokumenterade läs- och skrivsvårigheter 

 Går i årskurs 4 eller 6 

 

Undersökningen består i att tre texter med tillhörande frågor presenteras för barnet/ungdomen 

på tre olika sätt; muntligt, genom tyst läsning samt tyst läsning med textstöd då de svarar på 

de efterföljande frågorna. Vi vill även undersöka arbetsminne, språkförståelse samt 

stavningsigenkänning vid läsning.  

 

Ljudinspelning kommer att ske under testningen för att vi i efterhand ska kunna gå tillbaka till 

materialet. Ljud-materialet kommer sedan att förstöras men skriftligt material kommer att 

sparas på enheten för logopedi vid Linköpings Universitet. Inga mer än vi två, Kerstin och 

Pärnilla, kommer veta om de enskilda barnens/ungdomarnas testresultat. 

 

Vi tror att barnen/ungdomarna kan komma att se situationen som rolig och ett spännande 

avbrott i skolmiljön. 

 

Ring eller e-posta gärna till oss om Ni har några frågor! 

 

Pärnilla Söderqvist  

Kerstin Nyström 

 

 

Uppsatshandledare: 

Janna Ferreira 

leg. Logoped 

fil. Dr i handikappvetenskap
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Vill du och ditt barn att barnet ska vara med i undersökningen? 

 

 Ja, både mitt barn och jag vill att mitt barn ska vara med i undersökningen om läsning som 

logopedstudenterna ska utföra. 

 

 

________________________                                       ____________________________

  

Barnets namn    Målsmans namn 

 

 

________________________                                       ____________________________ 

Barnets underskrift                          Målsmans underskrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


