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Abstract
Phonological awareness, decoding skills, letter knowledge and working memory
capacity predict early reading skills. The aim of the present study was to examine how
these different basic cognitive abilities together can explain reading comprehension in
children during first year of school. Reading comprehension, decoding, phonological
awareness, letter knowledge and working memory were studied in 36 children in first
grade with normal hearing and had Swedish as their native language. The results
show that decoding and phonological awareness together explain 62 % of the variance
in reading comprehension among the participants. The conclusion from the present
study is that decoding and phonological awareness predict reading comprehension
during first grade.
Key words: reading comprehension, decoding, phonological awareness, children in
first grade

Sammanfattning
Fonologisk

medvetenhet,

ordavkodningsförmåga,

bokstavskunskap

och

arbetsminneskapacitet har visats predicera den tidiga läsförmågan. Syftet med
föreliggande studie var att undersöka hur dessa olika kognitiva förmågor tillsammans
förklarar läsförståelse hos barn i första klass. Läsförståelse, ordavkodning, fonologisk
medvetenhet, bokstavskunskap samt arbetsminne undersöktes hos 36 elever i årskurs
ett med normal hörsel och svenska som modersmål. Resultatet visar att ordavkodning
och fonologisk medvetenhet tillsammans förklarar 62 % av variansen i läsförståelsen
hos deltagarna. Slutsatsen är därmed att ordavkodning och fonologisk medvetenhet
tillsammans predicerar läsförståelse i årskurs ett.
Nyckelord: läsförståelse, ordavkodning, fonologisk medvetenhet, barn i första klass
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1. Bakgrund
1.1 Inledning
Vi omges ständigt av ord i dagens samhälle. Att exempelvis skriva och läsa mail är
för många en stor del av vardagen, och kraven på god läs- och skrivförmåga ökar
(Ericson, 2007). Olika kognitiva funktioner krävs för ett språk och det är väl känt att
barns tidiga framsteg i att lära sig läsa är beroende av deras språkkunskaper (Bråten,
2008; Fricke, Bowyer-Crane, Haley, Hulme & Snowling, 2013; Muter, Hulme,
Snowling & Stevenson, 2004). Logopeder spelar en allt mer aktiv roll i förebyggande
arbete, identifiering samt behandling av lässvårigheter i dag än tidigare. Den mer
aktiva rollen beror till stor del på en ökande mängd forskning som dokumenterar en
relation mellan talade och skriftliga språksvårigheter (Kamhi & Catts, 2012a).
Eftersom svårigheter i talat språk oftast observeras innan barnen börjar formell
läsundervisning, kan logopeder vara viktiga medlemmar i teamet med uppdrag att
tidigt identifiera barn som löper risk för läsproblem (Catts, Fey, Zhang & Tomblin,
2001). Läsprestationer hos skolbarn är mycket stabila över tid. Det har lett till ett
ökande intresse för hur barn med risk för lässvårigheter kan identifieras tidigt, vilket
är viktigt för att tidiga insatser ska kunna sättas in (Scarborough, 2002). Kognitiva
förmågor som visat sig vara starka prediktorer för den tidiga läsförmågan är bland
annat fonologisk medvetenhet, bokstavskunskap, ordavkodningsförmåga (Adams,
1990; National Institute for Literacy, 2008) samt arbetsminne (Baddeley, 2003).
1.2 Läsförståelse
God läsförståelse är av stor betydelse för inlärning och följaktligen viktigt för elevers
framgång i skolan (Skolverket, 2001). Ett barns läs- och skrivinlärning är starkt
beroende av den formella undervisningen, men även av omgivande kultur och barnets
erfarenheter (Høien & Lundberg, 1999). Barnen ska enligt Skolverkets läroplan för
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet under de första skolåren bland annat
lära sig sambandet mellan grafem och fonem samt få kunskap om alfabetet
(Skolverket, 2011). De stora skillnaderna i vad som definierar framgångsrik
läsförståelse enligt Snow (2010) utgör en stor utmaning för forskningen.
Läsförståelse definieras enligt Bråten (2008) som följande: ”…att utvinna och skapa
mening när man genomsöker skriven text och samspelar med den” (s. 14). I
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definitionen presenteras två olika aspekter av läsförståelse; dels att det krävs att
läsaren avkodar texten, det vill säga omkodar grafem till fonem, på ett fullständigt sätt
och dels att läsaren ska kunna utvinna textens innebörd. Läsförståelse är ett komplext
område där många olika komponenter ingår (Adams, 1990; Lundberg, 2008; Nation,
2006; Ripoll Salceda, Aguado Alonso & Castilla-Earls, 2013; Snow, 2010; Vellutino,
2003) och det är välkänt att barns tidiga framsteg i att lära sig läsa är beroende av
deras språkkunskaper (Bråten, 2008; Fricke et al., 2013; Muter et al., 2004) vilket
innebär färdigheter i bland annat ordförråd, grammatik och ordavkodning (Bråten,
2008; Lundberg, 2008; Muter et al., 2004). Även icke-språkliga kognitiva förmågor
såsom uppmärksamhet, visuell föreställningsförmåga, intresse, omvärldskunskap samt
icke-verbal intelligens är viktiga för en god läsförståelse (Kamhi, 2012; Lundberg,
1984; Vellutino, 2003; Westlund, 2009). Läsarens syfte och förväntningar med
läsningen är också av vikt för läsförståelsen och kan te sig olika huruvida läsningen
syftar till nöje, skola eller standardiserade test (Bråten, 2008; Kamhi, 2012; Snow,
2010).

Läsförståelse är därmed beroende av många fler komponenter än endast

automatiserad ordavkodning (Vellutino, 2003).
1.2.1 The Simple View of Reading
The Simple View of Reading (SVR) är en modell som beskriver läsprocessen utifrån
komponenterna

avkodning

och

språkförståelse

(Hoover

&

Gough,

1990).

Komponenterna kan uttryckas i en formel där läsning (L) är produkten av
avkodning (A) och förståelse (F), det vill säga L=A*F. Formeln symboliserar att
komponenterna var för sig är nödvändiga för läsning men ingen är i sig själv
tillräcklig. Skicklig avkodning innebär enligt modellen effektiv ordigenkänning, det
vill säga förmågan att snabbt kunna plocka fram en representation från ett tryckt
stimuli som ger tillgång till en lämplig framplockning i det mentala lexikonet.
Därmed sker en hämtning av semantisk information på ordnivå. Förståelse innebär,
enligt SVR, förmågan att ta lexikal information och härleda menings- och
diskurstolkningar, så kallad språklig förståelse. Läsförståelse innebär samma
språkliga förståelse, men förlitar sig istället på grafiskt baserad information. I den
tidiga läsutvecklingen är barnets förmåga att avkoda betydligt bättre än barnets
språkförståelse, båda färdigheterna är dock fortfarande korrelerade med läsförståelse
(Hoover & Gough, 1990).
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Det har ifrågasatts om SVR fullständigt kan förklara läsförståelse eller ej (Kamhi,
2012; Kirby & Savage, 2008). Modellen bör enligt Kirby och Savage (2008) ses som
en kortfattad och simplifierad modell av läsförståelse, som är ett komplext fenomen.
Vidare betonas att fler förmågor än just avkodning och språkförståelse har visats
kunna förutsäga läsförståelsen (exempelvis arbetsminne, ordkunskap och icke-verbal
intelligens). Kirby och Savage (2008) menar därför att det är missvisande att
modellen endast lyfter fram två av dem. Även Kamhi (2012) betonar att modellen
missar komponenter som är viktiga för läsförståelse, exempelvis uppmärksamhet,
intresse och motivation.
1.3 Ordavkodning
Ordavkodning kan beskrivas som ”läsningens tekniska sida”, där läsaren behöver
utnyttja skriftspråkets princip eller kod för att komma fram till vilket ord som står
skrivet (Høien & Lundberg, 1999). Olika språk har olika ortografiskt djup och det
svenska språket stavas med en relativt ljudenlig koppling mellan grafem och fonem
(Tvingstedt & Salameh, 2012). Ordavkodning består av flera komponenter som
bygger på olika grundläggande förmågor och kunskaper, exempelvis språklig
medvetenhet, bokstavskunskap och igenkännande av hela ord (Vellutino, 2003). Att
använda en så kallad lexikal beslutsuppgift är en vanlig teknik för att belysa
ordavkodningens roll vid läsning (Katz et al, 2012; Lukatela & Turvey, 2000;
Lundberg, 1984; Melin, 2004). En lexikal beslutsuppgift innebär att läsaren ska
avgöra om den bokstavssträng som presenteras är ett riktigt ord eller inte. Uppgiften
är ett viktigt verktyg för att studera individuella skillnader i ordidentifiering, och har i
årtionden varit en av de vanligaste metoderna för att studera de kognitiva processer
som är involverade i ordidentifiering (Katz et al., 2012). Det finns starka bevis för att
resultatet av en lexikal beslutsuppgift kan ses som en av prediktorerna för läs- och
skrivförmågan (Katz et al., 2012; National Institute for Literacy, 2008).
Ordavkodning är högt korrelerat med läsförståelse (Adams, 1990; Hoover & Gough,
1990; Nation, 2006; Ripoll Salceda et al. 2013; Vellutino, 2003). Studier har visat att
variablerna avkodning och språkförståelse uppskattningsvis förklarar 50 % av
variansen gällande läsförståelse för barn i grundskolan (Ripoll Salceda et al. 2013).
Barn med bristande ordavkodningsförmåga tenderar att prestera sämre än barn med
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god avkodningsförmåga vid mätningar av läsförståelse (Vellutino & Scanlon, 2002).
Avkodning och språkförståelse samspelar men har olika utvecklingsförlopp under
individens läsutveckling (Kamhi & Catts, 2012b; Westlund, 2009). Sambandet mellan
ordavkodningsfärdigheter och läsförståelse är särskilt stark under de första skolåren.
Skillnader hos olika läsare i tillägnandet av automatiserade ordavkodningsförmågor är
därför den primära källan för variationer i läsförståelse för barn i grundskolan
(Vellutino, 2003). Denna slutsats får även stöd från Hoover och Gough (1990), vilka
visar att test som undersöker ordavkodning också predicerar prestationer vid
läsförståelsetest mer reliabelt hos läsare i den tidiga läsutvecklingen än hos läsare som
kommit längre i sin läsutveckling. Förståelseprocessen vid läsning kräver mer
kognitiva resurser än avkodning eftersom läsaren ska koppla det hen läser till egna
erfarenheter samt göra tolkningar och dra slutsatser (Høien & Lundberg, 1999).
Det går att skilja på två typer av enheter som läsaren använder under ordavkodning
och de olika strategierna kan ha olika effekt på läsförmågan. Då läsaren avkodar
morfem kallas det för ortografisk läsning och då läsaren avkodar grafem kallas det för
fonologisk läsning (Høien & Lundberg, 1999; Nunes, Bryant & Barros, 2012; Frost &
Jakobsson, 2009). Innan små barn vet vad de enskilda bokstäverna står för känner
många av dem igen ordet som en ordbild. Enligt Høien och Lundbergs (1999)
utvecklingsmodell för läsning ses det som barnets första lässtadie och kallas för
pseudoläsning. Därefter kommer det logografiskt-visuella stadiet, där barnet ännu inte
har förstått kopplingen mellan grafem och fonem, och inlärningen kännetecknas av
associationer mellan grafiska mönster och ordnamn. Stadiet som efterföljer det
logografiskt-visuella stadiet kallas det alfabetiskt-fonologiska stadiet, vilket innebär
att läsaren börjar lära sig koppla samman grafem och fonem, det vill säga knäcker den
alfabetiska koden. Slutligen kommer det ortografiskt-morfemiska stadiet, vilket
innebär att läsaren har en mer effektiv väg till lexikon och utöver fonologiska regler,
även använder sig av morfologiska och lexikala strategier för att avkoda ord (Høien &
Lundberg, 1999).
1.3.1 Fonologisk ordavkodning
I början av läsutvecklingen handlar avkodning till största delen om att använda
fonologisk avkodning, eftersom en stor del av orden som nybörjare läser är ord de
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aldrig tidigare har sett i skrift (Hoover & Gough, 1990). Då omvandlingen från
grafem till fonem inte är automatiserad blir den fonologiska omkodningen
tidskrävande och mödosam. Fonologisk ordavkodning hos ett barn i den tidiga
skolåldern tar upp mycket av arbetsminnekapaciteten vid läsning, och det blir svårare
för läsaren att etablera ett nätverk av associationer mellan flera bokstäver (Høien &
Lundberg, 1999). Ju mer uppmärksamhet och energi som läsaren använder till att
avkoda ett ord, desto mindre resurser blir det över till att förstå och tolka innehållet i
både den aktuella meningen och föregående meningar i texten (Bråten, 2008; Kamhi
& Catts, 2012b; Vellutino, 2003). Att exklusivt omvandla grafem till fonem vid
textläsning är ineffektivt och inte tillräckligt för att läsaren ska kunna leva upp till
kraven i dagens skola och som individ i ett modernt samhälle. Läsaren måste därför
kunna använda större enheter för avkodning, det vill säga en ortografisk avkodning,
och därmed få en mer funktionell och automatiserad läsning (Frost & Jakobsson,
2009; Nunes et al., 2012; Tunmer & Hoover, 1992).
1.3.2 Ortografisk ordavkodning
Den ortografiska strategin vid läsning möjliggör för läsaren att gå direkt från ordets
bokstavssekvens till ordets fonologi och mening (Adams, 1990). Fonologi spelar en
viktig roll för ordavkodning (Lukatela & Turvey, 1994), och att känna igen ord som
helheter kräver mindre medveten uppmärksamhet än fonologisk avkodning. Att känna
igen ord som helheter har därför en särskild betydelse för att utveckla läsflyt (Bråten,
2008). En förutsättning för ortografisk läsning är att läsaren har sett ordet flera gånger
och därmed etablerat en inre bild av hur ordet stavas, en så kallad ortografisk
identitet, som gäller oavsett vilken typografi som används (Høien & Lundberg, 1999).
Även den erfarne läsaren använder den fonologiska strategin vid avkodning av ord
som är svåra eller för läsaren obekanta sedan tidigare. Fonologisk ordavkodning
bidrar då till att läsaren snabbare och mer fullständigt kan bearbeta ett okänt ords
innebörd samt ortografi, och är därmed nödvändigt för att lära sig nya ord (Adams,
1990; Høien & Lundberg, 1999). En förutsättning för både ortografisk och fonologisk
läsning är bokstavskunskap (Adams, 1990; Høien & Lundberg, 1999; Kamhi & Catts
2012b; Muter et al., 2004).
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1.4 Bokstavskunskap
Bokstavskunskap innebär förmågan att känna igen och manipulera bokstäver (Wren,
2000). Bokstavsigenkänning spelar en kritisk roll för ordavkodningen, då läsaren
behöver ha ett snabbt och automatiserat visuellt igenkännande av de bokstäver ordet
består av (Høien & Lundberg, 1999). Bokstavskunskap är en av flera viktiga
komponenter för att förstå att bokstäver representerar fonem, och är i de tidiga
lässtadierna en stark prediktor för senare läs- och skrivförmåga (Adams, 1990; Byrne
& Fielding-Barnsley, 1989; Catts et al., 2001; Høien & Lundberg, 1999; Lervåg,
Bråten & Hulme, 2009; Levy, Gong, Hessels, Evans & Jared, 2006; Muter et al.,
2004; Shapiro, Carroll, & Solity, 2013). Barn i svenska skolor ska under de första tre
skolåren lära sig sambandet mellan grafem och fonem samt få kunskap om alfabetet.
Barnen ska även utveckla metalingvistiska förmågor, såsom att lära sig rimma
(Skolverket, 2011).
1.5 Fonologisk medvetenhet
Fonologisk medvetenhet är en metalingvistisk förmåga som avser förmågan att se till
ljudstrukturen av ett ord, snarare än dess betydelse (Adams, 1990; Bentin, 1992;
Lundberg, 2009). Det är väl känt att fonologisk medvetenhet har stor betydelse för
den tidiga läsutvecklingen (Adams, 1990; Bradley, 1988; Bryant, MacLean, Bradley
& Crossland, 1990; Catts et al., 2001; Gathercole & Baddeley, 1993, Lundberg, Frost
& Petersen, 1988; Lundberg, 2009; National Institute for Literacy, 2008; Shapiro et
al. 2013) och läsarens fonologiska medvetenhet kan anses ge grund till fonologisk
ordavkodning (Adams, 1990; Apel, Masterson & Brimo 2012).
1.5.1 Rim och olika aspekter av fonologisk medvetenhet
Till begreppet fonologisk medvetenhet kan flera lingvistiska enheter relateras, vilka
behandlar större respektive mindre fonologiska enheter, exempelvis; rim, stavelser
och enskilda fonem (Høien, Lundberg, Stanovich & Bjaalid, 1995). Då olika aspekter
av fonologisk medvetenhet studerats, har det framkommit att medvetenhet om att ord
rimmar samt fonemisk medvetenhet är två av de viktigaste faktorerna för tidig
läsförmåga (Høien et al., 1995; Goswami & Bryant, 1992). Förmågan att rimma
kräver att barnet kan bryta ner koartikulerade fonetiska kluster till mindre enheter
6

samt förmå sig att känna igen att de finala stavelserna låter lika. Fonemisk
medvetenhet innebär däremot förmågan att manipulera fonemiska segment (Bentin,
1992). I en studie av Leather och Henry (1994) undersöktes bland annat hur
fonologisk medvetenhet och arbetsminnet predicerar läsförståelse hos sjuåringar. I
studien framkom att fonologisk medvetenhet (i form av fonemisk medvetenhet) var en
starkare prediktor för läsförståelse än arbetsminne. Bryant, MacLean, Bradley och
Crossland (1990) har visat att barnets medvetenhet om att ord rimmar bidrar till
utveckling av läsförmåga på två sätt. Bryant et al. (1990) menar att medvetenheten
dels är en viktig faktor för läsarens upptäckt av fonem, och dels hjälper läsaren att
gruppera ord i vanliga stavelsemönster. Barn är ofta medvetna om rim redan vid fyra
års ålder, och denna medvetenhet påverkar hur väl barnet lär sig läsa och stava senare
i utvecklingen (Bradley & Bryant, 1983).
Enligt Goswami och Bryant (1992) främjas skapandet av ortografiska kategorier av
förmågan att rimma, och därmed främjas även läsutvecklingen i ett senare
läsinlärningsskede. Uppsättningar av kategorier med rimmande ord formas hos barnet
när det lär sig att till exempel hatt, katt och matt rimmar. Barnen har ofta anammat
många sådana kategorier när de gått i förskolan. Kategorierna är potentiellt mycket
viktiga i den senare läsutvecklingen då barnet ska lära sig olika stavningsmönster.
Kategorierna är då viktiga för att barnet kommer bemöta en annan typ av kategori,
ortografiska kategorier, senare i läsutvecklingen. Dessa kategorier innehåller ord med
samma ljud- och stavelsemönster som de rimkategorier, vilka barnet skapat tidigare,
och kommer därför att placeras in i de rimkategorier barnet redan format. Det finns
därför starka belägg för att de rimkategorier som barnet skapar kommer att spela en
signifikant roll i att hjälpa barnet skapa ortografiska kategorier (Goswami & Bryant,
1992).
Fonologisk medvetenhet kan ses som en hierarkisk förmåga vilken sträcker sig från
"ytlig" till "djup" (Stanovich, 1992). Ytlig fonologisk medvetenhet anses vara en
enklare form av analys som involverar stora fonologiska enheter. Djupare nivåer av
fonologisk medvetenhet anses kräva tydligare analys av mindre enheter. Således kan
rimfärdigheter anses representera den ytliga delen av fonologisk medvetenhet
(Stanovich, 1992). Även Anthony et al. (2002) anser att färdigheter i fonologisk
medvetenhet sker genom en hierarkisk modell av ordets struktur. De menar att i
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barnets tidiga läsutveckling manifesteras fonologisk medvetenhet genom upptäckt av
stora fonologiska enheter såsom ord, stavelser och rim. Senare i utvecklingen lär sig
barnet att manipulera orden på fonemnivå. Specifikt förefaller utvecklingshierarkin
för färdigheter i fonologisk medvetenhet alltså ske genom en hierarkisk modell av
ordets struktur, på så sätt att ju längre barnet kommit i sin utveckling desto högre
färdigheter får hen för allt mindre språkliga enheter (Anthony et al., 2002).
Bentin (1992) föreslår till skillnad från Anthony et al. (2002) och Stanovich (1992) att
det finns två olika former av fonologisk medvetenhet; förmågan att isolera segment
och manipulera enskilda fonem samt förmågan till rim. Den första formen handlar om
explicit kunskap om fonemiska segment och kan därför kallas fonemisk medvetenhet.
Den andra kan kallas tidig fonologisk medvetenhet då det handlar om upptäckten av
olikheter och likheter mellan ord utifrån olika stavelsesegment. Bentin (1992) föreslår
sammanfattningsvis att det finns två kvalitativt olika former av fonologisk
medvetenhet snarare än två olika nivåer av en och samma förmåga.
1.6 Arbetsminne
Arbetsminnet möjliggör tillfällig lagring och hantering av information som behövs för
komplexa uppgifter såsom förståelse, lärande och resonemang (Baddeley & Hitch,
1974; Alloway et al., 2005). Vid läsning krävs ett betydande minnespann när lagring
och bearbetning av en text sker, och information från texten integreras med tidigare
bakgrundskunskap för att få en ökad förståelse av innehållet (Nation, 2005).
Arbetsminneskapaciteten kan spela en stor roll för barnets framtida utbildning
(Alloway et al., 2005), och barns prestation på arbetsminnestest utgör en god
prediktor för att indikera deras läsförståelsenivå (Cain, 2006).
Stora krav ställs på arbetsminnet vid läsförståelse (Baddeley, 2003; Gathercole &
Baddeley, 1993; Swanson & Siegel, 2001; Yuill, Oakhill & Parkin, 1989). I den tidiga
läsutvecklingen har läsaren en ineffektiv ordavkodning, vilket innebär extra stor
belastning på arbetsminnet, och kan begränsa förmågan att förstå textens innehåll
(Høien & Lundberg, 1999; Kamhi & Catts, 2012b; Perfetti, 1994; Vellutino, 2003).
Arbetsminnet kan enligt Perfetti (1994) ses som ett begränsat kapacitetssystem, som
involverar kompromissande mellan lagring och bearbetning. Ineffektiv ordavkodning
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innebär att en större proportion av bearbetningskapaciteten ägnas åt att avkoda orden,
vilket då lämnar lite utrymme över för förståelseprocesser som är viktiga för en
meningsfull representation av texten. Långsam ordavkodning innebär även att
informationen som lagras i korttidsminnet förloras innan den har blivit fullständigt
processad eller integrerad, vilket leder till att läsförståelsen blir lidande (Perfetti,
1994).
För att förstå arbetsminnet hos människan utvecklade Baddeley och Hitch (1974) en
arbetsminnesmodell. De fann med hjälp av paradigmet om dubbla arbetsuppgifter två
system för lagring och bearbetning, ett verbalt och ett visuospatiellt. Paradigmet
innebär att individers arbetsminne utsätts för uppgifter av de två olika modaliteterna
och visar att individen kan ta sig an de båda samtidigt (Baddeley & Hitch, 1974). Det
verbala minnet är involverat i bearbetning av tillfällig ljudlagring och artikulatorisk
repetition av fonologiska representationer (Baddeley & Hitch, 1974; Baddeley, 2003),
medan det visuospatiala arbetsminnet integrerar icke-verbal information (Baddeley,
2003). Det är framförallt det verbala minnet och läsutvecklingen som har ett nära
samband (Baddeley, 2003; Gathercole & Baddeley, 1993; Swanson & Siegel, 2001;
Yuill et al., 1989).
1.7 Icke-verbal intelligens
För att särskilja läs- och skrivförmågan från allmänt nedsatt begåvningsnivå testas
vanligtvis icke-verbal intelligens (Svensson, 2009). Intelligens är en generell kognitiv
förmåga som involverar resonemang, planering, problemlösning samt abstrakt
tänkande (Albanese, De Stasio, Di Chiacchio, Fiorilli & Pons, 2010; Evenshaug &
Hallen, 1992), och kan delas upp i verbal och icke-verbal intelligens (Sattler, 1992).
Vellutino, Scanlon och Lyon (2000) menar att det finns rikligt med evidens för att
mätningar

av

icke-verbal

intelligens

inte

korrelerar

högt

med

ordavkodningsprestation. Vidare föreslår författarna att språkbaserade förmågor,
särskilt fonologiska förmågor, är viktigare faktorer för individuella skillnader i
avkodning än högre grader av icke-verbal intelligenskvot.
Icke-verbal intelligens kan mätas via uppgifter där individen ska fylla i
figurklassificeringar, matriser, hopparade associationer (Sattler, 1992; Matthews,
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Orzech & Lassiter, 2011) samt utföra problemlösning (Albanese et al., 2010;
Kaufman, Knaphaus & Kaufman, 1985). Testet Raven’s Coloured Progressive
Matrices är ett lämpligt verktyg att använda vid mätning av icke-verbal intelligens
(Nisbett et al., 2012).
1.8 Kognitiv bearbetningshastighet
Kognitiv bearbetningshastighet avser förmågan att automatiskt utföra enkla eller
överinlärda grundläggande kognitiva uppgifter, särskilt då hög mental effektivitet
krävs. Med hög mental effektivitet menas uppmärksamhet och koncentration
(McGrew, 2009). Kognitiv bearbetningshastighet är associerat till läsförmågan
(Napels, Katz och Grigorenko, 2012; Shanahan et al., 2006) och är en prediktor för
läsflyt (Jacobsson et al., 2011). Snabbare kognitiv bearbetningshastighet kan göra att
läsaren lättare känner igen bokstäver och kan avkoda texten mer effektivt (Roivanien,
2011).

2. Syfte
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur olika kognitiva förmågor
tillsammans förklarar läsförståelse hos barn i första klass. Förmågorna som undersöks
är ordavkodning, fonologisk medvetenhet, bokstavskunskap samt arbetsminne.
Frågeställningen i föreliggande studie är:
Hur stor del av variansen i läsförståelse hos barn i årskurs ett kan tillsammans
förklaras av de kognitiva förmågorna som undersöks i föreliggande studie?

3. Metod
Föreliggande studie och dess datainsamling låg inom ramen för ett större projekt som
undersöker samband mellan läsning och kognition hos nybörjarläsare med olika
förutsättningar. Målsättningen i föreliggande studie var att samla in, analysera samt
rapportera data från 30 barn i årskurs ett.
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3.1 Urval
3.1.1 Inklusions- och exklusionskriterier
Inklusionskriterier i föreliggande studie var att deltagarna skulle ha svenska som
modersmål samt gå i första klass. Exklusionskriterier var förekomst av
hörselnedsättning eller kunskaper i teckenspråk.
3.1.2 Pilotstudie
En pilotstudie utfördes på en pojke och en flicka som rekryterades med
bekvämlighetsurval. Testningen genomfördes under kontrollerade förhållanden enligt
testmanual. Syftet med pilotstudien var att kontrollera att undersökningsupplägget var
genomförbart.

Testningen

resulterade

inte

i

några

förändringar

angående

testförfarande, och då barnen uppfyllde inklusionskraven kunde dessa deltagare
inkluderas i huvudstudien tillsammans med resterande 34 deltagare.
3.1.3 Huvudstudie
För att rekryteringen av deltagarna skulle ske ur ett socioekonomiskt representativt
område med hänsyn till föräldrarnas ställning på arbetsmarknaden, togs kontakt med
avdelningen för Statistik och utredning i en kommun i sydöstra Sverige. Rekrytering
av deltagare skedde sedan genom att tio skolor valdes utifrån socioekonomisk
medelnivå i det omgivande samhället. Dessa skolor kontaktades via ett
informationsbrev till skolans rektor (Bilaga 1). Sex skolor tackade nej till att
medverka i föreliggande studie på grund av plats- och/eller tidsbrist. Efter
godkännande från resterande fyra skolors rektorer delades samtyckesbrev (Bilaga 2)
samt enkät (Bilaga 3) ut till skolornas elever i årskurs ett. Enkätens syfte var delvis att
samla in information från målsmännen som var nödvändig för föreliggande studies
inklusions- och exklusionskriterier. Övriga delar av enkäten syftade till att samla in
information till projektet som föreliggande studie är en del av. Totalt tillfrågades 104
barn och deras målsmän om deltagande i studien. Av de 104 barnen och deras
vårdnadshavare tackade 43 ja och godkände därmed deltagande i studien. På grund av
ej uppfyllda inklusionskriterier eller utgånget inlämningsdatum av samtyckesblankett
kvarstod till sist 34 deltagare i föreliggande studie.
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3.2 Deltagare
Deltagare i föreliggande studie, pilotstudien inkluderat, var 36 barn (16 pojkar och
20 flickor) i årskurs ett där alla hade svenska som modersmål. Medelåldern var 7;7 år
(min:7;2, max:8;1) och standardavvikelsen var 0;3 vid testtillfället (Tabell 1). Av
deltagarna hade 26 barn någon förälder vars utbildningsnivå var eftergymnasial eller
högre. De övriga tio deltagarna hade inte någon förälder med en utbildningsnivå som
var högre än gymnasial.
Tabell 1. Deltagare
Antal

Medelålder

Alla

36

7;7 år

Pojkar

16

7;7 år

Flickor

20

7;6 år

3.3 Testförfarande
Datainsamling för föreliggande studie skedde från januari till mars månad genom
individuella testtillfällen i enskilda rum på respektive skola. Testningen tog totalt
mellan 38 till 88 minuter och var i genomsnitt 60 minuter, exklusive paus, per
deltagare. Standardavvikelsen var 12,9 minuter. Resultatregistrering skedde med hjälp
av datoriserad och manuell registrering av testförfarandet. Varje tillfälle filmades för
att kvalitetskontroller vid rättning skulle kunna genomföras. Deltagarna fick tydliga
muntliga instruktioner samt övningsuppgifter av testledaren inför varje deltest. De
datoriserade testen var administrerade på en HP laptop (15,4” skärm) med
mjukvaruprogrammet DMDX (version 4.1.2.0; Forster & Forster, 2003). Textstimuli
var i typsnitt Times New Roman (115 punkter) och presenterades centralt på skärmen.
Deltagaren svarade genom att trycka på en vit eller svart Jelly Bean® Twist-knapp
(6,5 cm i diameter) och knapparna motsvarade alltid samma svar (ja och nej).
3.4 Etiska överväganden
Föreliggande

studie

var

en

del

av

forskningsprojektet

”Datoriserad

teckenspråksbaserad lästräning för döva barn” som är prövat och godkänt av
Regionala Etikprövningsnämnden i Linköping: diarienummer IBL-2012-00136. All
data gällande deltagare och skolor i studien har avidentifierats och resultaten
presenteras

endast

på

gruppnivå.

Data,

videofilmer

och

tillhörande

identifieringssystem (kodnyckel) förvaras åtskilda i separata låsta skåp på
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Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet i minst tio
år. Endast forskare inom projektet har tillgång till rådata och ingen obehörig kan ta
del av dem.
3.5 Material
Nedan presenteras de test som användes för att undersöka de olika kognitiva
förmågorna i studien (Tabell 2), för testordning se Bilaga 4.
Tabell 2. Översikt av använda test
Prövad förmåga

Test

Rättning

Läsförståelse

Woodcock Passage
Comprehension Test
Lexical Decision Task
Ordkedjor

Antal korrekta svar enligt
manual (max 68)
Enligt d’-måtta
Antal korrekt återgivna svar
enligt manual (max 60)
Enligt d’-måtta
Enligt d’-måtta
Antal korrekt återgivna svar
enligt manual (max 10)
Antal korrekt återgivna svar
enligt manual (max 36)
Svarstid

Ordavkodning

Fonologisk medvetenhet
Bokstavskunskap
Arbetsminne

Bokstav- och sifferrimstest
Letter Decision Task
Clown-testet

Icke-verbal intelligens

Raven’s Coloured
Progressive Matrices
“Ja-Nej”-test

Kognitiv
bearbetningshastighet
a
måttet d’ (d-prime) tar hänsyn till responsbias genom att justera rätta ja-svar (”hits”) för
falska ja-svar (”false alarms”), vilket ger en rättvisande bild av test där man avger svar genom
att trycka ja och nej.

3.5.1 Uppvärmning inför datoriserade tester
Innan de datoriserade testerna användes introducerades deltagaren med två
uppvärmningstest, varav testet för kognitiv bearbetningshastighet även fungerade som
en kontrollvariabel. Dessa test användes även för att deltagaren skulle bli bekant med
testutrustningen samt testproceduren.
3.5.1.1 Knapptryckning
Knapptryckning övades med hjälp av ett datoriserat reaktionshastighetstest.
Deltagaren fick i uppgift att, med sin dominanta hand, trycka på Jelly Bean® Twistknappen 30 gånger utan att sluta, så snabbt hen kunde. Måttet som användes var
genomsnittlig knapptryckningshastighet i millisekunder.
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3.5.1.2 Kognitiv bearbetningshastighet
Förmågan att matcha stimuli mot rätt respons kontrollerades med hjälp av det
datoriserade ”Ja-Nej”-testet. Deltagaren fick två Jelly Bean® Twist-knappar
placerade framför sig. Knappen för ja placerades vid barnets dominanta hand.
Deltagaren fick sedan i uppgift att trycka på Jelly Bean® Twist-knappen för ja när
texten ”JA” visades på en datorskärm och på den andra knappen när texten ”NEJ”
visades på skärmen. Vid varje item hade deltagaren 5,0 sekunder på sig att svara och
gav deltagaren inget svar byttes till nästa. Tiden mellan varje item var 1,0 sekunder.
Testet avbröts inte och tog maximalt 50 sekunder om deltagaren inte svarade på
någon av uppgifterna. Måttet som användes var genomsnittlig reaktionshastighet i
millisekunder för de presentationer där deltagaren svarat rätt. Testet var en
förutsättning för att deltagaren skulle kunna fortsätta med de övriga datoriserade
testerna och resultatet användes sedan som en kontrollvariabel vid resultatanalysen.
3.5.2 Läsförståelse
Med

läsförståelsetestet

Woodcock

Passage

Comprehension

Tests

svenska

översättning av Byrne et al. (Woodcock, 1987) testades deltagarens läsförståelse.
Deltagaren läste meningar, eller stycken, i ökande svårighetsgrad där det i varje
mening eller stycke saknades ett ord exempelvis ”Bollen är inte i lådan. Den är
framför _______”. Deltagaren skulle ange vilket det utelämnade ordet i respektive
uppgift var. Testet avbröts då deltagaren svarade fel på sex uppgifter i rad. Resultatet
mättes utifrån antalet korrekta svar enligt tillhörande bedömningsmall. Totalt bestod
testet av 68 uppgifter och 20 av de 27 första uppgifterna hade en bild till texten.
3.5.3 Ordavkodning
Ordavkodningsförmågan undersöktes genom två olika test.
3.5.3.1 Ordkedjor (Ordk)
Ordkedjor-testet (Ordk) (Jacobson, 2001) mätte ordavkodningsförmåga genom att
deltagaren presenterades 60 stycken så kallade ordkedjor, det vill säga tre stycken
hopskrivna ord såsom ”hejmatsnö”. Deltagarens uppgift var att markera med två
streck var ordgränserna i ordkedjan skulle vara, exempelvis hej│mat│snö. Under två
minuter skulle deltagaren lösa så många ordkedjor som möjligt och varje korrekt
ordkedja gav en poäng.
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3.5.3.2 Lexical Decision Task (LDT)
Ordavkodning testades även med hjälp av datoriserade lexikala beslutsuppgifter.
Testet benämns som Lexical Decision Task (LDT) i föreliggande studie och
deltagaren fick i testet avgöra om olika typer av ord var riktiga ord eller inte med
hjälp av knapptryckning på Jelly Bean® Twist-knapparna. Totalt var det 40 items från
tre olika kategorier av ord; riktiga ord, non-ord och icke-ord (se Bilaga 5). Non-ord är
ett ord som följer språkets grafotax men saknar semantisk innebörd (Melin, 2004).
Resultatet mättes genom antal korrekta svar. Vid varje item hade deltagaren 5,0
sekunder på sig att svara och gav barnet inget svar inom dessa sekunder visades nästa
item. Tiden mellan varje item var 1,0 sekunder. Testet avbröts inte och tog maximalt
5,5 minuter om deltagaren inte svarade på någon av uppgifterna. Testets items var
förrandomiserade och resultatet mättes utifrån antal korrekta svar med hjälp av d’mått.
3.5.4 Fonologisk medvetenhet
Fonologisk medvetenhet mättes genom två datoriserade test där deltagaren fick svara
om bokstäver och siffror i par rimmade, exempelvis ”3 G”. Skillnaden mellan testen
var ordningen på bokstavs- och sifferparen samt kombinationen siffror-bokstäver (se
Bilaga 6). Alla deltagare genomförde båda testen där hälften av deltagarna började
med ena delen och andra hälften började med den andra. Deltagaren svarade ja eller
nej med hjälp av knapptryckning på Jelly Bean® Twist-knapparna och resultatet
mättes genom antal korrekta svar. Items i uppgiften var randomiserade i par om tre.
Vid varje item hade deltagaren 20,0 sekunder på sig att svara och gav barnet inget
svar byttes till nästa item. Tiden mellan varje item var 1,0 sekunder. Testen avbröts
inte och tog sammanlagt maximalt 20 minuter om deltagaren inte svarade på någon av
uppgifterna. Deltagarnas prestation mättes utifrån antal korrekta svar med hjälp av d’mått.
3.5.5 Bokstavskunskap
Letter Decision Task var ett datoriserat test där deltagarens uppgift var att avgöra ifall
bokstäver (se Bilaga 6) som visades på datorskärmen stod i rätt läsriktning eller inte.
Bokstäverna var slumpade i par om två, där ett av dessa items var vridna och ett var i
rätt läsriktning. Bokstävernas riktning var manipulerad med 45, 90 eller 180 grader.
Deltagaren svarade ja eller nej med hjälp av knapptryckning på Jelly Bean® Twist15

knapparna och resultatet bedömdes utefter antal korrekta svar. Vid varje item hade
deltagaren 5,0 sekunder på sig att svara och gav barnet inget svar byttes till nästa.
Tiden mellan varje item var det 1,0 sekunder. Testet avbröts inte och tog maximalt
sex minuter om deltagaren inte svarade på någon av uppgifterna. Resultatet mättes
utifrån antal korrekta svar med hjälp av d’-mått.

3.5.6 Arbetsminne
Arbetsminne testades med hjälp av Clown-testet (Birberg Thornberg, Karlsson,
Gustavsson och Duchén, 2008) som är en svensk version av det engelska
arbetsminnestestet Mr Peanut Man, utformat av Kemps, De Rammelaere och Desmet,
(2000). Vid testningen presenterades en magnettavla föreställande en clown med ett
antal färgade magneter utplacerade på tavlan för deltagaren (för exempel se Figur 1).
Deltagaren fick betrakta clownen under lika många sekunder som antalet magneter på
tavlan. Tavlan vändes sedan bort från deltagaren och hen uppmanades att benämna
vilken färg magneterna hade. Deltagaren fick sedan se tavlan utan magneter och fick i
uppgift att placera ut magneterna på exakt samma ställe som testledaren hade placerat
dem. Testet var indelat i tio olika nivåer, med tre uppgifter på varje nivå med samma
antal magneter. Vid varje ny uppgift presenterades en av de tre färgerna; blå, gul eller
röd på magneterna. Antalet magneter ökades gradvis med en magnet i taget, från en
till tio magneter, i och med deltagaren klarade sig till nästa nivå. Vid felsvar på två av
tre försök på samma nivå avbröts testningen. För varje nivå kunde deltagaren få ett
poäng, då varje uppgift gav en tredjedels poäng, och den maximala poängen för testet
var därmed tio poäng.

Figur 1. Clownen, här med fyra röda magneter

3.5.7 Icke-verbal intelligens
Icke-verbal intelligens kontrollerades med hjälp av Raven’s Coloured Progressive
Matrices (Raven & Raven, 1994). Vid testningen uppmanades deltagaren att
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komplettera bildmönster med ett av sex givna alternativ. Totalt var det 36 uppgifter,
jämt fördelade över tre svårighetsgrader, som vardera gav en poäng vid korrekt svar.
3.6 Analysmetod
Genomgående användes parametriska test då data var normalfördelade och för de
statistiska uträkningarna användes statistikprogrammet Statistical Package for the
Social Sciences version 22.0® (SPSS). För de datoriserade testen användes måttet
d’ (d-prime) som är ett mått från signal detektionsteorin och tar hänsyn till så kallad
responsbias (Stanislaw & Todorov, 1999). Multipel regressionsanalys beräknades för
att undersöka de olika variablernas bidrag till läsförståelse. Korrelationen mellan de
olika variablerna behövde först kontrolleras för att sedan kunna inkluderas i
regressionsberäkningen. Om två variablers korrelation överstiger 0,70 anses den för
hög för att variablerna ska kunna ingå i samma regressionsmodell då de anses mäta
samma sak (Tabachnick & Fidell, 2001), vilket innebär en risk för att variablerna inte
hålls isär i regressionsberäkningen (Miles & Shevlin, 2001). Miles och Shevlin (2001)
föreslår då antingen att en variabel tas bort eller att metoden stegvis används vid
regressionsberäkningen.
En korrelationsberäkning av Pearsons r utfördes därför inledningsvis mellan
variablerna; läsförståelse, ordavkodning, fonologisk medvetenhet, bokstavskunskap
och arbetsminne. Därefter kontrollerades även korrelationerna med icke-verbal
intelligens samt kognitiv bearbetningshastighet som partiella variabeler. För att sedan
avgöra hur de korrelerande variablerna förklarade olika delar av variansen i
läsförståelse,

beräknades

en

stegvis

multipel

regressionsanalys.

I

regressionsberäkningen undersöktes hur ordavkodning och fonologisk medvetenhet
bidrar till läsförståelse. Därefter gjordes kontrollberäkningar med variablerna
(ordavkodning, fonologisk medvetenhet, bokstavskunskap och arbetsminne) för att
undersöka om dem gav något ytterligare bidrag till variansen i läsförståelse.
Variablerna lades in enligt ovanstående ordning samt i omvänd ordning som en
kontroll.
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4. Resultat
Resultatet som redovisas är en del av materialet som samlades in inom ramen för en
större studie. Medelvärden på de olika testen i föreliggande studie redovisas i
Tabell 3.
Tabell 3. Deskriptiv statistik; medelvärden (M), standardavvikelser (SD) samt minimum(min) och maximumvärden (max) för deltagarnas testresultat
Kognitiv förmåga

Mått a

Läsförståelse
Ordavkodning (LDT)
Ordavkodning (Ordk)
Fonologisk medvetenhet (FonoMed)
Bokstavskunskap (BK)
Arbetsminne (AM)
Icke-verbal intelligens
Kognitiv bearbetningshastighet

Antal rätt
d’
Antal rätt
d’
d’
Antal rätt
Antal rätt
ms

M
13,50
0,47
8,28
2,12
2,96
1,83
25,39
884

SD
8,77
1,03
4,35
1,11
0,46
0,82
4,35
220

Min
0,00
-1,52
3,00
-0,33
2,11
0,33
15,00
604

Max
30,00
2,68
20,00
3,40
3,78
3,67
36,00
1660

a

d’-mått över noll indikerar att gruppens mått är bättre än slumpen (Stanislaw & Todorov,
1999).

Testen som undersöker läsförståelse (Olson et al., 2011; Woodcock, 1998),
ordavkodning (Jacobson, 2001) samt icke-verbal intelligens (Raven & Raven, 1994)
är de test i föreliggande studie som är normerade och visar att medelvärden av
deltagarnas resultat är inom en standardavvikelse från normen. Medelvärdet gällande
normgruppen i testet för läsförståelse var i årskurs ett 14,00 (Olson et al., 2011) och i
föreliggande studie är deltagarnas resultat 13,50. Medelvärdet för normgruppen i
testet ordkedjor som undersöker ordavkodning visade stanine 4 (6-8p) och stanine 5
(9-12p) (Jacobson, 2001) och resultatet i föreliggande studie är 8,28. Medelvärdet i
normgruppen gällande icke-verbal intelligens var inom åldersspannet 7;3-7;8 för den
75:e percentilen på 24 och inom åldersspannet 7;9-8;2 var medelvärdet 27 (Raven &
Raven, 1994). Deltagarnas resultat i föreliggande studie är 25,39 vilket ligger inom en
standardavvikelse från normeringen.
4.1 Korrelation
För att avgöra interkorrelationer mellan de kognitiva förmågorna beräknades
Pearson’s r mellan samtliga variabler. De två testen för fonologisk medvetenhet slogs
ihop efter att ha konstaterat en hög korrelation dem emellan (r = 0,71, p<0.01), vilket
även indikerade att testen hade god reliabilitet. Därefter gjordes en ny
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interkorrelationsberäkning mellan samtliga variabler, det vill säga; läsförståelse,
ordavkodning (Ordk och LDT), bokstavskunskap (BK), fonologisk medvetenhet
(FonoMed) samt arbetsminne (AM), se Tabell 4. Korrelationen mellan deltagarnas
resultat

på

läsförståelsetestet

och

de

övriga

testen

visade

följande

korrelationskoefficienter: LDT 0,73 (p<0.01), Ordk 0,69 (p<0.01), FonoMed 0,54
(p<0.01), BK 0,29 (p=0.09) och AM 0,07 (p=0.70). För att sedan kontrollera att
deltagarnas icke-verbala intelligens eller kognitiva bearbetningshastighet inte
påverkade dessa korrelationer med läsförståelse partialiserades dem ut. Detta
påverkade ej korrelationsmönstret (Tabell 4).
Tabell 4. Korrelationer mellan läsförståelse och övriga variabler samt korrelationer med
icke-verbal intelligens samt kognitiv bearbetningshastighet som kontrollvariabler
Pearsons korrelation (R)
Ordav
(LDT)
Läsförståelse
0,73**
Ordav (LDT)
Ordav (Ordk)
FonoMed
BK

Ordav
(Ordk)
0,69**
0,78**

FonoMed

BK

AM

0,54**
0,34*
0,35*

0,29
0,32
0,29
0,17

0,07
-0,06
0,07
0,12
0,03

BK

AM

0,28
0,36
0,27
0,05

0,06
-0,06
0,06
0,10
0,00

FonoMed

BK

AM

0,54**
0,37*
0,39*

0,29
0,33
0,30
0,17

0,07
-0,07
0,06
0,13
0,03

Partiell korrelation med icke-verbal intelligens som kontroll
Ordav
Ordav
FonoMed
(LDT)
(Ordk)
Läsförståelse
0,73**
0,69**
0,55**
Ordav (LDT)
0,79**
0,33
Ordav (Ordk)
0,40*
FonoMed
BK
Partiell korrelation med kognitiv bearbetningshastighet som kontroll

Läsförståelse
Ordav (LDT)
Ordav (Ordk)
FonoMed
BK

Ordav
(LDT)
0,73**

Ordav
(Ordk)
0,70**
0,77**

**. p<0.01 (2-sidig)
*. p<0.05 (2-sidig)

19

4.2 Multipel regression
För att avgöra vilka variabler som förklarade olika delar av variansen i läsförståelse
beräknades en multipel regressionsmodell. Vid regressionsberäkningen lades endast
variabler som korrelerade signifikant (p<0.01) med läsförståelse in, vilket uteslöt
bokstavskunskap och arbetsminne. I regressionsberäkningen undersöktes bidragen
med hjälp av metoden stegvis från ordavkodning och fonologisk medvetenhet till
läsförståelse (Tabell 5).
Tabell 5. B- och β-kofficienternas värde vid multipel regressionsanalys

LDT
FonoMed

Icke-standardiserade
koefficienter
B
Standardfel
5,22
,97
2,59
,90

Standardiserade
koefficienter
β
,61
,33

t

5,38
2,87

Sign.niv.

,000
,007

Vid regressionsanalysen lades ordavkodning (LDT) in först och förklarade 52,5 % av
variansen i läsförståelse. Fonologisk medvetenhet lades sedan in och förklarade
ytterligare 9,5 %. Ordavkodning (Ordk) föll inte in i regressionsmodellen då den inte
bidrog till någon ytterligare förklaring av läsförståelsen. Variansen i läsförståelse
förklarades således av ordavkodning (LDT) och fonologisk medvetenhet tillsammans
till 62 % (R2=0.62, p<0.01) (Figur 2). Analysen visade att ordavkodning och
fonologisk medvetenhet tillsammans var signifikanta prediktorer till läsförståelse
(R=0.79, p>0.01) och att ordavkodning väger tyngre än fonologisk medvetenhet i
modellen (βLDT> βFonoMed).

Figur 2. Kognitiva förmågor som förklarar läsförståelse
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4.2.1 Kontrollberäkningar
För att kontrollera att inga signifikanta skillnader gällande resultat mellan könen
förekom gjordes ett oberoende t-test för samtliga undersökta förmågor. Resultatet
visade att inga signifikanta skillnader mellan könen fanns i föreliggande studie. För
att sedan försäkra ovanstående regressionsberäknings tillförlitlighet genomfördes ett
antal kontrollberäkningar. Inledningsvis kontrollerades resultatet för variablerna
ordavkodning (LDT och Ordk) genom att dessa variabler lades in i en stegvis multipel
regressionsmodell med LDT först. Beräkningen visade även här att LDT förklarade
läsförståelsen med 52,5% medan Ordk inte föll in i modellen. Variablerna lades sedan
även in i omvänd ordning, men inga förändringar gällande resultatet framkom. För att
sedan kontrollera att icke-verbal intelligens eller kognitiv bearbetningshastighet inte
påverkade resultatet gjordes ytterligare två multipla regressionsanalyser, där
variablerna lades till som oberoende variabler tillsammans med ordavkodning och
fonologisk medvetenhet. Resultatet visade att varken icke-verbal intelligens eller
kognitiv bearbetningshastighet som kontrollvariabler påverkade regressionsmodellen.

5. Diskussion
Först diskuteras resultatet och metoden i föreliggande studie, därefter ges förslag på
kliniska implikationer och framtida forskning.
5.1 Resultatdiskussion
Resultatet diskuteras med utgångspunkt från tidigare forskning som visar att
ordavkodning,

fonologisk

medvetenhet,

bokstavskunskap

samt

arbetsminne

predicerar läsförståelse. Resultatet i föreliggande studie visar att ordavkodning och
fonologisk medvetenhet tillsammans förklarar 62 % av variansen i läsförståelse.
5.1.1 Ordavkodningens bidrag till läsförståelse
I föreliggande studie framkommer det att ordavkodning bidrar med 52,5 % av
variansen i läsförståelse hos barn i årskurs ett. Resultaten från de två olika
ordavkodningstesten i föreliggande studie uppvisar hög korrelation med läsförståelse:
r = 0,73 (LDT) respektive r = 0,69 (Ordk) (p<.01). Resultatet stämmer därmed
överens med tidigare forskning angående ordavkodningens höga korrelation med
läsförståelse hos barn i den tidiga läsutvecklingen (Adams, 1990; Hoover & Gough,
1990; Nation, 2006; Ripoll Salcelda et al., 2013; Vellutino, 2003). För barn i
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grundskolan är skillnader i läsarens tillägnande av ordavkodningsfärdigheter den
primära källan till variationer i läsförståelse (Vellutino, 2003). Det kan förklaras av att
sambandet mellan ordavkodningsfärdigheter och läsförståelse är starkt under de första
skolåren (Bråten, 2008), vilket även resultatet i den aktuella studien indikerar.
Resultatet i föreliggande studie knyter även an till SVR (Hoover & Gough, 1990) som
beskriver läsprocessen utifrån komponenterna ordavkodning och språkförståelse.
Ripoll Salcelda et al. (2013) visar i en studie att ordavkodning och språkförståelse
förklarar uppskattningsvis 50 % av variansen i läsförståelse för barn i grundskolan.
Hoover och Gough (1990) menar att test som utvärderar ordavkodning också
predicerar prestationen vid läsförståelsetest mer reliabelt hos läsare i tidigt
läsinlärningsskede jämfört med mer erfarna läsare. Ordavkodning hade därför
antagligen inte förklarat lika stor del av variansen i läsförståelse ifall deltagarna i
föreliggande studie hade varit i ett senare läsinlärningsskede, det vill säga börjat
närma sig det ortografiskt-morfemiska stadiet vilket Høien och Lundberg (1999) har
beskrivit, och då använt en mer ortografisk strategi. Ett sådant resonemang kan
förklaras

genom

att

ortografisk

ordavkodning

kräver

mindre

medveten

uppmärksamhet än fonologisk ordavkodning, vilket bidrar till att fler resurser för att
tolka och förstå texten frigörs för läsaren (Kamhi & Catts, 2012b; Nunes et al., 2012).
5.1.2 Fonologisk medvetenhet och dess bidrag till läsförståelse
Resultatet i föreliggande studie visar att fonologisk medvetenhet signifikant korrelerar
med läsförståelse och därmed är en prediktor för läsförståelse. Resultatet
överensstämmer med forskningen inom området där det är välkänt att fonologisk
medvetenhet har stor betydelse för den tidiga läsutvecklingen (Adams, 1990; Bradley,
1988; Bryant et al., 1990; Catts et al., 2001; Lundberg et al., 1988; Lundberg, 2009;
National Institute for Literacy, 2008; Shapiro et al., 2013). Resultatet i föreliggande
studie stämmer även överens med Leather och Henrys (1994) studie, där resultatet
från sjuåringarnas prestationer visade att fonologisk medvetenhet var en starkare
prediktor för läsförståelse än arbetsminne.
Tidigare forskning har visat att förmågan att rimma är en stabil prediktor för tidig
läsförmåga (Bryant et al., 1990; Høien et al., 1995; Goswami & Bryant, 1992), vilket
bidrog till att fonologisk medvetenhet i föreliggande studie undersöktes med rim.
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Goswami och Bryant (1992) anser att förmågan att kunna rimma är en viktig del av
läsutvecklingen, i och med att de rimkategorier som barnet i förskolan skapar sedan
underlättar för de ortografiska kategorier som skapas i ett senare lässkede. Även
uppsatsförfattarna anser att läsaren är beroende av förmågan till fonologisk
medvetenhet. Detta för att kunna göra sig medveten om kategoriernas likheter och
olikheter så att en sammankoppling mellan dessa ska kunna ske.
Fonologisk medvetenhet kan enligt Stanovich (1992), ses som hierarkisk förmåga
som sträcker sig från ytan till djupet. Medvetenhet om rim av ortografiskt liknande
ord anses vara en ytlig fonologisk förmåga då det involverar större enheter av fonem,
exempelvis stavelser (Anthony et al., 2002; Stanovich, 1992). Barn börjar redan vid
fyra års ålder bli medvetna om rim (Bradley & Bryant, 1983) och därför skulle ett
rimtest med ortografisk likande ord riskera att bli för lätt för deltagarna i föreliggande
studie. Uppsatsförfattarna tror dock att testets utformning, som krävde hög kognitiv
bearbetning då deltagarna skulle bedöma om två ortografiskt olika skrivtecken
representerar liknande språkljud samt hålla dessa i minnet, bidrog till att takeffekter ej
uppnåddes. Därmed kan testet enligt uppsatsförfattarna anses undersöka en djupare
grad av fonologisk medvetenhet utifrån Stanovichs (1992) resonemang eftersom
testets utformning ställer höga krav på deltagarens kognitiva bearbetning. Testets
utformning bidrar även till att det är diskutabelt huruvida testet i föreliggande studie
undersöker deltagarnas tidiga fonologiska medvetenhet utifrån Bentins (1992)
indelning av fonologisk medvetenhet. Uppsatsförfattarna anser att det kan vara
missvisande att kalla den undersökta förmågan för en tidig fonologisk medvetenhet,
eftersom testet ställer höga krav på kognitiv bearbetning. Därför är Stanovichs (1992)
hierarkiska indelning av fonologisk medvetenhet är ett mer lämpligt alternativ utifrån
föreliggande studies rimtest.
Sammanfattningsvis indikerar resultaten i föreliggande studie att förmågan till
fonologisk medvetenhet tillsammans med ordavkodningsförmåga bidrar till
läsförståelsefärdigheter hos förstaklassare. Det antyder att lek med rim är en viktig del
av undervisningen redan i tidig ålder vilket också resultat från studien av Lundberg et
al. (1988) indikerar.
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5.1.3 Bokstavskunskapens bidrag till läsförståelse
Bokstavskunskap är enligt litteraturen en stark prediktor för läsförståelse i ett tidigt
läsinlärningsskede (se exempelvis Catts et al., 2001; Lervåg et al., 2009; Levy et al.,
2006; Shapiro et al., 2013) men motsvarande resultat kunde inte påvisas i
föreliggande studie. Bokstavskunskapens uteblivna korrelation med läsförståelse kan
antingen bero på testets utformning, eller på att deltagarna i studien har kommit till ett
skede i sin läsutveckling där deras kunskaper bidrar till att takeffekter uppnås. Ifall
takeffekterna ej berodde på testets utformning kan resultatet ha visat att majoriteten
av deltagarna hade förutsättningar för att kunna avkoda ord vid testtillfället, det vill
säga att de troligtvis befann sig i Høien och Lundbergs (1999) alfabetiskt-fonologiska
stadie. Hade dock en större spridning av resultatet visats, hade eventuellt korrelationer
mellan bokstavskunskap och läsförståelse kunna påvisats. Korrelationerna skulle
därmed bero på att de som inte har anammat en kunskap om bokstäver inte har
förutsättningar att kunna avkoda ord och därmed blir även läsförståelsen nedsatt. Barn
ska under de första skolåren enligt Skolverkets läroplan för grundskolan,
förskoleklassen och fritidshemmet lära sig sambandet mellan grafem och fonem
(Skolverket, 2011), vilket även kan förklara att deltagarna i föreliggande studie hade
en etablerad bokstavskunskap.
5.1.4 Arbetsminnets bidrag till läsförståelse
Studier visar att stora krav ställs på arbetsminnet vid läsförståelse (Baddeley, 2003;
Swanson & Siegel, 2001; Yuill et al., 1989), dock har deltagarnas prestationer på
arbetsminnestestet i föreliggande studie inte korrelerat med läsförståelse. I och med
att arbetsminne inte korrelerade med läsförståelse i föreliggande studie, indikerar
resultatet att deltagarna har kommit till ett läsinlärningsskede där den fonologiska
medvetenheten och avkodningsförmågan är etablerade. Det bidrar till att mindre
belastning på arbetsminnet krävs i detta skede jämfört med om deltagarna hade varit i
ett tidigare läsinlärningsskede. Den uteblivna korrelationen kan även bero på
testmaterialet som undersökte läsförståelse i föreliggande studie. Hade läsförståelse
undersökts på ett annat sätt, exempelvis där läsaren fått besvara frågor utifrån en läst
text, hade arbetsminnet möjligen korrelerat med läsförståelse. En sådan uppgift kan
innebära en högre belastning på arbetsminnet jämfört med ett lucktest, vilket använts i
föreliggande studie.
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Hos barn i den tidiga läsutvecklingen kan dock en ineffektiv avkodning begränsa
deras förmåga att förstå vad de läser, då avkodningen innebär en stor belastning på
arbetsminnet (Høien & Lundberg, 1999; Kamhi & Catts, 2012b; Perfetti, 1994;
Vellutino, 2003). Resultatet kan därför indikera att deltagarna har kommit till ett
skede i sin läsutveckling där de påbörjat användandet av ortografisk ordavkodning,
det vill säga att de delvis börjat befinna sig i Høien och Lundbergs (1999)
ortografiskt-morfemiska stadie. Ortografisk ordavkodning innebär mindre belastning
på arbetsminnet (Bråten, 2008; Kamhi & Catts 2012b; Vellutino, 2003) och kan
därför ha bidragit till att arbetsminne inte predicerade läsförståelse i föreliggande
studie. Ytterligare en konsekvens av långsam ordavkodning är att informationen som
lagras i korttidsminnet förloras innan den har blivit fullständigt bearbetad. Det leder
till att läsförståelsen blir lidande (Perfetti, 1994), vilket även hade varit en konsekvens
ifall deltagarna varit i ett tidigare läsinlärningsskede.
5.2 Metoddiskussion
5.2.1 Deltagare
I föreliggande studie var målet att samla in data från 30 barn i första klass och
datainsamlingen låg inom ramen för ett större projekt. I och med att
resultatberäkningarna gjordes utifrån 36 deltagare istället för 30 fick resultatet ett
starkare värde. Inför föreliggande studie skedde en pilotstudie där deltagarna
uppfyllde inklusionskriterierna. Inga förändringar skedde gällande testprocedur och
då videoinspelningarna av testsituationen granskades och jämfördes noga av
uppsatsförfattarna, kunde deltagarna inkluderas i studiens resultat.
Kriterierna inför urvalet av deltagare var bland annat att deltagaren skulle ha svenska
som modersmål. Definitionen av vad vårdnadshavarna anser att modersmål är kan
dock variera vilket kan ha riskerat ett missvisande urval av deltagare. Två av
deltagarna i föreliggande studie hade andra språk än svenska som talades i hemmet,
men där föräldrarna ändock intygat att svenska var modersmålet. För att försäkra
deltagarnas inklusion i studien diskuterade därför uppsatsförfattarna barnets
kunskaper i svenska med respektive klasslärare innan testningen skedde. I
föreliggande studie fanns inga kriterier gällande normal språkutveckling hos
deltagarna. Det kan ha bidragit till stor spridning gällande gruppens resultat,
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exempelvis vid läsförståelsetestet där minimumpoängen var noll och maxpoängen var
30. Eventuellt kunde kriterier ha adderats för att försäkra att alla deltagare hade typisk
språkutveckling och inte haft tidigare kontakt med logoped.
Enligt Logan och Johnsson (2010) finns det könsskillnader gällande läsförmåga där
flickor överlag presterar bättre än pojkar. Det gör att resultatet i föreliggande studie
kan vara påverkat av könsfördelningen i gruppen, i och med deltagarantalet bestod av
en övervägande andel flickor (20 flickor respektive 16 pojkar). Denna eventuella
skillnad kontrollerades dock med ett oberoende t-test och inga signifikanta skillnader
påträffades.
5.2.2 Procedur
I föreliggande studie fanns en fastställd testordning vilket är optimalt vid
korrelationsberäkningar. För att resultatet inte skulle påverkas av testordningen eller
ovana hos deltagarna skedde även ett uppvärmningsmoment innan de datoriserade
testerna. Det bidrog till att deltagarna fick bekanta sig med dator, Jelly Bean® Twistknappar samt testens layout, och kunde därmed fokusera på uppgifterna snarare än
utrustningen. Testordningen kan möjligen ha påverkat deltagarnas resultat på de
testen som låg i slutet av testproceduren på grund av bristande koncentration eller
trötthet. Pauser enligt testordning och deltagarnas ordinarie skolschema skedde dock
för att motverka trötthet hos deltagarna.
Då uppsatsförfattarna testade deltagarna parallellt kan skillnader i testadministrering
dem emellan ha påverkat testsituationen. För att undvika skillnader i proceduren
utgick testledarna utifrån noggranna skriftliga instruktioner, videoinspelningarna från
testtillfällena granskades även noga i efterhand. Vid de datoriserade testerna förekom
även en kort skriftlig testbeskrivning på datorskärmen till deltagarna, vilket
försäkrade att deltagarna fick samma förutsättningar inför testningen. Testningarna
skedde på deltagarnas skola och därmed var miljön känd för dem och kunde bidra till
en tryggare känsla. Trots att testproceduren skedde i enskilda rum förekom det dock
stundtals störningar från den omgivande miljön. Exempel på distraherande moment
var ljud från lekande barn eller rörelse utanför testrummens fönster vilket kan ha
påverkat deltagarnas koncentration.
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5.2.3 Material
Valen av testerna i föreliggande studie gjordes utifrån det större projektets ramar. Det
har bidragit till att uppsatsförfattarna i efterhand har noterat att även andra förmågor
hade varit av relevans att testa i föreliggande studie. Eftersom deltagarnas resultat från
de språkliga testen kan ha påverkats av bristande färdigheter i exempelvis lexikon
eller grammatik hade språkförståelse varit av relevans att undersöka hos deltagarna.
Uppsatsförfattarna anser därför att ett språkförståelsetest hade kunnat inkluderas i
testbatteriet, vilket även stärks av SVR teori att läsning är produkten av både
avkodning och språkförståelse (Hoover & Gough, 1990).
Tidsaspekten skiljde sig mellan de sju testerna, där fyra av testen hade en tidsgräns
och tre av testen inte hade någon tidsbegränsning. Vid testerna med tidsbegränsning
var nackdelen att deltagarna kan ha känt sig pressade av tidsåtgången. Ytterligare en
nackdel med de tidsbegränsade testen var att om det förekom något störande moment
från den omgivande miljön påverkades testresultatet negativt. Fördelarna med de
tidsbegränsade testen var dock att tidsåtgången var kortare vilket medförde att
deltagarna arbetade mer fokuserat. Fördelen vid de tre testerna utan tidsbegränsning
var att deltagarna fick arbeta på i sin egen takt, medan nackdelen var att det kunde bli
trötta av den stora tidsåtgången.
5.2.3.1 Woodcock Passage Comprehension Test
Den svenska översättningen av läsförståelsetestet Woodcock Passage Comprehension
Test av Byrne et al (Woodcock, 1987) användes i föreliggande studie, och deltagarnas
resultat bedömdes utefter tillhörande bedömningsmall. Uppsatsförfattarna har
uppmärksammat att en av uppgifterna innehåller en grammatiskt felaktig
konstruktion. Trovärdigheten för testet kan i och med denna inkorrekta grammatiska
konstruktion sänkas. Uppsatsförfattarna anser även att bedömningsmallen är
problematisk då flertalet av de eftersökta ordens synonymer saknas. Det leder till att
semantiskt och grammatiskt acceptabla ord enligt mallen trots det inte godkänts. Då
bilder används vid några av uppgifterna testas inte bara läsförståelsen utan även
benämning och bildtolkning. Vid dessa uppgifter kom även deltagarnas tidigare
erfarenhet att spegla deras svar, vilket i sig kan ha påverkat resultatet.
Läsförståelsetestet Woodcock Passage Comprehension Test har dock en stor fördel då
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testet kan användas för att undersöka läsförståelse i många olika utvecklingsskeden.
Testet underlättar även vid jämförelser med andra studier då det är ett välanvänt test.
5.2.3.2 Bokstav- och sifferrimstestet
I testet för fonologisk medvetenhet fick deltagarna avgöra ifall siffror och bokstäver i
par rimmade eller inte. Föreliggande studie kan ses som en pilot-prövning av testet i
och med att det var första gången testet användes. Siffror och bokstäver användes som
stimuli istället för ord för att skala bort semantikens påverkan på resultatet. Trots
övningsuppgifter kunde testledarna dock uppmärksamma att vissa av barnen läste ut
grafemet som ett fonem, vilket gjorde att testet riskerade att ge något missvisande
resultat på grund av feltolkning av stimuli. Testet kan därför anses testa andra
förmågor än endast rimförmågan, såsom kännedom om grafem. Då flertalet risker för
feltolkning av stimuli fanns hade det eventuellt varit ett alternativ att undersöka
deltagarnas fonologiska medvetenhet genom ett etablerat test, exempelvis
fonemdeletion där mindre enheter, såsom enstaka fonem, behöver manipuleras.
Fonemdeletion hade varit ett bra test att använda eftersom fonemisk medvetenhet
enligt Goswami och Bryant (1992) samt Høien et al. (1995) är en av de viktigaste
faktorerna för tidig läsförmåga. Uppsatsförfattarna anser ändock att rimtestet i
föreliggande studie är ett lovande test då deltagarens semantiska kunskaper inte
påverkar resultatet och testet har goda förutsättningar för att kunna utvecklas
ytterligare. I och med föreliggande studies datainsamling finns nu även jämförelsedata
att utgå från vid framtida studier.
5.2.3.3 Bokstavkunskapstestet
Bokstavskunskap undersöktes i föreliggande studie genom att deltagaren skulle
avgöra huruvida bokstäver stod i rätt läsriktning eller ej. Testet undersökte därmed
endast deltagarens visuella bokstavsigenkänning och inte huruvida deltagaren kunde
bokstavens namn eller språkljud. Resultatet från bokstavskunskapstestet kan därmed
vara missvisande eftersom det inte försäkrar att deltagaren har förutsättningar för att
kunna avkoda grafem till fonem. Uppsatsförfattarna anser därför att ett
benämningstest av bokstäverna hade varit ett bättre alternativ i föreliggande studie.
5.2.3.4 Clown-testet
I föreliggande studie undersöktes deltagarnas arbetsminne med hjälp av Clown-testet.
Uppsatsförfattarna föreslår dock att ett mer modalitetsspecifikt arbetsminnestest hade
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varit ett bättre alternativ att använda i föreliggande studie. Det verbala arbetsminnet är
enligt tidigare forskning en stark prediktor för läsförmåga vid läsinlärning (Baddeley,
2003; Swanson & Siegel, 2001; Yuill et al., 1989). Uppsatsförfattarna föreslår därför
att

ett

test

som

undersöker

det

verbala

arbetsminnet,

exempelvis

ett

nonordsrepetitionstest, hade varit ett bättre alternativ i föreliggande studie.

5.3 Allmän diskussion
Då läsförståelse är ett komplext område där många olika komponenter ingår (Adams,
1990; Lundberg, 2008; Nation, 2006; Ripoll Salceda et al., 2013; Snow, 2010;
Vellutino, 2003) syftar inte föreliggande studie till att fullständigt förklara
läsförståelse. Uppsatsförfattarna anser dock att studien ger en god fingervisning hur
olika kognitiva förmågor påverkar läsförståelse. En faktor som inte undersökts i
föreliggande studie men påverkar läsförståelsen är läsarens läsmotivation (Kamhi,
2012; Lundberg, 2008; Vellutino, 2003), och stora individuella skillnader gällande
deltagarnas läsmotivation noterades under läsförståelsetestet vilket kan ha påverkat
resultatet. Elever med hög läsmotivation koncentrerar sig mer på läsningen och
uppvisar större uthållighet att vilja övervinna svårigheter under läsningen jämfört med
elever med låg läsmotivation (Bråten, 2008). Läsmotivationen kan påverkas av
läsarens syfte samt förväntningar med läsningen och kan te sig olika huruvida
läsningen syftar till nöje, skola eller standardiserade test, vilket i sin tur påverkar
läsförståelsen (Bråten, 2008; Kamhi, 2012; Snow, 2010). Läsmotivation kan därmed
vara en del av de resterande 38 % i föreliggande studie som förklarar variansen i
läsförståelse.
Deltagarna i föreliggande studie har svenska som modersmål och skiljer sig således
från många tidigare studier inom området där deltagarna är engelsktalande. Eftersom
det engelska språket har en komplicerad ortografi (McGuiness, 1998), i jämförelse
med det svenska språket (Tvingstedt & Salameh, 2012), är det tänkbart att resultatet i
föreliggande studie hade kunnat skilja sig från tidigare internationell forskning. Det är
möjligt att ordavkodningsförmågan predicerar en större andel av läsförståelsen i det
svenska språket än i det engelska eftersom svenskan är mer ljudenligt stavat.
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Resultatet i föreliggande studie kan kopplas till SVR där Hoover & Gough (1990)
menar att förmågan att avkoda är viktig i den tidiga läsutvecklingen. Dock har SVR
kritiserats för att vara en alltför enkel förklaringsmodell till läsförståelse, då den inte
tar hänsyn till många andra faktorer som kan påverka läsningen (Kamhi, 2012; Kirby
& Savage, 2008), vilket också är fallet i föreliggande studie. Det unika resultatet i
föreliggande studie kan ändock bidra till viktiga kunskaper angående barns tidiga
läsutveckling. Detta eftersom resultatet visar att ordavkodning och fonologisk
medvetenhet förklarar mer än hälften av variansen i läsförståelse hos barn i första
klass. Föreliggande studie kan även bidra till att insamlad normdata för testet för
fonologisk medvetenhet kan användas för framtida studier inom området.

5.4 Kliniska implikationer
Resultatet i föreliggande studie antyder att i arbetet för att stärka läsförståelse är
ordavkodning en av de förmågor som bör prioriteras. Resultatet stärker även
konstaterandet att träning av fonologisk medvetenhet är viktigt i tidig läsutveckling.
Studiens fynd är av intresse ur logopedisk synvinkel då logopeder spelar en allt mer
aktiv roll i förebyggande arbete, identifiering samt behandling av lässvårigheter
(Kamhi & Catts, 2012a). Med hjälp av studiens resultat kan logopeder och andra
professioner som arbetar med barnen i årskurs ett välja vilka kognitiva förmågor som
är av störst relevans att inrikta resurser på. Genom att inrikta resurserna på bästa
möjliga sätt optimeras därmed förutsättningarna för barnens framtida läsutveckling.
Då vi ständigt omges av ord i dagens samhälle och kraven på god läs- och
skrivförmåga ökar (Ericson, 2007) bör därför insatser inom området prioriteras.
5.5 Framtida studier
Förslag till fortsatt forskning inom området är att undersöka hur de kognitiva
förmågorna som är inkluderade i föreliggande studie predicerar andra språkliga
förmågor, till exempel stavning då det är mindre efterforskat än läsning. Av särskilt
intresse skulle det vara att undersöka hur fonologisk medvetenhet predicerar
stavningsförmågan eftersom det finns stöd i forskningen gällande sambandet stavning
och fonologi. Ytterligare ett förslag på fortsatt forskning är att undersöka hur de olika
kognitiva förmågorna predicerar läsförståelse genom en longitudinell studie i olika
skeden av läsutvecklingen.
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6. Slutsats
Resultatet visar att ordavkodning och fonologisk medvetenhet tillsammans förklarar
62 % av variansen i läsförståelse hos barn i tidigt läsinläsningsskede. Resultatet
besvarar studiens frågeställning om hur stor del av variansen i läsförståelse som
förklaras av de kognitiva förmågorna som undersökts i föreliggande studie. Slutsatsen
som kan dras utifrån föreliggande studies resultat är därmed att ordavkodning och
fonologisk medvetenhet är viktiga prediktorer för läsförståelsen hos barn som går i
första klass.

31

7. Referenser
Adams, M. J. (1990). Beginning to read: Thinking and learning about print.
Cambridge, Mass: MIT Press.
Albanese, O., De Stasio. S., Di Chiacchio. C., Fiorilli, C., & Pons, F. (2010). Emotion
comprehension: The impact of nonverbal intelligence. The Journal of Genetic
Psychology, 171(2), 101-115. doi:10.1080/00221320903548084
Alloway, T. P., Gathercole, S. E., Adams, A. M., Willis, C., Eaglen, R. & Lamont, E.
(2005). Working memory and pholological awareness as predictors as progress
towards early learning goals at school entry. British journal of Developmental
Psychology, 23 (3), pp. 417-426.) British Psychological Society
Anthony, J. L., Lonigan, C. J., Burgess, S. R., Driscoll, K., Phillips, B. M., & Cantor,
B. G. (2002). Structure of preschool phonological sensitivity: Overlapping sensitivity
to rhyme, words, syllables, and phonemes. Journal of Experimental Child
Psychology, 82(1), 65-92. doi:10.1006/jecp.2002.2677
Apel, K., Masterson, J, J., & Brimo, D. (2012). Spelling Assessment and Intervention:
A Multiple Linguistic Approach to Improving Literacy Outcomes. I A. G. Kamhi &
H. W. Catts (Red.), Language and reading disabilities (s. 226-243). Boston: Pearson
Baddeley, A. (2003). Working memory and language: An overview. Journal Of
Communication Disorders, 36(3), 189-208. doi:10.1016/S0021-9924(03)00019-4
Baddeley, A., & Hitch, G. (1974). Working memory. In G. A.Bower (Red.), The
psychology of learning and motivation (Vol. 8, s. 47–90). New York:Academic Press.
doi:10.1016/S0079-7421(08)60452-1
Bentin, S. (1992). Phonological awareness, reading, and reading acquisition: A survey
and appraisal of current knowledge. I R. Frost & L. Katz (Red.), Orthography,
phonology, morphology, and meaning (s. 193-210). Amsterdam: North-Holland.
Birberg-Thornberg, U., Karlsson, T., Gustavsson, P. A., & Duchén, K. (2008).
Placebo controlled, randomized multicenter study of HUFA (highly unsaturated fatty
acids) as treatment for neurodevelopmental problems in 7 year old Swedish children.
Opublicerad. I: Birberg-Thornberg, U. (2011). Fats in mind: Effects of Omega-3 Fatty
Acids on Cognition and Behaviour in Childhood. Linköping: Linköping University
Bradley, L. (1988). Making connections in learning to read and to spell. Applied
Cognitive Psychology, 2(1), 3-18.
Bradley, L., & Bryant, P. E (1983). Categorizing sounds and learning to read - A
casual connection. Nature, 301, 419-421.
32

Bråten, I. (2008). Läsförståelse – komponenter, svårigheter och åtgärder. I Bråten, I.,
& Jakobsson, U. (Red). Läsförståelse i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.
Bryant, P. E., MacLean, M., Bradley, L. L., & Crossland, J. (1990). Rhyme and
alliteration, phoneme detection, and learning to read. Developmental
Psychology, 26(3), 429-438
Byrne, B., & Fielding-Barnsley, R. (1989). Phonemic awareness and letter knowledge
in the child’s acquisitions of the alphabetic principle. Journal of Educational
Psychology, 80, 313-321.
Cain, K. (2006). Children’s reading comprehension: the role of working memory in
normal and impaired development. . I S. J. Pickerings (Red.) Working memory and
education (s. 62-93). Amsterdam : Elsevier ; Academic Press.
Catts, H. W., Fey, M. E., Zhang, X., & Tomblin, J. B. (2001). Estimating the risk of
future reading difficulties in kindergarten children: A research-based model and its
clinical implementation. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 32(1),
38-50
Ericson, B. (2007). Utredning av läs- och skrivsvårigheter. Lund: Studentlitteratur.
Evenshaug, O., & Hallen, D. (1992). Barn och ungdomspsykologi. Lund:
Studentlitteratur.
Forster, K. I., & Forster, J. C. (2003). DMDX: A windows display program with
millisecond accuracy. Behavior Research Methods, Instruments, & Computers, 35(1),
116–124. doi:10.3758/BF03195503
Fricke, S., Bowyer-Crane, C., Haley, A. J., Hulme, C., & Snowling, M. J. (2013).
Efficacy of language intervention in the early years. Journal of Child Psychology and
Psychiatry, 54(3), 280-290. doi:10.1111/jcpp.12010
Frost, J., & Jakobsson, U. (2009). Läsundervisning och läsutveckling. Lund:
Studentlitteratur.
Gathercole, S. E., & Baddeley, A. D. (1993). Working memory and language. Hove,
UK: L. Erlbaum Associates.
Goswami, U., & Bryant, P. (1992). Rhyme, analogy and children´s reading. I R. B.
Gough, L. C. Ehri, & R. Treiman (Red.), Reading acquisition (s. 307-342). Hillsdale,
NJ: Erlbaum Associates.
Høien, T., & Lundberg, I. (1999). Dyslexi: Från teori till praktik. Stockholm: Natur
och kultur.
33

Høien, T., Lundberg, I., Stanovich, K. E., & Bjaalid, I. (1995). Components of
phonological awareness. Reading and Writing, 7(2), 171-188. doi:
10.1007/BF01027184
Hoover, W. A., & Gough, P. B. (1990). The Simple of View of Reading. Reading and
Writing, 2(2), 127-160. doi:10.1007/BF00401799
Hulme, C., & Snowling, M. J. (2013). Learning to read: What we know and what we
need to understand better. Child Development Perspectives, 7(1), 1-5.
doi:10.1111/cdep.12005
Jacobson, C. (2001). Läskedjor. Stockholm: Psykologiförlaget.
Jacobson, L., Ryan, M., Martin, R., Ewen, J., Mostofsky, S., Denckla, M., & Mahone,
E. (2011). Working memory influences processing speed and reading fluency in
ADHD. Child Neuropsychology: a Journal on Normal and Abnormal Development in
Childhood and Adolescence, 17, 3, 209-24. doi: 10.1080/09297049.2010.53220
Kamhi, A. G. (2012). Perspective on Assessing and Improving Reading
Comprehension. I A.G. Kamhi & H. W. Catts (Red.) Language and reading
disabilities (s. 146-162). Boston: Pearson.
Kamhi, A. G., & Catts, H. W. (2012a). Language and reading: Convergences and
divergences. I A. G. Kamhi & H. W. Catts (Red.), Language and reading disabilities
(s.1-23). Boston: Pearson
Kamhi, A. G., & Catts, H. W. (2012b). Reading Development. I A. G. Kamhi & H.
W. Catts (Red.), Language and reading disabilities (s. 24-44). Boston: Pearson.
Katz, L., Brancazio, L., Irwin, J., Katz, S., Magnuson, J., & Whalen, D. H. (2012).
What lexical decision and naming tell us about reading. Reading and Writing, 25(6),
1259-1282. doi: 10.1007/s11145-011-9316-9
Kaufman, A. S., Knaphaus, R. W. & Kaufman, N. L. (1985). New directions in
intelligence testing: The Kaufman assessment battery of children (K-ABC). I
Wolman, B. B. (Red.), Handbook of intelligence: Theories, measurements, and
applications. (s. 663-698) New York: Wiley.
Kemps, E., De Rammelaere. S., & Desmet, T. (2000). The development of working
memory: Exploring the complementarity of two models. Journal of Experimental
Child Psychology, 77(2), 89-109. doi:10.1006/jecp.2000.2589
Kirby, J. R., & Savage, R. S. (2008). Can the simple view deal with the complexities
of reading? Literacy, 42(2), 75-82. doi:10.1111/j.1741-4369.2008.00487.x

34

Leather, C. V., & Henry, L. A. (1994). Working Memory Span and Phonological
Awareness Tasks as Predictors of Early Reading Ability. Journal Of Experimental
Child Psychology, 58(1), 88-111. doi:10.1006/jecp.1994.1027
Lervåg, A., Bråten, I., & Hulme, C. (2009). The cognitive and linguistic foundations
of early reading development: A Norwegian latent variable longitudinal study.
Developmental Psychology, 45(3), 764-781. doi:10.1037/a0014132
Levy, B. A., Gong, Z., Hessels, S., Evans, M. A., & Jared, D. (2006). Understanding
print: Early reading development and the contributions of home literacy
experiences. Journal of Experimental Child Psychology, 93(1), 63-93.
doi:10.1016/j.jecp.2005.07.003
Logan, S., & Johnston, R. (2010). Investigating Gender Differences in Reading.
Educational Review,62(2), 175-187.
Lukatela, G., & Turvey, M. T. (1994). Visual lexical access is initially phonological:
1. Evidence from associative priming by words, homophones, and
pseudohomophones. Journal of Experimental Psychology, 123(2), 107-128.
Lukatela, G., & Turvey, M. T. (2000). An evaluation of the two-cycles model of
phonology assembly. Journal of Memory and Language, 42, 183–207.
Lundberg, I. (1984). Språk och läsning. Malmö: Liber Förlag.
Lundberg, I. (2008). Kan man mäta läsförståelse? Dyslexi, 2, 4–7.
Lundberg, I. (2009). Early precursors and enabling skills of reading
acquisition. Scandinavian Journal of Psychology, 50(6), 611-616. doi:10.1111/j.14679450.2009.00778.x
Lundberg, I., Frost, J., & Petersen, O.P. (1988). Effects of an extensive program for
stimulating phonological awareness in preschool children. Reading Research
Quarterly, 23(3), 263-284. doi: 10.2307/748042
Matthews, T. D., Orzech, J. A., & Lassiter, K. S. (2011). Does the shipley institute of
living scale measure fluid and crystallized abilities? North American Journal of
Psychology, 13(2), 255-266.
McGrew. (2009). CHC theory and the human cognitive abilities project: Standing on
the shoulders of the giants of psychometric intelligence research. Intelligence, 37, 110.
McGuinness, D. (1998). Why children can't read: and what we can do about it: a
scientific revolution in reading. London: Penguin.
35

Melin, L. (2004). Språkpsykologi: Hur vi talar, lyssnar, läser, skriver och minns.
Stockholm: Liber.
Miles, J., & Shevlin, M. (2001). Applying regression & correlation: a guide for
students and researchers. London: SAGE, 2001
Muter, V., Hulme, C., Snowling, M. J., & Stevenson, J. (2004). Phonemes, rimes,
vocabulary, and grammatical skills as foundations of early reading development:
Evidence from a longitudinal study. Developmental Psychology, 40(5), 665-681.
doi:10.1037/0012-1649.40.5.665
Naples, A., Katz, L., & Grigorenko, E. L. (2012). Reading and a Diffusion Model
Analysis of Reaction Time. Developmental Neuropsychology, 37(4), 299-316.
doi:10.1080/87565641.2011.614979
Nation, K. (2005). Children’s reading comprehension difficulties. I M. J. Snowling &
C. Hulme (Red.), The science of reading: A handbook (s. 248-266). Oxford, UK:
Blackwell Publishing Ltd.
Nation, K. (2006). Assessing children´s reading comprehension. I M. J. Snowling & J.
Stackhouse (Red.). Dyslexia, speech and language: a practitioner's handbook(s. 128142). London: Whurr
National Institute for Literacy (U.S.) (2008). Developing early literacy: Report of the
National Early Literacy Panel: A scientific synthesis of early literacy development
and implications of intervention. Washington, DC: National Institute for Literacy.
Nisbett, R. E., Aronson, J., Blair, C., Dickens, W., Flynn, J., Halpern, D. F., &
Turkheimer, E. (2012). Intelligence: New findings and theoretical developments. The
American Psychologist, 67130-159. doi:10.1037/a0026699
Nunes, T., Bryant, P., & Barros, R. (2012). The development of word recognition and
its significance for comprehension and fluency. Journal of Educational Psychology,
104(4), 959-973. doi:10.1037/a0027412
Olson, R. K., Keenan, J. M., Byrne, B., Samuelsson, S., Coventry, W. L., Corley, R.,
Wadsworth, S. J., Willcutt, E. G., DeFries, J. C., Pennington, B. F., & Hulslander, J.
(2011) Genetic and environmental influences on vocabulary and reading
development. Scientific Studies of Reading, 15(1), 26-46. doi:
10.1080/10888438.2011.536128
Perfetti, C. A. (1994). Psycholinguistics and reading ability. I M. A. Gernsbachers
(Red.) Handbook of Psycholinguistics (sid. 849-894). San Diego: Academic Press
Raven, J. C., & Raven, J. (1994). Raven's Coloured Progressive Matrices. Stockholm:
Psykologiförlaget.
36

Ripoll Salceda, J. C., Aguado Alonso, G. G., & Castilla-Earls, A. P. (2013). The
simple view of reading in elementary school: A systematic review. Revista De
Logopedia, Foniatria Y Audiologia. 34(1), 17-31. doi:10.1016/j.rlfa.2013.04.006.
Roivainen, E. (2011). Gender differences in processing speed: A review of recent
research. Learning and individual differences, 21, 145-149.
Sattler, J.M., (1992). Assessment of children (4:e uppl.). San Diego, CA: Author.
Scarborough. H. S. (2002).Connecting Early language and Literacy to Later reading
(Dis)Abilities: Evidence, Theory, and Practice. I S. B. Neuman & D.K. Dickinson
(Red.) Handbook of Early Literacy Reasearch. New York: The Guilford Press
Shanahan, M. A., Pennington, B. F., Yerys, B. E., Scott, A., Boada, R., Willcutt, E.
G., Olson, R. K., DeFries, J. C. (2006). Processing speed deficits in attention
deficit/hyperactivity disorder and reading disability. Journal of abnormal child
psychology, 34, 584-601.
Shapiro, L. R., Carroll, J. M., & Solity, J. E. (2013). Separating the influences of
prereading skills on early word and nonword reading. Journal of Experimental Child
Psychology, 116(2), 278-295. doi:10.1016/j.jecp.2013.05.011
Skolverket (2001). Sammanfattning av PISA 2000. Svenska femtonåringars
läsförmåga och kunnande i matematik och naturvetenskap i ett internationellt
perspektiv. [Elektronisk version] Texten hämtades: 2014-03-20 från
www.skolverket.se/publikationer?id=905
Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
2011. [Elektronisk version] texten hämtades 2014-03-20 från
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575
Snow, C. E. (2010). Reading comprehension: Reading for learning. I P. Peterson, E.
Baker, & B. McGraw (Red.), International encyclopedia of education (3:e uppl., s.
413-418). Oxford, UK: Elsevier.
Stanislaw, H & Todorov, N (1999). Calculation of signal detection theory measures.
Behavior Research Methods, Instruments, & Computers, 31 (1): 137–149.
Stanovich, K. E. (1992). Speculations on the causes and consequences of individual
differences in early reading acquisition. I R. B. Gough, L. C. Ehri, & R. Treiman
(Red.), Reading acquisition (s. 307-342). Hillsdale, NJ: Erlbaum Associates.
Svensson, I. (2009). Att utveckla läs- och skrivförmågan bland elever på särskilda
ungdomshem. Statens institutionsstyrelse. (Forskningsrapport nr 2). Stockholm: Edita.

37

Swanson, H. & Siegel, L. (2001). Learning disabilities as a working memory deficit.
Issues in Education, 7(1), 1-48.
Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2006). Using multivariate statistics. Boston, MA:
Allyn and Bacon, 2006.
Tunmer, W. E. & Hoover, W.A. (1992). Cognitive and Linguistic Factors in Learning
to Read. I R. B. Gough, L. C. Ehri, & R. Treiman (Red.), Reading acquisition (s. 307342). Hillsdale, NJ: Erlbaum Associates.
Tvingstedt, A., & Salameh, E-K. (2012) Läs- och kunskapsutveckling vid tvåspråkig
undervisning i E-K. Salamehs (Red.), Flerspråkighet i skolan: språklig utveckling och
undervisning. (s.239-263) Stockholm: Natur & Kultur.
Vellutino, F. R. (2003). Individual Differences as Source of Variability in Reading
Comprehension in Elementary School Children. I A. P., Sweet & C. E. Snow
(Red.). Rethinking reading comprehension (s. 51-81). New York: Guilford Press
Vellutino, F. R., & Scanlon, D. (2002). The Interactive Strategies approach to reading
intervention. Contemporary Educational Psychology, 27(4), 573-635.
doi:10.1016/S0361 476X(02)00002-4
Vellutino, F. R., Scanlon, D. M., & Lyon, G. (2000). Differentiating Between
Difficult-to-Remediate and Readily Remediated Poor Readers. Journal Of Learning
Disabilities, 33(3), 223-238.
Westlund, B. (2009). Att undervisa i läsförståelse: Lässtrategier och studieteknik för
de första skolåren. Stockholm: Natur & Kultur.
Woodcock, R. (1987). Woodcock Reading Mastery Test – Revised. Circle Pines:
American Guidance Service. Swedish version by Byrne, B., Coventry, W.L., Olson,
R.K., Samuelsson, S., Corley, R., Willcut, E.G., Wadsworth, S., DeFries, J.C. (2009)
Wren, S., & Educational Resources Information Center (U.S.). (2000). The cognitive
foundations of learning to read: A framework. Austin, TX: Southwest Educational
Development Lab.
Yuill, N., Oakhill, J. & Parkin, A. (1989). Working memory, comprehension ability
and resolution of text anomaly. The British Psyhological Society. 80: 351-361

38

Linköping 2013-12-10

Bilaga 1
Förfrågan om medverkan i en forskningsstudie om läsning och tänkande
Hej!
Under hösten 2012 inleddes vid Linköpings universitet ett nytt forskningsprojekt om läsning
och tänkande hos barn som går i dövskolor. Vi är två logopedstudenter från universitet som
går sista året på logopedprogrammet och nu ska skriva vårt examensarbete. Arbetet är en del
av forskningsprojektet om läsning och tänkande, och vi får kontinuerlig handledning av
forskargruppen (se nedan). Vår uppgift är att samla in jämförelsedata från en grupp typiska
barn utan hörselnedsättning och med svenska som modersmål. Detta för att forskargruppen
bättre ska kunna förstå de resultat som de sett hos barnen i dövskolor samt att vi ska kunna
undersöka vilka olika faktorer som är betydelsefulla vid läsinlärning.
Vi kontaktar nu er för att fråga om ni kan tänka er att låta elever från årskurs ett på er skola
ingå i gruppen med typiska barn utan hörselnedsättning och med svenska som modersmål.
Barnen som ingår i denna jämförelsegrupp ska inte ha några kunskaper i teckenspråk.
Medverkan ska godkännas av barnen själva och av barnens vårdnadshavare (se bifogat
informationsbrev).
Barnen som ingår i jämförelsegruppen genomför ett antal test vid två olika tillfällen med nio
månader mellan. Varje testtillfälle tar en till två timmar (inklusive paus). Testningarna
genomförs i enskilda rum under skoltid antingen av oss studenter eller av Emil Holmer (leg.
psykolog) från forskargruppen. Av praktiska skäl ser vi gärna att det finns möjlighet att tillgå
två rum där testningar kan utföras parallellt.
Den analys vi kommer att göra baserar sig på gruppjämförelser och inga personuppgifter
(t.ex. namn eller personnummer) eller uppgifter om skolan (t.ex. geografisk placering)
kommer att läggas in i någon datafil. Resultat som presenteras i vetenskapliga publikationer
och vid konferenser eller i andra sammanhang går därmed inte att härleda till enskilda barn
eller skolor.
Testningarna är planerade att genomföras i slutet av januari samt i början av februari. Vi
kommer kontakta er per telefon inom några dagar, för att följa upp detta utskick och
undersöka ert intresse av att delta i studien. Då finns det också möjlighet för er att ställa
eventuella frågor ni har angående projektet. Om ni önskar tidigare kontakt, se
kontaktuppgifter nedan.
Vänligen,
Logopedstudenter
Malin Eriksson
Telefon: xxx
E-mail: xxx

Sara Moritz
Telefon: xxx
E-mail: xxx

Forskargrupp
Mary Rudner

Mikael Heimann

Emil Holmer

Linköping 2013-12-10
Projektansvarig
Biträdande professor
E-mail: xxx

Professor
Leg. psykolog
E-mail: xxx

Doktorand
Leg. psykolog
E-mail:

xxx
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Bilaga 2
Förfrågan om medverkan i en forskningsstudie om läsning och tänkande
Hej!
Under hösten 2012 inleddes vid Linköpings universitet ett nytt forskningsprojekt om
läsning och tänkande hos barn som går i dövskolor. Vi är två logopedstudenter från
universitet som går sista året på logopedprogrammet och nu ska skriva vårt
examensarbete. Arbetet är en del av forskningsprojektet om läsning och tänkande. Vår
uppgift är att samla in jämförelsedata från en grupp typiska barn utan
hörselnedsättning och med svenska som modersmål. Detta för att forskargruppen (se
nedan) bättre ska kunna förstå de resultat som de sett hos barnen i dövskolor samt att
vi ska kunna undersöka vilka olika faktorer som är betydelsefulla vid läsinlärning. Vi
får kontinuerlig handledning från forskargruppen.
Att utveckla en förmåga att ta till sig skriven text, det vill säga att läsa, ger barn
möjlighet att ta del av viktig information och lära sig om hur samhället, världen och
saker omkring oss fungerar. Vi behöver lära oss mer om hur barn i dövskolor lär sig
att läsa. Ett sätt att utöka vår förståelse om detta är att jämföra hur döva barns
läsutveckling ser ut jämfört med utvecklingen hos barn utan hörselnedsättning.
Vi vill nu fråga dig om du vill låta ditt barn vara en del av jämförelsegruppen med
typiska barn utan hörselnedsättning och svenska som modersmål. Barnen som ingår i
jämförelsegruppen ska inte ha några kunskaper i teckenspråk och gå i första klass.
Alla barn ska själva godkänna medverkan. Deltagande innebär att man genomför ett
antal test vid två olika tillfällen med nio månader mellan. Testtillfällena tar cirka en
till två timmar (inklusive paus). Testning genomförs under skoltid på ditt barns skola
av antingen oss studenter eller av Emil Holmer (leg. psykolog) från forskargruppen.
Barnen kommer att få göra lästtest där de ska visa att de förstår olika bokstäver,
siffror, ord och texter, antingen genom att para ihop text och bilder eller genom att
svara på frågor. För att bedöma barnens kunskaper i talad svenska ska de säga vilka
bilder som överensstämmer med olika yttrade meningar och i ett annat test ska de
göra bedömningar av rim på svenska. Utöver detta genomförs test där barnen ska
färdigställa logiska mönster, komma ihåg information under kort tid, visa hur snabbt
de kan reagera och om de kan hejda sina reaktioner, härma andras beteenden och på
olika sätt försöka föreställa sig hur en annan person tänker. Ni vårdnadshavare
kommer få svara på frågor i enkätform, som exempelvis handlar om er
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utbildningsnivå och ert modersmål, men också ert barns hörsel och hemspråk. Alla
test vi använder är beprövade. För att säkerställa att barnens svar blir registrerade på
rätt sätt filmas testen.
Att delta i studien är naturligtvis helt frivilligt. Om du inte vill att ditt barn ska vara
med så kommer det inte på något sätt påverka din kontakt med skolan. Och skulle du
säga ja nu, men sedan ångra dig så går det också bra att avbryta. Du och ditt barn kan
när som helst dra er ur utan att motivera orsaken till detta.
Hantering av data och sekretess
Den analys vi kommer att göra baserar sig på gruppjämförelser och inga
personuppgifter (t.ex. namn eller personnummer) kommer att läggas in i någon
datafil. Resultat som presenteras i vetenskapliga publikationer och vid konferenser
eller i andra sammanhang går därmed inte att härleda till enskilda barn. Data,
videofilmer och tillhörande identifieringssystem (kodnyckel) förvaras åtskilda i
separata låsta skåp på Universitetet. Endast forskare inom projektet har tillgång till
data och ingen obehörig kommer kunna ta del av dem. De familjer som så önskar kan
få en kopia på delar av det videomaterial som spelats in (notera i så fall detta
önskemål på bifogad samtyckesblankett).
Om du vill låta ditt barn medverka så ber vi dig fylla i bifogade samtyckesförklaring.
Innan du skriver under ska du låta ditt barn tillsammans med dig eller någon annan
vuxen läsa igenom det här informationsbrevet. Om barnet själv kan skriva sitt namn
ska han/hon också skriva under blanketten. Har du funderingar eller frågor så svarar
vi gärna på dessa.
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Logopedstudenter
Malin Eriksson
E-mail: xxx

Sara Moritz
E-mail: xxx
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Projektansvarig
Biträdande professor
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Mikael Heimann
Professor
Leg. Psykolog
E-mail: xxx
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Doktorand
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SAMTYCKESBLANKETT
Forskningsstudie om läsning och tänkande
Genom att skriva under denna blankett intygar jag att:
Jag tillåter att mitt barn deltar i studien om läsning och tänkande och vet att
deltagande när som helst kan avbrytas utan motivering. Jag vet att inga obehöriga får
reda på att mitt barn är med i studien och inte heller vilka resultat mitt barn får på de
test han/hon gör.
Vårdnadshavare
Namnteckning…………………………………………………………………………
Namnförtydligande……………………………………………………………………
Ort……………………………………………………Datum…………………………

Vårdnadshavare (i förekommande fall)
Namnteckning…………………………………………………………………………
Namnförtydligande……………………………………………………………………
Ort……………………………………………………Datum…………………………

Barn
Namnteckning…………………………………………………………………………
Namnförtydligande……………………………………………………………………
Ort……………………………………………………Datum…………………………
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Du kan antingen skriva under och posta denna blankett i det medskickade kuvertet,
eller låta ditt barn lämna den till sin lärare i skolan.
Du återfår detta original efter kopiering och kopian förvaras av projektansvariga i låst
skåp på Universitetet.
Barnets namn……………………………………………………………………………
Födelseår och månad……………………………………………………………………

Vi vill ha kopia av videomaterial

ja □

nej□

Bilaga 3
Medverkan i forskningsstudie om läsning och tänkande
Bakgrundsfrågor
Barnets namn

___________________________________________________

Barnets födelsedatum (år-månad-datum)
Barnets skola

_________________________________

___________________________________________________

Uppgifter om ditt barn
1.1 Har ditt barn en hörselnedsättning?
□ nej
□ misstänkt
□ ja (diagnostiserad)
1.2 Har ditt barn en synnedsättning?
□ nej
□ misstänkt
□ ja (diagnostiserad)
1.3 Har ditt barn någon annan funktionsnedsättning?
□ nej
□ misstänkt
□ ja (diagnostiserad). Ange vilken diagnos _________________________________
1.4 Vilket är ditt barns modersmål?
□ svenska
□ annat. Ange vilket språk

_____________________________________________

1.5 Vilket språk talas i huvudsak i ditt barns hemmiljö?
□ svenska
□ annat. Ange vilket språk

_____________________________________________

1.6 Har ditt barn några kunskaper i teckenspråk?
□ nej
□ ja
1.7 Hur många syskon har ditt barn?
_____________________________________________________________________
1.8 Hur många dagar per vecka (i genomsnitt) händer det att…
1) …ditt barn läser tillsammans med en vuxen i hemmet?
□ 0-1

□ 2-3

□ 4-5

□ 6-7

2) …ditt barn berättar för en vuxen i hemmet vad han/hon själv har läst?
□ 0-1

□ 2-3

□ 4-5

□ 6-7

3) …ditt barn pratar med en vuxen i hemmet om något den vuxne har läst/läser?
□ 0-1

□ 2-3

□ 4-5

□ 6-7

4) …ditt barn berättar för en vuxen i hemmet om vad de har läst i klassen?
□ 0-1

□ 2-3

□ 4-5

□ 6-7

5) …ditt barn får hjälp av en vuxen i hemmet med läxläsning?
□ 0-1

□ 2-3

□ 4-5

□ 6-7

6) …ditt barn går till ett bibliotek eller en bokhandel tillsammans med en vuxen från
hemmet?
□ 0-1

□ 2-3

□ 4-5

□ 6-7

7) …ditt barn uppmuntras att läsa (i hemmet)?
□ 0-1

□ 2-3

□ 4-5

□ 6-7

8) …ditt barn uppmuntras att skriva (i hemmet)?
□ 0-1

□ 2-3

□ 4-5

□ 6-7

Uppgifter om vårdnadshavare
2.1 Kön
□ kvinna
□ man
2.2 Vilket år är du född?
_____________________________________________________________________
2.3 Vilket är ditt modersmål?
□ svenska
□ annat. Ange vilket ___________________________________________________
2.4 Har du några kunskaper i teckenspråk?
□ nej
□ ja
2.5 Vilken är din högsta avslutade utbildning (markera det alternativ som passar bäst
in på dig):
□ Forskarutbildning (doktors- eller licentiatexamen)
□ Eftergymnasial utbildning två år eller längre
□ Eftergymnasial utbildning kortare än två år
□ Gymnasial utbildning
□ Förgymnasial utbildning 9 (10) år
□ Förgymnasial utbildning kortare än 9 år
□ Förskola

Fyll i uppgifter för ytterligare en vårdnadshavare (i förekommande fall):
3.1 Kön
□ kvinna
□ man
3.2 Vilket år är du född?
_____________________________________________________________________
3.3 Vilket är ditt modersmål?
□ svenska
□ annat. Ange vilket ____________________________________________________
3.4 Har du några kunskaper i teckenspråk?
□ nej
□ ja
3.5 Vilken är din högsta avslutade utbildning (markera det alternativ som passar bäst
in på dig):
□ Forskarutbildning (doktors- eller licentiatexamen)
□ Eftergymnasial utbildning två år eller längre
□ Eftergymnasial utbildning kortare än två år
□ Gymnasial utbildning
□ Förgymnasial utbildning 9 (10) år
□ Förgymnasial utbildning kortare än 9 år
□ Förskola
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Testordning
Test
Mäter
Raven’s Coloured Progressive Matrices
Icke-verbal intelligens
PAUS (om det behövs)
Reaktionshastighetstest
Uppvärmning
“Ja-Nej”-test
Kognitiv bearbetningshastighet
Letter Decision Task
Bokstavskunskap
Bokstav- och sifferrimtest
Fonologisk medvetenhet
PAUS (om det behövs)
Ordkedjor
Ordavkodning
Woodcock Passage Comprehension Test
Läsförståelse
PAUS (om det behövs)
Lexical Decision Task
Ordavkodning
Clown-testet
Arbetsminne
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Lista över använda stimuli vid Lexical Decision Task
Riktiga ord
snö
dyn
håv
akt
knä
hov
köp
våg
tät
lya
med
paj
par
del
dam
kub
sed
boj
rik
ila

Non-ord*
rär
dob
tra
sok
niv
tög
gar
let
bri
olt

Icke-ord
zbö
ihc
åpc
vmä
bne
gpi
izl
opz
aht
dta

*är ett ord som följer språkets grafotax men saknar semantisk innebörd (Melin, 2004)
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Lista över använda stimuli vid bokstavs-sifferrimstest

Rimmar

Rimmar inte

Lista, version 1
Stimuli
Svenska
U
7
/ʉː/
P
G
/peː/
6
X
/sɛks/
H
Å
/hoː/
7
U
/ɧʉː/
G
P
/geː/
X
6
/ɛks/
Å
H
/oː/
U
N
/ʉː/
E
9
/eː/
Y
J
/yː/
7
T
/ɧʉː/
N
U
/ɛn/
9
E
/niːʊ/
J
Y
/jiː/
T
7
/teː/
E
H
/eː/
N
6
/ɛn/
7
J
/ɧʉː/
T
U
/teː/
H
E
/hoː/
6
N
/sɛks/
J
7
/jiː/
U
T
/ʉː/

Lista, version 2
Stimuli
Svenska
C
V
/ceː/
K
H
/koː/
5
M
/fɛm/
Q
7
/kʉː/
V
C
/veː/
H
K
/hoː/
M
5
/ɛm/
7
Q
/ɧʉː/
2
V
/tvoː/
S
C
/ɛs/
Q
6
/kʉː/
P
H
/peː/
V
2
/veː/
C
S
/ceː/
6
Q
/sɛks/
H
P
/hoː/
P
M
/peː/
2
C
/tvoː/
K
6
/koː/
H
Q
/hoː/
M
P
/ɛm/
C
2
/ceː/
6
K
/sɛks/
Q
H
/kʉː/

/ɧʉː/
/geː/
/ɛks/
/oː/
/ʉː/
/peː/
/sɛks/
/hoː/
/ɛn/
/niːʊ/
/jiː/
/teː/
/ʉː/
/eː/
/yː/
/ɧʉː/
/hoː/
/sɛks/
/jiː/
/ʉː/
/eː/
/ɛn/
/ɧʉː/
/teː/

/veː/
/hoː/
/ɛm/
/ɧʉː/
/ceː/
/koː/
/fɛm/
/kʉː/
/veː/
/ceː/
/sɛks/
/hoː/
/tvoː/
/ɛs/
/kʉː/
/peː/
/ɛm/
/ceː/
/sɛks/
/kʉː/
/peː/
/tvoː/
/koː/
/hoː/

Bokstäver i Letter Decision Task
Å

C

E

G

H

J

K

M

P

Q

S

T

U

V

X

Y

N

