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Reading Ability in Secondary School Students without and with 

Literacy Problems 

Abstract 

The study’s aim was to examine reading ability in secondary school students. The participants; 

30 grade 7 students (13 years old) and 30 grade 8 students (14 years old) without literacy 

problems, and eleven grade 8 students whom either had documented literacy problems or 

received special education for it, were selected through convenience sample. 

 Text comprehension was tested by three texts which are called the Skobigotexts. Three 

reading settings were applied: listening, silent reading and silent reading with textsupport. 

Following the texts, literal and inference questions were asked. The first text was read out loud 

to each participant, the next text was read silently and the last text was also read in silence but 

the participants were allowed to have the text in front of them whilst answering the questions. 

Further, phonological awareness and decoding ability was examined. 

 Whether the comprehension differed within and between the groups regarding reading 

setting and type of question was looked upon. The results showed that all groups were benefited 

by silent reading with textsupport and performed better on literal questions. Furthermore, it was 

found that participants without and with literacy problems performed equivalent regarding text 

comprehension. However did grade 7 and 8 perform significantly worse than standard average 

for grade 6.       

 Although the study generated low scores, a conclusion was drawn that secondary school 

students without or with literacy problems didn’t have any substantial difficulties to interpret 

and answer questions regarding these texts. Due to the fact that the participants without and 

with literacy problems performed equally on the Skobigotexts, does not the authors of this study 

consider these texts as clinically reliable for investigating literacy problems in secondary school 

students. 

  

Key words: text comprehension, standardization, reading and writing difficulties, secondary 

school students, phonological awareness, decoding  



  

Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka läsförmåga bland högstadieelever utan och med 

lässvårigheter. Deltagarna rekryterades efter bekvämlighetsurval. Dessa var 30 elever i årskurs 

7 samt 30 elever i årskurs 8 utan läs- och skrivsvårigheter och elva elever i årskurs 8 med 

antigen dokumenterade läs- och skrivsvårigheter eller som erhöll specialundervisning för detta. 

Textförståelse undersöktes genom tre texter som kallas Skobigotexterna. Texterna 

presenterades genom tre olika lässätt och efter varje text fick deltagarna svara på tillhörande 

fakta- och inferensfrågor. Den första texten fick deltagarna uppläst, nästa text fick de läsa tyst 

och den sista texten fick de också läsa tyst men ha kvar framför sig som stöd vid besvarande av 

frågor. Vidare undersöktes fonologisk medvetenhet och avkodningsförmåga. 

 Huruvida förståelsen skiljde sig åt mellan och inom grupperna vad gällande lässätt  och 

frågetyp undersöktes. Resultaten visade att samtliga grupper gynnades av tyst läsning med 

textstöd och presterade bättre på faktafrågor jämfört med inferensfrågor. Vidare konstaterades 

att deltagare utan respektive med läs- och skrivsvårigheter presterade likvärdigt på 

textförståelsetestet. Vidare var normeringsgruppernas medelvärde signifikant lägre än normerat 

medelvärde för årskurs 6.      

 Trots att textförståelsetestet genererade låga poäng drogs en slutsats om att 

högstadieelever utan respektive med läs- och skrivsvårigheter ej hade några väsentliga 

svårigheter att tolka samt svara på frågor om texterna. Eftersom deltagarna utan och med läs- 

och skrivsvårigheter presterade likvärdigt på Skobigotexterna anser författarana av 

föreliggande studie att dessa texter ej är tillämpliga vid utredning utredning av läs- och 

skrivsvårigheter av högstadieelever. 

Nyckelord: Textförståelse, normering, läs- och skrivsvårigheter, högstadieelever, fonologisk 

medvetenhet, avkodning 

 

 

 



  

Upphovsrätt 
Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – från 

publiceringsdatum under förutsättning att inga extraordinära omständigheter uppstår.  

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut enstaka 

kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell forskning och för 

undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta 

tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att 

garantera äktheten, säkerheten och tillgängligheten finns lösningar av teknisk och administrativ 

art.  

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den omfattning 

som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt samt skydd mot att 

dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang som är kränkande 

för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. 

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se förlagets hemsida 

http://www.ep.liu.se/ 

Copyright 
The publishers will keep this document online on the Internet – or its possible replacement –

from the date of publication barring exceptional circumstances. 

The online availability of the document implies permanent permission for anyone to read, to 

download, or to print out single copies for his/hers own use and to use it unchanged for non-

commercial research and educational purpose. Subsequent transfers of copyright cannot revoke 

this permission. All other uses of the document are conditional upon the consent of the 

copyright owner. The publisher has taken technical and administrative measures to assure 

authenticity, security and accessibility. 

According to intellectual property law the author has the right to be mentioned when his/her 

work is accessed as described above and to be protected against infringement. 

For additional information about the Linköping University Electronic Press and its 

procedures for publication and for assurance of document integrity, please refer to its www 

home page: http://www.ep.liu.se/. 

 

 

 

 

 

© Anna Norkvist-Johansson och Åse Samuelsen  

 

 

 

http://www.ep.liu.se/
http://www.ep.liu.se/


  

Förord 
Vi vill ägna ett stort tack till alla elever som deltagit och all skolpersonal som engagerat sig i 

vår studie. Tack till Kerstin Nyström och Pärnilla Söderqvist för att vi fick ta del av 

rättningsmallen. Vi vill även tacka Janna Aanstoot för handledning och Lisa Palmqvist för 

statistisk rådgivning. Avslutningsvis vill vi tacka varandra för ett gott samarbete. 

Linköping, maj 2015 

Anna Norkvist-Johansson, Åse Samuelsen  



  

Innehållsförteckning 
1. Inledning.........................................................................................................................................1 

2. Bakgrund ........................................................................................................................................1 

2.1.Läsförmåga 1 

2.1.1 Avkodning 1 

2.1.2 Textförståelse 2 

2.2 Lässätt 3 

2.3.Läs-.och.skrivsvårigheter 4 

2.3.1 Utredning och diagnostisering 4 

2.3.2 Avkodningssvårigheter 5 

2.3.3 Läsförståelsesvårigheter 6 

2.4 Svenska högstadieelevers läsförmåga 6 

2.5 Normering av Skobigotexterna 7 

3. Syfte ...............................................................................................................................................8 

3.1 Frågeställningar 8 

4. Metod .............................................................................................................................................8 

4.1 Pilotstudie 8 

4.2 Deltagare 9 

4.3 Testmaterial och procedur 9 

4.3.1 Textförståelse 10 

4.3.2 Fonologisk medvetenhet 11 

4.3.3 Avkodningsförmåga 11 

4.3.4 Ortografisk och fonologisk ordavkodning 12 

4.4 Analysmetod 12 

4.5 Etiska överväganden 12 

5. Resultat ......................................................................................................................................... 13 

5.1 Huvudtest 13 

5.1.1 Texter 14 

5.1.2 Lässätt 15 

5.1.3 Texter och lässätt i förhållande till testförfarande 15 

5.1.4 Frågetyp 16 

5.1.5 Frågetyp och lässätt 16 

5.2 Övriga tester 16 

5.2.1 Fonologisk medvetenhet 16 

5.2.2 Avkodningsförmåga 17 

5.3 Korrelationsanalys mellan huvudtest och övriga tester 19 

5.3.1 Textförståelse 19 



  

5.3.2 Lässätt 19 

6. Diskussion .................................................................................................................................... 21 

6.1 Resultatdiskussion 21 

6.1.1 Texter 21 

6.1.2 Lässätt 21 

6.1.3 Texter och lässätt i förhållande till testförfarande 22 

6.1.4.Frågetyp 22 

6.1.5 Frågetyp och lässätt 23 

6.1.6 Fonologisk medvetenhet 23 

6.1.7 Avkodning av nonsensord 24 

6.1.8 Ortografisk och fonologisk ordavkodning 24 

6.1.9 Korrelation 25 

6.2 Metoddiskussion 27 

6.2.1 Deltagare 27 

6.2.2 Skobigotexterna 27 

6.2.3 Texter och lässätt 28 

6.2.4 Analysmetod 28 

6.2.5 Felkällor 29 

6.3 Slutsats 29 

6.4 Framtida studier 30 

7. Referenser ..................................................................................................................................... 31 

8. Bilaga - Samtyckesbrev ................................................................................................................. 39 

 

  

  



 

1 
 

1. Inledning  

I dagens samhälle förutsätts en kompetent läs- och skrivförmåga, inte minst i den akademiska 

världen. För en god läsare krävs ingen större ansträngning för att text ska gå från skrivna 

bokstäver till förstådd text i sin helhet utan sker mer eller mindre per automatik. För en svag 

läsare är denna process en betydligt större utmaning och risken att inte förstå till fullo är 

betydligt större än för en stark läsare (Adams, 1977).    

 Läsning är en komplex process som kräver engagemang på flera nivåer av kognitiva, 

perceptuella och lingvistiska förmågor (Adams, 1977). Detta komplexa samspel fordrar en rad 

olika kognitiva förmågor vilket gör det svårt att veta exakt vad som sker när en läsare läser och 

förstår en text (Hosp & Suchey, 2014). För att bättre kunna förstå läsandet och dess komplexitet 

är det viktigt att ha kunskap om vilka förmågor som samspelar samt hur de påverkar varandra. 

I föreliggande studie undersöktes läsförmåga bland svenska högstadieelever avseende 

relationen mellan textförståelse, avkodningsförmåga och fonologisk medvetenhet.  

2. Bakgrund  

2.1.Läsförmåga 

Läsförmåga består enligt Hoover och Gough (1990) av två huvudsakliga grundförmågor: 

språkförståelse och avkodning. Dessa är båda av betydelse för läsning och måste fungera väl 

samt koordineras för att lyckad läsning ska kunna uppnås (Hoover & Gough, 1990). De två 

förmågornas betydelse för läsförståelsen skiftar under läsutvecklingen. I den tidiga 

läsutvecklingen är sambandet mellan avkodning och språkförståelse betydligt starkare än 

sambandet mellan läsförståelse och språkförståelse. Men ju längre läsaren kommer i sin 

läsutveckling desto starkare blir sambandet mellan läsförståelse och språkförståelse som till slut 

blir det starkaste sambandet (Hoover och Gough, 1990; Høien-Tengesdal, 2010; Florit & Cain, 

2011). 

2.1.1 Avkodning 

Avkodning syftar till den mer tekniska delen av läsande och den förutsätter att läsaren har 

knäckt läskoden (Hoover & Gough, 1990). Bokstavering, igenkänning och läsning av stavelser 

ingår i avkodning (Høien & Lundberg, 2013). För att kunna se språket utifrån dess form och 

hur det låter istället för dess betydelse krävs en god fonologisk medvetenhet (Magnusson & 

Nauclér, 1993). Fonologisk medvetenhet är en del av den fonologiska bearbetningsförmågan 

och handlar om att kunna särskilja närliggande språkljud och att förstå kopplingen mellan 

skrivna tecken (grafem) och dess fonologiska struktur (fonem) (Hoover & Gough, 1990; Elwér, 
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2014). Denna förmåga är en förutsättning för att en god ordavkodningsförmåga ska kunna 

uppnås (Swank & Catts, 1994) och samband har påvisats vilka pekar mot att starka läsare är 

mer fonologiskt medvetna än svaga läsare (Bertelson, 1986). Dock har det diskuterats huruvida 

fonologisk medvetenhet krävs för läsinlärning eller om fonologisk medvetenhet kommer först 

efter en person lärt sig läsa (Magnusson & Nauclér, 1993).  

 När en läsare ska avkoda okända ord eller nonsensord (exempelvis trifspuba, umi, åby) 

måste så kallad fonologisk läsning tillämpas. För denna läsning krävs det att läsaren har knäckt 

läskoden, kan göra en grafem-fonemkoppling, kan analysera ordens struktur, har ett fungerande 

korttidsminne samt en välutvecklad fonologisk medvetenhet (Ehri & McCormick, 1998; 

Samuelsson, 2006). Den fonologiska läsningen är således uppmärksamhetskrävande vilket kan 

göra avkodningen långsam och därmed påverka läsförståelsen negativt. Så småningom lagras 

kunskap om ords stavningsmönster och när läsaren stöter på lagrade ord kan ortografisk läsning 

tillämpas (Høien & Lundberg, 2013). Vid denna läsning avkodas orden direkt och läsningen 

sker därmed per automatik (Ehri & McCormick, 1998). Automatiseringen är en förutsättning 

för att god läsning ska vara möjlig. Föga uppmärksamhet behöver då ägnas åt bearbetning och 

informationsprocessandet sker mycket snabbt. Istället kan fokus till fullo läggas på att förstå 

textens innebörd vilket är en mer kognitivt krävande process än avkodning (LaBerge & 

Samuels, 1974: Ehri & McCormick, 1998; Høien & Lundberg, 2013). 

2.1.2 Textförståelse 

Språkförståelse, som är en förutsättning för textförståelse, innefattar förståelse för enstaka ord, 

men även förmåga till att kunna koppla samman ord med kontext för att kunna skapa en inre 

representation (Hoover & Gough, 1990; Cain, 2010). I en text behöver inte all information 

nödvändigtvis återfinnas explicit och för djupare förståelse behöver läsaren relatera det skrivna 

till tidigare erfarenheter och kunskaper, kunna tolka och dra slutsatser om innehållet men även 

vara medveten om att det finns underliggande betydelser (Keene & Zimmermann, 2003; 

Stensson, 2006; Elwér, 2014). Att kunna göra sådana tolkningar och dra sådana slutsatser kallas 

för att inferera och har visat starkt samband med läsförståelseresultat (Nordman, 2011). Erfarna 

läsare ska aktivt kunna inferera och förena det explicita med det implicita i en text (Keene & 

Zimmermann, 2003).      

 Det finns flera olika modeller som förklarar den komplexa process som äger rum när en 

läsare förstår en text. Tre sådana modeller är; bottom-up- och top-downmodeller och parallella 

modeller (Kahimi & Catts, 2012). I enlighet med bottom-upmodeller byggs läsförståelse upp 

successivt från förståelse av enskilda fonem till förståelse av text. Enligt top-downmodeller 
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ligger vikten på inferens och de strategier läsaren använder sig av för att kunna göra antaganden 

om vad som skall komma i den text som ännu inte lästs. Efter parallella modeller sker top-

down- och bottom-up-processer samtidigt och kontinuerligt vid läsning. Genom att nyttja och 

tillämpa olika typer av processande kan läsaren få ut maximalt av textens information och 

kontext med minimal ansträngning (Adams & Collins, 1977; Angosto, Sánchez, Álvarez, 

Cuevas & Antonio León, 2013; Elwér, 2014). När ett hinder uppstår vid läsning, i form av att 

läsaren inte känner igen ett ord, störs läsflytet. Då måste det som saknas för att nå förståelse av 

det som lästs kompenseras för. Detta kan exempelvis göras genom att långsamt artikulera ett 

ord eller processa ordet enlig top-down och förlita sig på kontextuella ledtrådar (Adams, 1977).

 Undersökning av textförståelse kan ske genom öppna frågor, slutna frågor eller genom 

flersvarsalternativ. Öppna frågor ställer krav på minnet och vid besvarande krävs verbal respons 

vilket ger uppfattning om hur individen förstår. Vid slutna frågor, med svarsalternativen ja och 

nej, undersöks förmågan att minnas faktainformation och vid frågor med flera alternativ kan 

läsaren gissa sig till ett svar utan att ha förstått texten (Cain & Oakhill, 2006).  

2.2 Lässätt   

En text kan presenteras både auditivt (hörförståelse) och visuellt (läsförståelse). Studier har 

visat att det finns ett samband mellan läs- och hörförståelse (Gough, Hoover & Peterson, 1996; 

Kendeou, Bohn-Gettler, White & van den Broek, 2008). Detta samband studerades av Gough, 

Hoover & Peterson (1996) bland barn mellan 5-12 år och resultatet visade att sambandet mellan 

hör- och läsförståelse växte sig starkare ju äldre barnet blev. I en studie av Palmer, MacLeod, 

Hunt och Davidsons (1985) med personer mellan 19-24 år visade sig sambandet mellan hör- 

och läsförståelse vara hög. Båda presentationssätten kräver uppmärksamhet, minne, språklig 

förmåga, perceptuell diskriminering samt översättning från signal eller representation till 

innehåll. Att ha texten som visuellt stöd vid läsning kan främja förståelsen då läsaren kan gå 

tillbaka i texten om något ej förståtts. Detta är ej möjligt då texten presenteras auditivt och 

informationen då måste hållas i minnet (Sticht, Beck, Hauke, Kleinman & James, 1974; Cain, 

2010). Även Oakhill (1984) och Cain och Oakhill (1999) kunde i sina studier bland 8-åringar 

se att förståelsen gynnades av att få ha kvar texten som visuellt stöd eftersom deltagarna då 

besvarade fler frågor relaterade till texten korrekt (Oakhill, 1984; Cain & Oakhill, 1999). Vilket 

presentationssätt som är mest fördelaktigt för förståelse kan variera; Diakidoy, Stylianou, 

Karefillidou, och Papageorgiou (2005) fann i en studie att elever i årskurs 8 presterade bättre 

på läsförståelse än hörförståelseuppgifter, oberoende av vilken typ av text som lästes. Dock bör 

det beaktas att det råder stora individuella skillnader mellan hur läsare processar text. Vilket 
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presentationssätt som är effektivast kan bero på läsarens minneskapacitet och förmåga till att 

lagra information (Just, Carpenter & Woolley, 1982).  

2.3.Läs-.och.skrivsvårigheter 

Specifika läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, är ett dolt handikapp med neurobiologiskt ursprung 

som innebär bestående svårigheter med avkodning och stavning samt en bristfällig fonologisk 

förmåga som ej kan kopplas till låg intelligens, bristfällig utbildning eller bristande 

sociokulturella resurser (Madison, 1988; Lyon, Shaywitz & Shaywitz, 2003; Tunmer & 

Greaney, 2010; Høien & Lundberg, 2013). Siffror gällande prevalens vid dyslexi varierar i 

litteraturen, men 5-8% anses som trolig förekomst (Lennerstrand, von Euler, Olofsson & 

Gillberg, 1990).      

 Det finns olika förklaringar till varför svårigheter med tillägnande av skrift förekommer. 

Fonologiska brister är den huvudsakliga och mest vanliga förklaringen till läs- och 

skrivsvårigheter bland såvälbåde barn somoch vuxna (Samuelsson & Lundberg, 1996; 

Shaywitz et al., 1999; Lyon, Shaywitz & Shaywitz, 2003). Personer med svag fonologisk 

medvetenhet löper större risk än andra att drabbas av dyslexi eller andra läs- och 

skrivsvårigheter (Föhrer, 2007). Enligt Shaywitz et al. (1999) är nedsatt fonologiskt 

processande det som bidrar mest till distinktionen mellan personer utan och med dyslexi. 

Forskning har visat att lässvårigheter speglar en nedsättning av det språkliga systemet och att 

bristande fonologisk medvetenhet representerar den kognitiva nedsättning som orsakar dyslexi 

(Shaywitz et al., 1999). Tidigare har det varit en tydlig distinktion mellan diagnoserna 

språkstörning och dyslexi (Bishop & Snowling, 2004). Men i senare forskning blir det allt mer 

vanligt att författare tillämpar en bredare definition där både personer med språkstörning och 

personer med dyslexi ska kunna inkluderas (Tallal, Allard, Miller, & Curtiss, 1997). Catts 

(1991) beskriver dyslexi som ett exempel på utvecklingsmässig språkstörning som visar sig 

tidigt och manifesteras på olika sätt genom en persons utveckling. Men, enligt Bishop och 

Snowling (2004) är det fördelaktigt att särskilja diagnoserna, även om de har mycket 

gemensamt.   

2.3.1 Utredning och diagnostisering 

Läs- och skrivsvårigheter bland barn kan bero på tre faktorer: dyslexi, litet ordförråd 

tillsammans med få textförståelsestrategier och nedsatt läsmotivation (Gabrieli, 2009). 

Utredning av läs- och skrivsvårigheter bland barn i skolåldern kan ske på och via skolan av 

exempelvis en specialpedagog. Väntetid för utredning varierar runt om i landet och många får 

inte sina läs- och skrivsvårigheter uppmärksammade och/eller diagnostiserade förrän långt 
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upp i skolåldern (Föhrer & Johnsen, 1997) vilket kan få flertalet konsekvenser. 

Konsekvenserna av en mödosam och svår läsinlärning kan påverka läsaren långt framöver. 

Barn med dyslexi har ofta ingen större lust att lästräna utanför klassrummet och utan övning 

blir både läsförmåga och läsförståelse lidande (Gabrieli, 2009). Ingesson (2007) undersökte i 

en intervjustudie hur exempelvis välbefinnande och självkänsla såg ut bland svenska 

tonåringar och unga vuxna med dyslexi. Resultatet indikerade på att läs- och skrivsvårigheter 

påverkade både ovanstående variabler negativt. Deltagarna beskrev hur låg- och mellanstadiet 

var fyllt av ångest och mängder av misslyckande och under högstadiet var antalet elever som 

kände sig obekväma ännu större. Efter högstadietiden minskade de känslomässiga bekymren 

och begränsningarna kretsade till mesta del kring själva läs- och skrivaktiviteten. 

 En läsares styrkor och svagheter kan variera och Catts, Hogan och Adlof (2005) 

beskriver fyra undergrupper av lässvårigheter: dyslexi, specifik förståelsenedsättning, mixad 

läsnedsättning samt ospecificerad lässvårighet. Vid dyslexi är förståelsen adekvat men 

avkodningen svag, vid specifik förståelsenedsättning är avkodningen adekvat men förståelsen 

bristfällig och vid mixad läsnedsättning är både förståelsen och avkodningsförmågan svag. 

Vid ospecificerad lässvårighet är avkodningen och förståelsen förhållandevis goda, men läsare 

med denna svårighet presterar sämre än goda läsare (Catts et al., 2005).  

 En eventuell diagnos måste ställas av en medicinskt legitimerad person så som logoped, 

psykolog eller läkare. För att en elev ska ha rätt till specialanpassad undervisning finns inga 

krav på diagnos utan endast att ett behov av extra stöd uppmärksammats och sedan utretts 

(Föhrer & Johnsen, 1997; Skolinspektionen, 2011).   

2.3.2 Avkodningssvårigheter 

Avkodningssvårigheter är vanligen det primära problemet vid dyslexi (Föhrer, 2007). Den 

fonologiska nedsättning som föreligger vid dyslexi, blir framförallt tydlig vid läsning av nya 

ord samt vid läsning av nonsensord (Rack, Snowling & Olson, 1992). Witton et al. (1998) 

beskriver i en reviewartikel att läsning av nonsensord mäter en persons fonologiska 

medvetenhet och anses viktig för läsutveckling. Förmågan att läsa nonsensord har även visat 

sig kunna skilja starka läsare från svaga redan i tidig ålder (Bradley & Bryant, 1983). Personer 

med dyslexi presterar sämre än andra på uppgifter som kräver fonologiskt processande och 

avkodar färre nonsensord korrekt med långsammare läshastighet (Wimmer, 1996; Goswami, 

2002). Wimmer (1996) beskrev detta som ett resultat av bristfällig grafem-fonemkoppling samt 

nedsatt och tidkrävande åtkomst av fonologiska representationer.  

 Avkodning av kontextfria ord ger en bild av en persons ortografiska läsning, och 

ordavkodning på tid kan ge en bild av läsautomatisering (Tunmer & Greaney, 2010). Barn med 
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dyslexi i åldrarna 8-13 år har i en studie av de Oliveira, da Silva, Dias, Seabra och Macedo 

(2014) visat sig ha svårt med ortografisk ordavkodning. Långsam och icke-automatiserad 

ordavkodningsförmåga och/eller bristfälligt ordförråd begränsar såväl läsflyt som läsförståelse 

(Spooner, Baddeley & Gathercole, 2004; Pikulski, & Chard, 2005).  

2.3.3 Läsförståelsesvårigheter 

Ett typiskt kännetecken vid dyslexi är att läsaren förstår texten då den blir uppläst, men inte om 

läsaren måste läsa texten själv (Tunmer & Greaney, 2010; Høien och Lundberg, 2013). 

Läsförståelse är ej det huvudsakliga problemet som läsare med dyslexi erfar vid läsning. Men, 

för att god läsning ska kunna uppnås krävs såväl avkodningsförmåga som läsförståelse 

(Conners & Olson, 1990; Hoover & Gough, 1990). Tidskrävande och mödosam avkodning kan 

påverka förståelsen negativt eftersom arbetsminnet belastas högt (Wolff, 2009). I skolåldern 

presterar ofta läsare med dyslexi bättre på uppgifter gällande läsförståelse än på 

ordavkodningsuppgifter, eftersom de kan ta hjälp av kontexten och därmed gissa sig till ett ords 

betydelse. En sådan strategi är ej möjlig vid avkodning av enskilda ord då det kräver korrekt 

avkodning utan vidare stöd eller möjlighet till gissning (Nation & Snowling, 1998; Shaywitz, 

1998).  

2.4 Svenska högstadieelevers läsförmåga 

Antalet studier som berör läsförmåga bland högstadieelever i Sverige är begränsat. De studier 

som har genomförts talar för att svenska högstadieelevers läsförmåga blir allt sämre (Fröjd, 

2005; Johansson, 2005; Skolverket, 2012). Enligt Johansson (2005) gäller denna nedåtgående 

trend såväl läsförståelse som avkodning, diktamen och ordkunskap bland elever i årskurs 7. 

Även PISA-undersökningarna år 2006-2012 visar liknande mönster gällande läsförståelsen 

bland svenska 15-åringar (Skolverket, 2007, 2012). År 2012 fastställdes att svenska 15-åringar 

presterade under genomsnittet jämfört med övriga i OECD-länder (Organisation for Economic 

Co-operation and Development) på uppgifter gällande läsförståelse och resultatet beskrivs vara 

den största försämringen över tid bland samtliga OECD-länder (Skolverket, 2012). 

 Eleverna hanterar generellt sökande och inhämtande av information, men när det kommer 

till att dra slutsatser och tolka information påvisas brister. Enligt Skolverket (2007, 2012) 

uppnås den grundläggande läsförståelse som krävs för fortsatt lärande i allt mindre utsträckning 

bland högstadieelever (Skolverket, 2007, 2012). Enligt Johansson (2005) och Åslund (2014) 

var inferensförmåga det element i läsförståelse som allt färre högstadieelever behärskade. 

Likaså påvisade Reichenberg (2006) i en studie att elever i årskurs 7 hade större svårigheter att 

besvara frågor gällande inferens än frågor gällande fakta. Enligt Reichenberg (2006) tydde detta 
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på låg medvetenhet om att läsning både handlar om det som står explicit och om det som står 

implicit. År 2000 påbörjade Fröjd (2005) mätningar av läsförmåga bland 15-åringar. När 

mätningarna slutfördes år 2002 kunde det fastställas att läsförmåga vad gällande läsförståelse, 

läshastighet samt att skilja mellan ord och meningar, hade försämras mellan årskullarna (Fröjd, 

2005).      

 Enligt Lärarnas Riksförbund (2014) upplevde många högstadielärare elevernas 

läsförmåga som bristfällig när de kom till högstadiet. De angav flera tänkbara förklaringar till 

varför läsförmågan bland svenska högstadieelever blivit allt sämre. Somliga menade att stödet 

hemifrån avtagit vilket i sin tur bidrog till minskad läsning. Andra beskrev försämringen som 

ett resultat av minskade resurser, ökad datoranvändning samt att elever ofta saknar strategier 

för att till fullo kunna tillägna sig text (Fröjd, 2005; Lärarnas Riksförbund, 2014). För gott 

lärande krävs samspel av flera faktorer så som förförståelse, intresse för läsning och motivation 

(Nyström, 2002). Lundberg (2006) nämner motivation utifrån ”kostnad och utbyte”; om eleven 

ej ser något egentligt utbyte eller värde av läsandet, finns risk för att läsningen ersätts med 

annan aktivitet.     

2.5 Normering av Skobigotexterna 

Textförståelse vad gällande fakta- och inferensfrågor vid olika lässätt bland mellanstadieelever 

undersöktes i ett magisterarbete i logopedi vid Linköpings universitet av Nyström och 

Söderqvist (2013). De påbörjade en normering av tre textförståelsetexter, ursprungligen från 

Bishop och Adams (1992), som kom att kallas Skobigotexterna (Nyström & Söderqvist, 2013). 

Undersökningen skedde i årskurs 4 och 6 och varken då årskurserna studerades tillsammans 

eller enskilt besvarades signifikant fler fakta- än inferensfrågor korrekt. Vidare studerades 

huruvida förståelsen skiljde sig då texten presenterades genom olika lässätt; uppläst, tyst 

läsning och tyst läsning med textstöd. Andelen korrekt besvarade faktafrågor ökade när läsaren 

fick ha texten framför sig då frågorna skulle besvaras, detta jämfört med de två andra lässätten. 

Att elever i årskurs 6 inte presterade signifikant bättre än elever i årskurs 4 trodde författarna 

berodde på att texterna inte var tillräckligt utmanande för elever i årskurs 6. I studien påträffades 

ingen skillnad mellan hör- och läsförståelse årskurserna emellan (Nyström & Söderqvist, 2013).  

Ytterligare delnormeringar för Skobigotexterna saknas för resterande årskurser varför 

denna studie syftar till att bidra med normdata för elever i årskurs 7 och 8. Det finns ett behov 

av att veta hur högstadieelever presterar på Skobigotexterna då de idag används kliniskt vid 

dyslexiutredning av såväl barn som vuxna (B. Rosén Gustafsson, personlig kommunikation, 4 

november 2014). För att få en bild av läsarens styrkor och svagheter samt för att kunna ställa 
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en korrekt diagnos krävs att såväl avkodning som läsförståelse undersöks med olika material 

och genom olika metoder (García & Cain, 2014).  

3. Syfte 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka läsförmåga bland svenska högstadieelever, 

utan och med läs- och skrivsvårigheter, vad gällande samband mellan textförståelse, 

avkodningsförmåga och fonologisk medvetenhet. 

3.1 Frågeställningar 

1. Skiljer sig förståelsen mellan elever årskurs 7 och 8 med typisk läsutveckling och elever 

med läs-och skrivsvårigheter vad gällande lässätt och frågetyp, och i sådana fall hur?  

2. Finns det en skillnad mellan elever i årskurs 7 och 8 med typisk läsutveckling och elever med 

läs-och skrivsvårigheter vad gällande fonologisk medvetenhet samt avkodning, och hur ser den 

i sådana fall ut? 

3. Skiljer sig årskurs 7 och 8 från normerade referensvärden av Skobigotexterna, fonologisk 

medvetenhet och avkodningstesterna, och i sådana fall hur? 

4. Finns det någon korrelation mellan textförståelse och fonologisk medvetenhet samt 

avkodning, och hur ser den i sådana fall ut? 

4. Metod 

Denna studie var en fortsättning på den normdatainsamling av tre textförståelsetexter som 

påbörjades i ett magisteruppsatsarbete av Nyström och Söderqvist (2013). Texterna som 

användes utarbetades ursprungligen av Bishop och Adams (1992) och översattes sedan till 

svenska av Nyström och Söderqvist (2013). Texterna gavs namnet ”Skobigotexterna” efter vad 

de handlade om; skridskoåkning (text A), en lådbil (text B) en godisaffär (text C). 

Textförståelsen undersöktes genom att presentera texterna på tre olika lässätt (uppläst, tyst 

läsning och tyst läsning med textstöd), för att sedan låta deltagarna svara på fakta- och 

inferensfrågor om textens innehåll. Studiedesignen var kvasiexperimentell och deltagarna 

rekryterades genom ett icke-slumpmässigt urval.  

4.1 Pilotstudie 

En pilotstudie utfördes på två icke-slumpmässigt utvalda deltagare i årskurs 8 som enligt 

respektive målsman hade en typisk läs- och skrivförmåga. Deltagarna kom från Östra Götaland 

respektive Östra Svealand. Pilotstudien spelades in med ljudupptagning och ägde rum i 
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deltagarnas hemmiljö efter målsmans godkännande. Syftet var att öva testförfarande samt att 

pröva tidsåtgång. Testningen tog cirka 30 minuter för respektive deltagare, varpå en ungefärlig 

tidsåtgång mellan 30-45 minuter sattes ut till huvudstudien.  

4.2 Deltagare 

Bekvämlighetsurval samt urval efter socioekonomisk sorteringsnyckel (2 och 3) framtagen av 

Socialstyrelsen (2014) tillämpades. Författarna valde två sorteringsnycklar dels för att få en 

större spridning bland deltagarna än vad en sorteringsnyckel hade genererat, men även för att 

underlätta rekryteringen av deltagare. Deltagare från tre skolor i Östra Götaland och fyra skolor 

i Östra Svealand rekryterades till studien. Sammanlagt testades 60 deltagare utan läs- och 

skrivsvårigheter till de så kallade normeringsgrupperna: 30 stycken i årskurs 7 och 30 stycken 

i årskurs 8. Till specialgruppen rekryterades och testades 11 deltagare i årskurs 8 som erhöll 

specialundervisning för läs- och skrivsvårigheter. För att se köns- och åldersfördelning bland 

samtliga deltagare, se tabell 1. 

Tabell 1. Könsfördelning och medelålder bland deltagarna 

 

  

Inklusionskriterier för normeringsgrupperna var att de hade svenska som modersmål samt att 

de ej hade misstänkta eller konstaterade läs- och skrivsvårigheter. Inklusionskriterier för 

specialgruppen var att de hade svenska som modersmål samt att de hade konstaterade läs- och 

skrivsvårigheter eller misstänkta läs- och skrivsvårigheter och därför erhöll 

specialundervisning. Rekryteringen skedde efter godkännande från rektorer och ett eventuellt 

deltagande godkändes av målsmän och elever.   

4.3 Testmaterial och procedur  

I likhet med tidigare magisterarbete av Nyström och Söderqvist (2013) användes 

Skobigotexterna som huvudtest. Övriga tester som användes var Fonologisk medvetenhet 

(Paulin, 1997), LS - Avläsning - nonsensord (Johansson, Psykologiförlaget, 1993), Vilken är 

rätt (Olofsson, 1994) samt Vilken låter rätt (Olofsson, 1994). För sammanställning av testen, se 

tabell 2.  

  

Grupp Genomsnittlig ålder Flickor Pojkar Totalt 

Årskurs 7 13:5 17 13 30 

Årskurs 8 14:6 17 13 30 

Specialgrupp  14:6 3 8 11 
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Tabell 2. Testsammanställning och vad de avsåg att undersöka 

 

Deltagarna fördelades ungefärligt lika mellan de båda testledarna. Testningen ägde rum på 

skolområdet i ett avskilt rum med en deltagare i taget. Innan varje deltest fick deltagaren 

muntliga instruktioner om vad som skulle göras. Deltest 1-3 spelades in genom ljudupptagning 

via iPhone/iPad i minnessyfte för testledarna. Testen presenterades i den ordning som de anges 

i tabell 2 och testade: textförståelse, fonologisk medvetenhet, avkodning av nonsensord, 

ortografisk ordavkodning och fonologisk ordavkodning. Ordningen valdes utifrån vilka tester 

testledarna bedömde som mest energikrävande: de mest krävande testerna utfördes först och de 

minst krävande sist. Testningen tog cirka 20-30 minuter per deltagare i normeringsgruppen och 

30-40 minuter per deltagare i specialgruppen. 

4.3.1 Textförståelse 

Skobigotexterna med tillhörande fakta- och inferensfrågor användes för att testa deltagarnas 

textförståelse. Texterna presenterades genom tre olika lässätt: uppläst- deltagaren fick lyssna 

när testledaren läste upp texten, tyst läsning- deltagaren fick läsa texten tyst och tyst läsning 

med textstöd- deltagaren fick läsa texten tyst och ha kvar den framför sig som stöd vid 

besvarande av frågor. Tre testförfaranden tillämpades, i likhet med föregående studie (Nyström 

& Söderqvist, 2013), för att var tredje deltagare skulle få samma lässätt vid samma text, se 

tabell 3. 

    Testkategori Testmaterial  Funktion 

    Huvudtest 1. Skobigotexterna  

(Nyström & Söderqvist, 2013) 

1. Textförståelse 

    Övrigt test 2. Fonologisk medvetenhet 

(Paulin, 1997) 

2. Fonologisk medvetenhet 

    Övrigt test 3.  LS- Avläsning–Nonsensord  

(Johansson, 1993) 

3. Avkodningsförmåga 

    Övrigt test 4. Vilken är rätt  

(Olofsson, 1994) 

4. Ortografisk ordavkodningsförmåga 

    Övrigt test 5. Vilken låter rätt  

(Olofsson, 1994) 

5. Fonologisk ordavkodningsförmåga 
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Tabell 3. Sammanställning av testförfaranden 

Deltagare  Uppläst Tyst läsning Tyst läsning med textstöd 

1 Förfarande 1 A (bi) B (go) C (Sko) 

2 Förfarande 2 C (Sko) A (bi) B (go) 

3 Förfarande 3 B (go) C (Sko) A (bi) 

 

Den första texten lästes upp av testledaren, den andra texten lästes tyst av deltagaren och den 

tredje texten lästes även den tyst av testdeltagaren men här fick deltagaren behålla pappret som 

stöd framför sig när testledarna ställde de tillhörande frågorna.  

 Deltagaren presenterades texten muntligen eller skriftligen, beroende på lässätt, och fick 

därefter ta del av och besvara frågorna muntligen. Testledaren angav ej vilka frågor som var av 

fakta- respektive inferenssort. Innan testningen påbörjades fick alla deltagare samma 

instruktion om vad uppgiften handlade om: "Vi har 3 texter här. Den första kommer jag läsa 

högt för dig och den andra och tredje kommer du få läsa tyst själv. Efter varje text kommer du 

få svara på frågor om texten. Vid den sista texten kommer du få ha texten framför dig när du 

svarar på frågorna. Svaren till några av frågorna står i texten och andra frågor är sådana som 

inte står i texten, och då behöver man tänka till lite själv för att svara på dem." Om deltagaren 

inte uppfattade eller kom ihåg frågan, upprepades den en gång utan vidare beskrivning. Elevens 

svar poängsattes från 0-2 poäng beroende på hur adekvat och välmotiverat svaret som angavs 

var. På vardera text var totalpoängen 28, 14 faktapoäng och 14 inferenspoäng. Vid rättning 

tillämpades den rättningsmall som utformades av Nyström och Söderqvist (2013). På frågor där 

svaren inte överensstämde med de exempel som fanns i rättningsmallen, diskuterade testledarna 

sinsemellan hur många poäng svaret skulle generera.  

4.3.2 Fonologisk medvetenhet 

Testet av Paulin (1997) undersöker fonologisk medvetenhet och består av fem stycken 

deluppgifter; deletion av enstaka fonem, deletion av fonemsekvens, omvända ljudsekvenser i 

ord, omvända ljudsekvenser i non-ord samt spoonorismer. Normering finns för årskurs 4, 5, 6 

och 8. Maxpoäng var 50 och vardera uppgift genererade mellan 0-2 poäng, bedömt utifrån 

svarets korrekthet och hur lång tid deltagaren behövde för att svara. 

4.3.3 Avkodningsförmåga 

”Avläsning nonsensord” (Johansson, 1993) är ett delprov ur det diagnostiska materialet LS som 

bedömer avkodning. Testet är standardiserat och staninevärden finns för årskurs 7 till 

gymnasieklass (Hogrefe, 2015). Delprovet består av 49 nonsensord, med ökande 
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svårighetsgrad, som deltagaren ska läsa så bra och så fort som möjligt då testet går på tid. 

Genom att dividera tid (i sekunder) med totalt antal rätt och multiplicera det med 100 erhålls 

en läskvot.  

4.3.4 Ortografisk och fonologisk ordavkodning 

”Vilken är rätt” (Olofsson, 1994) användes för att undersöka deltagarens förmåga till 

ortografisk ordavkodning. Deltagaren ska markera det ord som denne tror är rättstavat av två 

alternativ. ”Vilken låter rätt” (Olofsson, 1994) användes för att undersöka deltagarens förmåga 

till fonologisk ordavkodning. Deltagaren får efter att de fått läsa tre felstavade alternativ 

markera vilket utav orden som låter som ett riktigt svenskt ord. Deltagaren har på båda tester 

två minuter på sig och ska hinna markera så många korrekt stavade ord som möjligt. Detta test 

poängsätts efter korrekt antal markerade ord. Testet är normerat för årskurs 4-9 och 

staninevärden finns för avsedda årskurser.  

4.4 Analysmetod 

Data analyserades genom deskriptiv statistik och statistisk analys i programmet SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences). Deskriptiv statistik användes för redogörelse av 

resultat av huvudtest och övriga tester. Ett Shapiro-Wilktest genomfördes i SPSS för att studera 

huruvida insamlad data var normalfördelad och vid jämförande analys i SPSS användes 

parametriska test. En envägsanalys av varians (upprepad mätning) utfördes för att bedöma 

huruvida texternas svårighetsgrad skiljde sig åt samt för att jämföra lässätt, frågetyper och 

relationen mellan lässätt och frågetyp. Enkelt t-test användes för att jämföra medelvärden, vad 

gällande text och ”Fonologisk medvetenhet”, för årskurs 7 och 8 med normerat medelvärde för 

årskurs 4, 6 och 8 (Andersson & Berggren, 2013; Bergman, 2013; Nyström & Söderqvist, 

2013). För att jämföra specialgruppens och normeringsgruppernas medelvärde med vid de tre 

Skobigotexterna samt vid respektive frågetyp användes oberoende t-test. Envägsanalys av 

varians utan upprepad mätning utfördes för jämförelse mellan texter och lässätt i relation till 

testförfarande samt för att bedöma fonologisk medvetenhet, avkodning av nonsensord och 

ortografisk respektive fonologisk ordavkodning. Vidare genomfördes ett Post Hoc test för att 

se vilka lässätt som skiljde sig åt vid Skobigotexterna. Pearson korrelationsanalys användes för 

studera samband mellan lässätt, frågetyper och övriga test bland de tre grupperna. 

Signifikansnivån sattes till (p<.05). 

4.5 Etiska överväganden 

Författarna av denna magisteruppsats arbetade efter att upprätthålla en god etisk princip med 

inspiration av ”Logopeders yrkesetik” (DIK), Helsingforsdeklarationens punkter och de fyra 
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huvudkraven (informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet) framtagna av Vetenskapsrådet (2002). I enlighet med 

informationskravet tilldelades elever och målsmän skriftlig information om vad studien och 

deltagandet innebar. En samtyckesblankett delades ut samtidigt som det skriftliga 

informationsbladet. Både elev och målsman godkände sitt deltagande i studien, enligt 

samtyckeskravet, innan testningen påbörjades. Eleven hade rätt att avbryta sin medverkan. För 

vidare beskrivning av det informations- och samtyckesbrev som lämnades ut, se bilaga 1. 

Konfidentialitetskravet tillämpades genom att ljudfilerna förstördes efter avslutad studie samt 

att testblanketterna avidentifierades genom en kod som representerade varje elev. Den enda 

information som sparades om den enskilde individen var årskurs och kön. Insamlad data 

sparades och kommer att förvaras, för att eventuellt komma att användas i framtida forskning, 

på enheten för logopedi vid Linköpings universitet i fem år.  

5. Resultat 

5.1 Huvudtest 

Resultaten på Skobigotexterna för årskurs 7, 8 och specialgruppen vad gällande lässätt och 

frågetyp presenteras nedan, se tabell 4.  
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Tabell 4. Medelvärden och (SD) för lässätt vid respektive text och frågetyp (F=fakta, I 

=inferens) i årskurs 7, 8 och specialgruppen 

 

5.1.1 Texter 

Skobigotexterna skiljde sig ej åt vad gällande svårighetsgrad. Normeringsgruppernas 

medelvärden jämfördes med normerade medelvärden för årskurs 4 och 6, se tabell 5. 

Textförståelsen vid text A i årskurs 6 visade sig vara högre än i årskurs 7 (p=.005) och 8 

(p=.003). Vid text B presterade årskurs 6 signifikant bättre än årskurs 8 (p=.035) och vid text 

C presterade både årskurs 4 (p=.044) och 6 (p=.008) signifikant högre än årskurs 7. Resultatet 

visade på en lägre textförståelse bland eleverna på högstadiet än eleverna på mellanstadiet.

 Specialgruppen skiljde sig ej signifikant från varken årskurs 7 eller årskurs 8 vid någon 

av Skobigotexterna. Detta innebar att textförståelsen inte skiljde sig mellan eleverna utan eller 

med läs- och skrivsvårigheter.  

 

Variabel 

Max-

poäng 

Årskurs 7 

(n=30)  

Årskurs 8 

(n=30)  

Specialgrupp 

(n=11)  

   M (SD) n M (SD) n M (SD) n 

  Text A Uppläst 28 20,1 (5) 10 22,6 (3) 11 19,8 (3,4) 4 

 Tyst läsning 28 21,2 (4,1) 10 20,7 (4,4) 9 18,5 (7,3) 4 

  Tyst + stöd 28 25,1 (2,7) 10 24,3 (1,9) 10 22,3 (0,6) 3 

  Text B Uppläst 28 21,7 (5,3) 10 21,8 (4,4) 10 15 (9,2) 3 

 Tyst läsning 28 21,8 (5) 10 23,8 (2) 11 21,8 (1,7) 4 

  Tyst + stöd 28 25,4 (1,8) 10 22,4 (5,7) 9 23,8 (2,8) 4 

Text C  Uppläst 28 22,2 (2,9) 10 23,2 (3,6) 9 21 (5,8) 4 

 Tyst läsning 28 23,6 (2,8) 10 23,5 (2,2) 10 22,3 (0,6) 3 

  Tyst + stöd 28 24,3 (3,1) 10 25,5 (2,3) 11 23,3 (2,8) 4 

Frågetyp Inferens, total 42 33,4 (5,6) 30 33,7 (3,8) 30 31,1 (4,2) 11 

  Fakta, total 42 35,1 (4,2) 30 35,8 (3,6) 30 31,7 (6,5) 11 

Frågetyp Uppläst, I 14 10,8 (2,8) 30 11 (2,3) 30 9,4 (3,4) 11 

och  Uppläst, F  14 10,6 (2,4) 30 11,6 (2,5) 30 9,5 (4,2) 11 

lässätt Tyst, I 14 11,1 (2,2) 30 11,3 (2,5) 30 10,6 (2,3) 11 

 Tyst, F 14 11,1 (2,4) 30 11,5 (1,7) 30 10,1 (2,6) 11 

 Tyst + stöd, I 14 11,5 (2,3) 30 11,4 (2,2) 30 11,1 (2,2) 11 

  Tyst + stöd, F 14 13,4 (1) 30 12,7 (2,1) 30 12,1 (1,6) 11 
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Tabell 5. Normeringsgruppernas medelvärde samt normerat medelvärde på Skobigotexterna 

presenterat i råpoäng. Maxpoäng: 28. 

Årkurs  Text A Text B Text C 

4* 22,8 24 24,5 

6* 24,6 24,4 24,9 

7 22,1 23 23,4 

8 22,6 22,7 23,8 

*= Nyström & Söderqvist, 2013 

5.1.2 Lässätt  

Vilket lässätt som texterna presenterades genom var av betydelse för förståelsen för 

normeringsgrupperna [F (2) = 10.609, p<.001] då de studerades tillsammans (n=60). De lässätt 

som skiljde sig åt var uppläst och tyst läsning med textstöd (p<.001) samt tyst läsning och tyst 

läsning med textstöd (p=.002). Samma lässätt skiljde sig då specialgruppen inkluderades för 

analys (n=71). Det förelåg ingen signifikant skillnad mellan de tre grupperna vid jämförelse. 

Resultatet innebar således att förståelsen var högst i både normeringsgrupperna och 

specialgruppen då texterna presenterades genom tyst läsning med textstöd, se tabell 6.   

Tabell 6. Medelvärden och (SD) vid de olika lässätten presenterat i råpoäng (maxpoäng: 28) 

Grupp Uppläst Tyst läsning Tyst+stöd 

Årskurs 7 

(n=30) 

21,3 

(4,5) 

22,2 

(4,1) 

24,9 

(2,5) 

Årskurs 8 

(n=30) 

22,5 

(3,6) 

22,8 

(3,2) 

24,2 

(3,7) 

Specialgrupp 

(n=11) 

18,9 

(6,1) 

20,7 

(4,5) 

23,2 

(2,2) 

 

5.1.3 Texter och lässätt i förhållande till testförfarande 

Vilket testförfarande som användes var av betydelse i normeringsgrupperna (n=60) vid text A 

[F (2) = 6.193, p=.004] och text C [F (2) = 4.534, p=.015]. De lässätt som skiljde sig åt vid text 

A var uppläst och tyst läsning med textstöd (p=.018) samt tyst läsning och tyst läsning med 

textstöd (p=.007). Vid text C återfanns skillnaderna mellan uppläst och tyst läsning med textstöd 

(p=.012). Även då specialgruppen inkluderades för analys (n=71) var det ovanstående texter 

och lässätt som skiljde sig. Resultatet visade att sättet texterna lästes på påverkade förståelsen. 
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Högst förståelse erhölls vid tyst läsning med textstöd, se tabell 4, och var det lässätt som bidrog 

till de signifikanta skillnaderna. Detta innebar alltså att trots att texterna var av samma 

svårighetsgrad hade testförfarande betydelse för förståelse av text A och C.  

 Gällande text och lässätt påträffades inga signifikanta skillnader i årskurs 8 och 

specialgruppen men i årskurs 7 påträffades skillnader mellan uppläst och tyst läsning med 

textstöd (p=.031) vid text A.  

5.1.4 Frågetyp  

Vilken frågetyp som användes vid texterna var av betydelse för förståelsen [F (1)= 10.395, 

p=.002] i normeringsgrupperna (n=60). Även då specialgruppen inkluderades för analys 

återfanns en signifikant skillnad mellan frågetyperna (n=71). En signifikant skillnad påträffades 

mellan årskurs 8 och specialgruppen vid faktafrågor (p=.013) där årskurs 8 presterade 

signifikant bättre. Annars förelåg inga signifikanta skillnader mellan de tre grupperna. 

Resultatet visade att faktafrågor genererade högre poäng än inferensfrågor i både årskurs 7, 8 

och specialgruppen, se tabell 4. 

5.1.5 Frågetyp och lässätt 

Vilken frågetyp som användes med vilket lässätt var av betydelse för förståelsen i både årskurs 

7 [F (5) = 7.917, p<.001] och årskurs 8 [F (5)= 2.468, p=.035]. I årskurs 7 skiljde sig tyst läsning 

med textstöd vid faktafrågor från övriga kombinationer av lässätt/frågetyp. I årskurs 8 erhölls 

högst förståelse vid både fakta- och inferensfrågor när texterna presenterades genom tyst 

läsning med textstöd (p=.038). I specialgruppen var förståelsen ej signifikant mellan fakta- och 

inferensfrågor vid de olika lässätten. Deltagarna i normeringsgrupperna var således hjälpta av 

att ha texten framför sig som stöd vid besvarande av frågor, se tabell 4, vilket innebar att andelen 

korrekt besvarade frågor påverkades av lässätt. 

5.2 Övriga tester  

5.2.1 Fonologisk medvetenhet 

Specialgruppen skiljde sig signifikant från både årskurs 7 (p=.001) och årskurs 8 (p=.005). De 

erhöll ett lägre medelvärde med en mindre spridning än normeringsgrupperna, se tabell 7. 

Resultatet för normeringsgrupperna skiljde sig ej signifikant åt.  

 Då medelvärden för årskurs 8 jämfördes med normerade medelvärden, se tabell 7, 

påträffades ett signifikant sämre resultat bland denna studies årskurs 8 och normerat 

medelvärde för både årskurs 6 (p=.044) och 8 (p=.004). Årskurs 7 presterade signifikant sämre 

än normerat medelvärde för årskurs 8 (p=.010). 
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Tabell 7. Gruppernas medelvärde och (SD) samt normerat medelvärde på ”Fonologisk 

medvetenhet” presenterat i råpoäng. Maxpoäng: 50.  

 

 

 

 

 

 

*=från Andersson & Berggren, 2013; **= Bergman, 2013 

5.2.2 Avkodningsförmåga  

Specialgruppen skiljde sig signifikant från både årskurs 7 och 8 vid samtliga tre 

avkodningstester (LS- Avkodning- Nonsensord (p=.022, p=.001) Vilken är rätt? (p=.013, 

p=.001), Vilken låter rätt? (p<.001, p=.001). Det förelåg inga skillnader i resultatet mellan 

normeringsgrupperna. Gruppernas medelvärde för de tre avkodningstesterna finns presenterade 

i tabell 8.  

Tabell 8. Gruppernas medelvärden och (SD) på avkodningstesterna  

*= angivet i läskvot, **= angivet i råpoäng 

Staninevärden för respektive grupp på LS- Avläsning- Nonsensord redovisas i Figur 1. 

Specialgruppen (n=11) erhöll lägre staninevärden: 1-2, än både årskurs 7 (n=30) och årskurs 8 

(n=30) där majoriteten hamnade på staninevärde 4-5. I årskurs 8 var resultatet mer spritt och 

fördelat över fler staninevärden än i årskurs 7. Normerade staninevärden är hämtade ur 

testmanualen (Johansson, 1993).  

 

Grupp Medelvärde Normerat medelvärde 

Årskurs 6  

 (saknas) 

38,5* 

(8,7) 

Årskurs 7  

(n=30) 

36,3  

(8,5) (saknas) 

Årskurs 8  

(n=30) 

34,2  

(11,1) 

40,6** 

(8,1) 

Specialgrupp 

(n=11)  

23,3  

(7,4) (saknas) 

Grupp 

LS- Avläsning 

- Nonsensord* Vilken är rätt?** Vilken låter rätt?** 

Årskurs 7  

(n=30) 

80  

(27,3) 

67  

(19,4) 

24  

(6,5) 

Årskurs 8  

(n=30) 

92  

(24,6) 

72  

(18,5) 

23  

(6,8) 

Specialgrupp 

(n=11) 

49  

(29,0) 

47  

(13,6) 

14  

(5,0) 
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Figur 1. Gruppernas staninevärden för avkodning av nonsensord 

Staninevärden för respektive grupp på ”Vilken är rätt” redovisas i Figur 2 och ”Vilken låter 

rätt” redovisas i Figur 3. Liknande resultat kunde ses på de båda testerna där majoriteten av 

deltagarna i årskurs 7 (n=30) staninevärde 4-5. I årskurs 8 (n=30) var resultatet mer spritt och 

fördelat över fler staninevärden. I specialgruppen (n=11) fick majoriteten av deltagarna 

staninevärde 1. Normerade staninevärden är hämtade ur testmanualen (Olofsson, 1994). 

 

 

Figur 2. Gruppernas staninevärden för ortografisk ordavkodning (Vilken är rätt?) 
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Figur 3. Gruppernas staninevärden för fonologisk ordavkodning (Vilken låter rätt?) 

5.3 Korrelationsanalys mellan huvudtest och övriga tester 

Resultaten av sambandsanalyser presenteras i tabell 9-11 och studerade variabler (lässätt, 

frågetyp, övriga tester) redovisas i kursiv fetstil. 

5.3.1 Textförståelse  

I årskurs 7 påträffades en starkt positiv korrelation mellan textförståelse och ortografisk 

ordavkodning (r=.430) och en stark positiv korrelation mellan faktafrågor och ortografisk 

ordavkodning (r=.566), se tabell 9. Ingen korrelation mellan textförståelse, övriga tester eller 

frågetyp påträffades i årkurs 8 eller specialgruppen. Resultatet visade således att det förelåg 

starka samband för eleverna i årskurs 7, medan inga samband återfanns i årskurs 8 eller i 

specialgruppen.  

5.3.2 Lässätt  

I årskurs 7 återfanns en stark positiv korrelation mellan uppläst och tyst läsning med textstöd 

(r=.430). Inga andra signifikanta korrelationer mellan lässätt påträffades i de andra grupperna.

 I årskurs 7 påträffades en stark positiv korrelation mellan uppläst och ortografisk 

ordavkodning (r=.424). I årskurs 8 påträffades en stark negativ korrelation mellan tyst läsning 

med textstöd och fonologisk ordavkodning (r=-.468), se tabell 10. I specialgruppen påträffades 

en stark positiv korrelation mellan tyst läsning med textstöd och samtliga övriga tester, se tabell 

11.        

 Resultatet i årskurs 7 och 8 visade på vissa samband mellan lässätten samt på vissa 

korrelationer mellan lässätt och övriga tester. Flest signifikanta korrelationer återfanns dock i 

specialgruppen mellan lässätt och övriga tester.  
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Tabell 9. Korrelation mellan frågetyp, lässätt och övriga tester i årskurs 7 (n=30) 

Tabell 10. Korrelation mellan frågetyp, lässätt och övriga tester i årskurs 8 (n=30) 

* p<.05 

 

Tabell 11. Korrelation mellan frågetyp, lässätt och övriga tester i specialgruppen (n=11) 

 

  

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

1. Fakta - .388* .777* .615* .661* .362* .271 .296 .566* .201 

2. Inferens  - .882* .724* .548* .692* .052 -.253 .206 -.213 

3. Textförståelse   - .810* .713* .658* .174 -.021 .430* -.043 

4. Uppläst    - .264 .430* .023 -.033 .424* -.036 

5. Tyst läsning     - .229 .177 -.029 .233 -.158 

6. Tyst+stöd      - .238 .036 .268 .179 

7. Fon. Medv.       - .585* .493* .423* 

8. Nons. Avk.        - .627* .728* 

9. Orto. Avk.         - .602* 

10. Fon. Avk.          - 

* p<.05 

          

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

1. Fakta - .546* .854* .514* .624* .506* .331 -.099 .136 .042 

2. Inferens  - .848* .520* .709* .447* .082 .020 .116 .028 

3. Textförståelse   - .494* .649* .671* .205 -.089 .119 -.072 

4. Uppläst    - .304 -.199 .093 .020 .119 .280 

5. Tyst     - .182 .095 .144 .153 .302 

6. Tyst+stöd      - .238 -.222 .005 -.468* 

7. Fon. Med.       - .232 .177 .090 

8. Nons. Avk.        - .472* .708* 

9. Orto. Avk.         - .354 

10. Fon. Avk.          - 

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

1. Fakta - .636* .943* .730* .786* .534 .316 .065 .389 .247 

2. Inferens  - .856* .833* .491 .470 .083 .044 .099 -.113 

3. Textförståelse   - .847* .737* .560 .247 .063 .303 .117 

4. Uppläst    - .328 .304 .184 -.047 .042 .022 

5. Tyst     - .305 -.039 -.115 .226 -.086 

6. Tyst+stöd      - .655* .634* .755* .625* 

7. Fon. Med.       - .453 .721* .659* 

8. Nons. Avk.        - .728* .826* 

9. Orto. Avk.         - .803* 

10. Fon. Avk.          - 

* p<.05 
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6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka läsförmåga bland högstadieelever utan, respektive med, 

läs- och skrivsvårigheter. Fokus lades på textförståelse (med avseende på frågetyp samt lässätt). 

Resultatet visade att det förelåg signifikanta skillnader vad gällande förståelse mellan de båda 

normeringsgrupperna och en effekt av lässätt, frågetyp och relationen mellan lässätt och 

frågetyp påträffades i samtliga grupper. 

6.1.1 Texter 

Vid analys av respektive texts medelvärde framkom att årskursers 7 och 8 i denna studie 

presterade sämre än årskurs 4 och 6 i Nyström och Söderqvists (2013) studie. Årskurs 7 

presterade signifikant sämre än årskurs 4 på text C och årskurs 6 på text A och C. Årskurs 8 

presterade signifikant sämre än årskurs 6 på text A och B. Detta resultat är i linje med den 

nationella försämring vad gällande läsförståelse bland svenska högstadieelever som har 

framkommit i ett flertal studier (Fröjd, 2005; Johansson, 2005; Skolverket, 2012). Den 

nedåtgående trenden skulle eventuellt kunna förklaras av ett minskat stöd hemifrån, ökad 

datoranvändning och minskad läsning (Fröjd, 2005; Lärarnas Riksförbund, 2014). Lundberg 

(2006) diskuterar hur kostnad och utbyte samvarierar: finns det en mer lockande aktivitet 

föreligger risk för att läsning bortprioriteras. Om ovanstående faktorer orsakade det låga 

resultatet i föreliggande studie är oklart. Studiens författare tror att det skulle kunna vara en 

kombination av dessa faktorer som legat till grund för det som sågs i årskurs 7 och 8. Samtidigt 

bör det beaktas att de elever som deltog i föregående studie (födda 2000 och 2002) är ungefär 

samma årskull som de deltagare som testades i föreliggande studie (födda 2000 och 2001). 

Författarnas till föreliggande studie tror att det huvudsakliga skälet till det låga resultatet snarare 

berodde på elevernas inställning samt bristande intresse, engagemang och motivation.  

6.1.2 Lässätt 

Det förelåg signifikanta skillnader mellan uppläst och tyst läsning med textstöd samt mellan 

tyst läsning och tyst läsning med textstöd både då normeringsgrupperna analyserades utan 

respektive med specialgruppen. Att tyst läsning med textstöd skiljer sig från övriga lässätt, se 

tabell 6, samstämmer med vad Nyström och Söderqvist (2013) fann i sin studie bland 

mellanstadieelever.      

 Elever med dyslexi har visat sig prestera bättre på uppgifter som kräver hörförståelse än 

läsförståelse (Tunmer & Greaney, 2010; Høien och Lundberg, 2013). Därmed borde dessa 
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deltagare ha hanterat uppläst bättre än de andra lässätten, men något sådant mönster kunde ej 

ses bland deltagarna i specialgruppen.    

 Eftersom inga skillnader mellan grupperna kunde konstateras kunde heller inga generella 

slutsatser, i likhet med vad Diakidoy et al (2005) fann i sin studie bland elever i årskurs 8, dras 

om att läsförståelse hanterades bättre än hörförståelse. Den slutsats som däremot kunde dras var 

att samtliga grupper var hjälpta av att ha texten framför sig och kunna återgå till denna när 

frågorna skulle besvaras. Att förståelsen var signifikant högre vid detta lässätt skulle kunna 

förklaras av att läsare gynnas av att kunna gå tillbaka i texten om denne ej kan minnas den 

information som krävs, vill stämma av att denne har förstått rätt eller om något är svårförståeligt 

(Sticht, Beck, Hauke, Kleinman & James, 1974; Cain, 2010).  

6.1.3 Texter och lässätt i förhållande till testförfarande 

Resultaten pekade mot att förståelsen varierade beroende på vilket lässätt som tillämpades vid 

respektive Skobigotext. Detta skulle kunna bero på att det råder stora skillnader mellan läsare 

vad gällande minneskapacitet och hur text bäst processas (Just, Carpenter & Woolley, 1982).

 Resultaten som erhölls stämde delvis överens med vad Nyström och Söderqvist (2013)  

fann i sin studie (signifikant skillnad mellan tyst läsning och tyst läsning med textstöd i text A 

och C samt mellan uppläst och tyst läsning med textstöd i text C). I den tidigare studien tycktes 

text B gynnas vid tyst läsning men ej vid uppläst varpå Nyström och Söderqvist (2013) lyfte 

vikten av att studera liknande mönster i framtida studier av textförståelse av Skobigotexterna. 

Mönstret kunde ej påvisas i denna studie.    

 Trots att texternas svårighetsgrad ej skiljde sig åt kunde en effekt av lässätt och 

testförfarande ses i, de dessutom mycket spridda, resultaten. Detta resultat skulle kunna tolkas 

som en indikation på en eventuellt sviktande validitet av testerna för undersökta åldersgrupper.  

6.1.4.Frågetyp 

Huruvida frågan som ställdes var av fakta- eller inferenstyp hade betydelse för förståelse både 

då normeringsgrupperna analyserades med respektive utan specialgruppen. Studiens deltagare 

angav en större andel korrekta svar på faktafrågor än på inferensfrågor, se tabell 4. Att 

deltagarna var bättre på att inhämta faktainnehåll än att inferera går i linje med den nationella 

trend som påvisats i flera studier (Johansson, 2005; Reichenberg, 2006; Skolverket, 2012 

Åslund, 2014). En förklaring till deltagarnas låga resultat i denna studie skulle kunna vara, som 

Reichenberg (2006) beskrev, en låg medvetenhet om att läsning både handlar om sådant som 

står explicit men även sådant som står implicit. Emellertid blev deltagarna i föreliggande studie 

informerade om att svaren till frågorna antingen kunde återfinnas direkt i texten, eller att de var 
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tvungna att tänka lite själva för att kunna svara på frågan. Att missförstånd eller dylikt skulle 

vara orsak till de låga medelvärdet var alltså ej troligt. Erfarna läsare bör aktivt kunna dra 

slutsatser och vara medvetna om att det finns underliggande betydelser (Keene & Zimmermann, 

2003), vilket denna studies deltagare ej prov på.    

 Medelvärdet på fakta- respektive inferensfrågor, se tabell 4, var i denna studie lägre än 

de medelvärden som Nyström och Söderqvist (2013) delnormering genererade för årskurs 4 

och 6. En eventuell förklaring till det låga resultatet skulle kunna vara bristande motivation. 

Flera deltagare upplevdes ej vidare motiverade och uppgav frekvent svaret ”jag vet inte” eller 

”det står inte”. Att dessa svar uppkom som svar skulle kunna bero på att det inte fanns något 

direkt värde eller utbyte av deltagande i studien för den enskilde individen, varför motivationen 

skulle kunna tänkas ha minskat (Lundberg, 2006). Vissa deltagare angav även dubbla svar på 

inferensfrågor som visade på hög grad av medvetenhet. Ex. på frågan ”hur tror du att Anders 

kände sig när han kom tillbaka?” så svarade ett flertal deltagare något i stil med ”Det vet jag 

inte. Antagligen kände han sig rädd men också lättad över att det gick så pass bra som det 

gjorde”. Med ett sådant svar visade deltagaren att denne inte med säkerhet kunde veta vad 

Anders kände men att han/hon kunde ana eller tänka sig hur Anders kände.   

6.1.5 Frågetyp och lässätt  

Deltagarna i årskurs 7 och 8 besvarade fler faktafrågor korrekt då de fick ha texten framför sig 

som stöd, se tabell 4, vilket både samstämde med vad Oakhill (1984) fann i en studie bland 8-

åringar och vad Nyström och Söderqvist (2013) fann i sin studie på mellanstadieelever. 

Deltagarna i årskurs 8 presterade inte enbart signifikant bättre på faktafrågor utan även på 

inferensfrågor då de hade texten framför sig vid besvarande av frågor. Detta samstämde med 

vad Cain och Oakhill (1999) fann i sin studie bland 8-åringar.  

6.1.6 Fonologisk medvetenhet 

Årskurs 8 presterade signifikant sämre än normerat medelvärde för årskurs 6 och 8 (Andersson 

& Berggren, 2013; Bergman, 2013). Deskriptiv data visar på en genomsnittligt låg fonologisk 

medvetenhet. Det förelåg signifikanta skillnader i resultatet mellan specialgruppen och de båda 

normeringsgrupperna (årskurs 7 och 8). Resultatet var ej förvånande vad gällande 

specialgruppen då bristande fonologisk medvetenhet är det vanligaste problemet vid dyslexi 

(Shaywitz et al., 1999). För att hantera uppgifter av fonologisk medvetenhet krävs det en 

förmåga till att kunna särskilja närliggande språkljud samt att kunna se ord utifrån hur de låter 

(Magnusson & Nauclér, 1993) vilket framförallt deltagarna i specialgruppen visade sig ha 

svårigheter med. 
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6.1.7 Avkodning av nonsensord 

Sett till normeringsgrupperna fanns det deltagare som presterade såväl lågt som högt vilket 

innebar att det fanns stora individuella skillnader mellan deltagarna. Majoriteten av deltagarna 

i specialgruppen hamnade på låga staninevärde och resultatet skiljde sig signifikant från både 

årskurs 7 och 8. Dessa låga värden var ej förvånande då forskning har visat att personer med 

läs- och skrivsvårigheter avkodar färre nonsensord korrekt och med en långsammare 

läshastighet, vilket är det måttet läskvot avser (Wimmer, 1996; Goswami, 2002). En av 

deltagarna i specialgruppen erhöll en hög läskvot (motsvarande stanine 8). Deltagaren visade 

alltså på god avkodning trots sin läs- och skrivnedsättning vilket skulle kunna vara en indikation 

på specifik förståelsenedsättning; god avkodningsförmåga men svag språkförståelse (Catts et 

al., 2005). Huruvida denna deltagare hade dessa svårigheter är ej känt. En analys gjordes där 

denna deltagare exkluderades för att se en eventuell påverkan av gruppresultatet. Någon sådan 

påverkan kunde ej ses och deltagaren inkluderades igen.  

 Att avkoda nonsensord förutsätter en alfabetisk läsning som är uppmärksamhetskrävande 

och påverkar avkodningshastigheten (Ehri & McCormick, 1998). I och med att samtliga ord 

var okända var vissa deltagare ibland tvungna till att långsamt artikulera ordet för att lyckas 

läsa det korrekt, vilket enligt Adams (1977) är en typ av läsprocessande som kan tillämpas när 

en läsare stöter på ett okänt ord. Varför deltagarna i specialgruppen presterade likvärdigt med 

normeringsgrupperna på textförståelsetestet men inte på detta test skulle kunna bero på att det 

ej är möjligt att nyttja kontextuella ledtrådar vid avkodning av kontextfria ord (Nation & 

Snowling, 1998; Shaywitz, 1998). 

6.1.8 Ortografisk och fonologisk ordavkodning  

För ortografisk läsning måste läsning ske per automatik (LaBerge & Samuels, 1974; Ehri & 

McCormick, 1998; Høien & Lundberg, 2013) vilket deltagarna i årskurs 7 och 8 utan läs- och 

skrivsvårigheter förefaller ha gjort utifrån resultatet på dessa tester. På detta test var deltagarna 

i årskurs 8 mer spritt fördelade över fler staninevärden. Det förelåg inga signifikanta skillnader 

i resultatet mellan årskurserna.   

 Specialgruppen skiljde sig signifikant från både årskurs 7 och 8 och majoriteten av 

deltagarna i specialgruppen hamnade betydligt lägre än de flesta deltagarna i årskurs 7 och 8 

på, se tabell 10. Specialgruppen erhöll en mindre standardavvikelse än årskurs 7 och 8. 

Resultatet var alltså mer samlat kring det låga medelvärdet för specialgruppen., vilket skulle 

kunna förklaras av att specialgruppen endast bestod av elva deltagare och normeringsgrupperna 

30 deltagare vardera. Då avkodningssvårigheter föreligger vid dyslexi var ett lågt medelvärde 
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och en liten spridning ej förvånande. Det stämmer överens med vad Oliveira et al. (2014) såg i 

sin studie gällande att personer med dyslexi har svårigheter med ortografisk ordavkodning. Då 

avkodningen är långsam och icke-automatiserad påverkas läsflytet (Spooner, Baddeley & 

Gathercole, 2004; Pikulski, & Chard; Föhrer & Magnusson, 2010) vilket skulle kunna förklara 

varför eleverna i specialgruppen hade svårt med ortografisk ordavkodning.  

 Specialgruppen skiljde sig signifikant från både årskurs 7 och 8 och majoriteten av 

deltagarna fick stanine 1. Testet krävde att läsaren tillämpade fonologisk läsning eftersom orden 

var felstavade och inte kunde kännas igen per automatik. Fonologisk läsning kräver fonologiska 

färdigheter vilket är den huvudsakliga nedsättningen vid dyslexi som försvårar avkodningen 

(Rack et al., 1992; Wimmer, 1996; Høien och Lundberg, 2013). Detta skulle kunna förklara 

varför deltagarna i specialgruppen både fick lägre medel- och staninevärde än eleverna i årskurs 

7 och 8, se tabell 10. Varför deltagarna i specialgruppen presterade likvärdigt med 

normeringsgrupperna på textförståelsetestet men inte på avkodningstesten skulle kunna bero på 

att det ej är möjligt att nyttja kontextuella ledtrådar vid avkodning av kontextfria ord (Nation & 

Snowling, 1998; Shaywitz, 1998). 

6.1.9 Korrelation  

Att textförståelsen endast korrelerade signifikant med ortografisk ordavkodning (årskurs 7, 

tabell 11) och inte med de två andra avkodningstesterna kan tyckas förvånande eftersom 

ordavkodning har visat sig korrelera med språkförståelse (Hoover och Gough, 1990; Høien-

Tengesdal, 2010; Florit & Cain, 2011). Detta resultat skulle eventuellt kunna bero på att 

texterna var, enligt författarna av föreliggande studie, av relativt enkel karaktär och att läsarna 

med största sannolikhet kände igen de flesta av orden. De kunde alltså tillämpa ortografisk 

läsning och behövde ej processa orden fonologiskt som vid alfabetisk läsning (Ehri & 

McCormick, 1998; Høien & Lundberg, 2013). Det hade varit intressant att undersöka hur 

korrelationen mellan språkförståelse och läsförståelse hade sett ut. I och med att korrelationen 

mellan avkodning och läsförståelse var förhållandevis stark borde korrelationen mellan 

språkförståelse och läsförståelse varit ännu starkare. Detta eftersom sambandet mellan 

avkodning och språkförståelse har visat sig bli svagare med åren medan sambandet mellan 

språkförståelse och läsförståelse blir starkare (Hoover och Gough, 1990).  

 I årskurs 7 påträffades även ett starkt positivt samband mellan faktafrågor och ortografisk 

ordavkodning. En förklaring till sambandet skulle kunna vara att det krävs att läsaren har 

avkodat orden korrekt för att kunna besvara faktafrågor. De icke signifikanta korrelationerna 

som påvisades i årskurs 8 och specialgruppen mellan textförståelse och övriga tester gjorde att 
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inga säkra slutsatser kring samband mellan avkodning och textförståelse kunde dras. 

Ovanstående tycktes förvånande då både avkodning och språkförståelse har visat sig vara 

väsentliga för att god läsning ska kunna uppnås (Hoover & Gough, 1990; Magnusson & 

Nauclér, 2006).     

 Det starka positiva sambandet som påvisades mellan uppläst och ortografisk 

ordavkodning i årskurs 7 var mot förmodan. Detta då uppläst icke kräver någon slags 

avkodningsförmåga utan ställer snarare krav på minne samt språk- och hörförståelse (Sticht et 

al., 1974; Just et al., 1982; Cain, 2010). I årskurs 7 påträffades även ett positivt starkt samband 

mellan uppläst och tyst läsning med textstöd. Att det i årskurs 7 fanns en signifikant korrelation 

mellan dessa två lässätt, men inte mellan uppläst och tyst läsning tycktes förvånande då studier 

har påvisat att det finns ett samband mellan hör- och läsförståelse (Palmer et al., 1985; Kendeou, 

Bohn-Gettler, White & van den Broek, 2008). Sambandet visade sig dessutom bli starkare med 

åldern i Hoover & Petersons (1996) studie bland barn mellan 5-12 år, varför en korrelation 

mellan dessa antogs. Det förelåg inga signifikanta korrelationer mellan något utav lässätten i 

varken årskurs 8 eller specialgruppen.    

 I årskurs 8 var sambandet signifikant negativt mellan tyst läsning med textstöd och 

fonologisk ordavkodning. Det negativa sambandet var ej förvånande då deltagarna i studien 

generellt presterade lågt på fonologisk ordavkodning och högt på tyst läsning med textstöd. 

Eftersom deltagarna i studien var erfarna läsare borde eventuellt inget samband funnits mellan 

fonologisk ordavkodning och textförståelse då de troligtvis tillämpande ortografisk 

ordavkodning. Vana läsare tillämpar endast fonologisk ordavkodning vid okända eller 

nonsensord (Ehri & McCormick, 1998) och några sådana ord återfanns ej i Skobigotexterna.

 I specialgruppen återfanns ett positivt samband mellan tyst läsning med textstöd och 

samtliga övriga tester. Det positiva sambandet skulle kunna tolkas som att deltagarna kunde 

nyttja sina förmågor mer förmånligt då texten fanns tillgänglig som stöd. Att korrelationen ej 

var negativ tycktes dock förvånande då deltagarna i specialgruppen presterade förhållandevis 

högt vid tyst läsning med textstöd och förhållandevis lågt på de övriga testerna. Då personer 

med dyslexi uppvisar svårigheter med såväl fonologisk medvetenhet som avkodning (Shaywitz 

et al., 1999; Föhrer, 2007) borde alltså en negativ korrelation varit mer trolig. Dock bör 

specialgruppens begränsade storlek hållas i åtanke varför ingen generell slutsats om resultatet 

kunnat dras.  
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6.2 Metoddiskussion  

6.2.1 Deltagare 

Studiens deltagare gick i årskurs 7 respektive 8 och dessa valdes då normvärden för 

Skobigotexterna saknades för dessa årskurser. Många får inte sina läs- och skrivsvårigheter 

uppmärksammade och/eller diagnostiserad förrän långt upp i skolåldern (Föhrer & Johnsen, 

1997), varför dessa årskurser bedömdes som relevanta att testa. En specialgrupp beståendes av 

personer med konstaterade eller misstänkta läs- och skrivsvårigheter valdes för att kunna 

tydliggöra eventuella skillnader och göra eventuella jämförelser. Inklusionskriterierna gällande 

diagnoskrav i denna grupp anpassades då väntetid för dyslexiutredning varierar runt om i landet 

(Skolinspektionen, 2011). Deltagare till denna grupp var svårrekryterade, dels på grund av att 

flertalet ej matchade inklusionskriterierna men även för att endast 5-8% av befolkningen 

uppskattas ha dyslexi (Lennerstrand, von Euler, Olofsson & Gillberg, 1990). Gruppen bestod 

endast utav elva deltagare varför inga generella slutsatser om populationen kunde dras.  

6.2.2 Skobigotexterna 

Möjligheten fanns att Skobigotexterna skulle vara av för enkel karaktär för högstadieelever med 

läs- och skrivsvårigheter, varpå en takeffekt skulle kunna tänkas uppnås. Detta diskuterades 

med chefslogoped vid Linköpings universitetssjukhus, Birgitta Rosén Gustafsson, som uppgav 

att texterna användes kliniskt vid utredning av läs- och skrivsvårigheter av såväl vuxna som 

barn, varför denna möjlighet ej ansågs trolig (B. Rosén Gustafsson, personlig kommunikation, 

4 november 2014). Vidare visade resultaten som erhölls från pilotstudien ej på någon takeffekt 

varpå elever i årskurs 8 med läs- och skrivsvårigheter behölls som deltagargrupp. En tänkbar 

förklaring till varför en takeffekt ej uppnåddes skulle därför kunnat vara eventuell 

motivationsbrist bland deltagarna. Om det ej finns något direkt värde eller utbyte för individen 

påverkas troligen motivationen (Lundberg, 2006). Att texterna var barnvänliga och 

innehållsmässigt inte direkt anpassade för tonåringar skulle eventuellt kunna förklara det 

bristande intresset och engagemanget vid testningen varför takeffekten heller ej uppnåddes. 

Flera deltagare skrattade åt vissa frågor och ifrågasatte även vad det var som förväntades 

eftersom svaret var så självklart. Ex. på frågan ”Varför var Anders ordentligt påklädd när han 

skulle åka skridskor?” sa många något i stil med ”Haha, ja, för att han inte ville bli kall! Eller 

vad menar du?”     

 I textförståelsetestet användes öppna frågor. Dessa möjliggör en stor svarsbredd och säger 

något om hur individen förstår (Cain & Oakhill, 2006). Författarna kunde ibland märka att 

deltagarna uppgav korta, outvecklade och odetaljerade svar när frågorna krävde svar av, vad 
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som skulle kunna upplevas som, vedertagen eller självklar sort. Ex: I text C skall en pojke åka 

skridskor och i en av frågorna efterfrågas varför han ej har vanliga skor på sig. I ett helt korrekt 

svar ska problematiken i att åka skridskor med vanliga skor framgå. Ett sådant svar uppgavs av 

ytterst få deltagare. Det svar som uppgavs mest frekvent var ”för att han skulle åka skridskor”; 

ett svar där information om de vanliga skorna utelämnas. Trots att deltagarna var vana läsare 

uppgavs alltså ett för odetaljerat och ej tillräckligt utvecklat svar. Dessa svar skulle kunna 

förklaras av att eleverna inte var vidare motiverade då de ej såg något direkt utbyte av testningen 

(Lundberg, 2006).     

 Annan respons som uppkom frekvent vid inferensfrågor var ”är det en kuggfråga?”. 

Responsen skulle kunna vara ett tecken på hög medvetenhet om det var så att läsarna ifrågasatte 

vad som egentligen krävdes som svar eftersom texten var så pass simpel och svaren av självklar 

karaktär. Den ena deltagaren i pilotstudien tillfrågades efter studien om hur texterna och 

frågornas svårighetsgrad upplevdes. Deltagaren upplevde texterna som lätta och tolkade vissa 

frågor som kuggfrågor”…det är ju lite konstigt att sitta där och fantisera ihop ett svar, varför 

skulle man göra det?”. Responsen skulle även kunna vara ett tecken på låg medvetenhet om 

texters implicita budskap som även Reichberg (2000) kunde se i sin studie. Dock tror författarna 

till föreliggande studie ej att det är särskilt troligt, utan att det istället pekar på en hög grad av 

medvetenhet. 

6.2.3 Texter och lässätt  

Förståelsen vid text A och C påverkades av vilket lässätt som användes. Detta resultat 

samstämmer med vad Nyström och Söderqvist (2013) fann i sin studie. Då texternas 

svårighetsgrad ej skiljde sig åt var det förvånande att text B skiljde sig från text A och C. 

Resultatet skulle eventuellt kunna tolkas som en indikation på att texternas innehåll, karaktär 

och hur de presenterades var av betydelse för förståelsen. Att uppläst alltid var det första 

lässättet, tyst läsning det andra och tyst läsning med textstöd det tredje verkar såldes haft 

betydelse för deltagarnas resultat. En förklaring till varför flera deltagare presterade sämre vid 

lässättet uppläst kan ha varit att eleverna inte hade kommit in i själva testsituationen än; detta 

är dock endast en spekulation. Det hade möjligen varit mer rättvisande om även lässätten hade 

varierat så som testförfarandena, se tabell 3.  

6.2.4 Analysmetod 

För att säkerställa att rätt statistiska tester användes i studien tog författarna hjälp av statistisk 

rådgivning. När grupperna studerades enskilt var samtliga Skobigotexter, förutom text C i 

specialgruppen, snedfördelade. Samtliga övriga tester var normalfördelade förutom fonologisk 
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ordavkodning i årskurs 7 och avläsning av nonsensord i specialgruppen. Varför 

normeringsgrupperna inte var normalfördelade är okänt, men författarna tror att det skulle 

kunna bero på de individuella skillnader gällande motivation, engagemang och inställning som 

noterades bland eleverna. Dock bör denna snedfördelning beaktas då det är en indikation på 

grupperna eventuellt ej är representativa för en normalpopulation. Då studiens data ej var 

normalfördelad kunde icke-parametriska tester ha använts för statistik analys. Men, för att 

föreliggande studie skulle kunna jämföras med och efterlikna den tidigare studien (Nyström & 

Söderqvist, 2013) fick detta förbises och parametriska tester användas istället.  

6.2.5 Felkällor 

En risk med att inkludera elever med endast misstänkta, istället för uteslutande konstaterade, 

läs- och skrivsvårigheter i specialgruppen var att vissa deltagare i denna grupp inte hade läs- 

och skrivsvårigheter. Denna risk försöktes minskas genom att ställa krav om att eleverna i fråga 

var tvungna till att ha erhållit specialanpassad undervisning. Eftersom väntetid till 

diagnostiserande utredning varierar runt om i landet (Skolinspektionen, 2011) valde författarna 

att förbise risk om att deltagarna ej hade en läs- och skrivnedsättning.  

 Författarna har ej kännedom om huruvida de testade eleverna hade flera modersmål än 

svenska. Detta hade kunnat vara ett inklusionskriterie, men eftersom denna studie är en fortsatt 

delnormering av Skobigotexterna tillämpades samma inklusionkriterier för deltagarna som i 

arbetet av Nyström och Söderqvist (2013).   

 Testförfarandet fördelades ej helt lika mellan deltagarna i årskurs 8 (9:10:11). Detta 

berodde på att deltagarantalet ej fördelades helt jämnt mellan testledarna då det var svårt att 

rekrytera deltagare varpå samtliga frivilliga deltagare testades.   

 Faktum att texterna blev upplästa av testledaren, i likhet med tidigare arbete, istället för 

att presenteras genom en förinspelad version skulle eventuellt kunnat påverka resultatet. I och 

med detta kan det ej uteslutas att testledarens intonation, rytm och språklig dynamik påverkade 

deltagarnas förståelse. 

6.3 Slutsats  

Studiens resultat visade att specialgruppen presterade likvärdigt med normeringsgrupperna på 

textförståelsetestet, men signifikant sämre på såväl test av fonologisk medvetenhet som på 

avkodningstesterna. På Skobigotexterna presterade studiens deltagare signifikant sämre än 

normerat medelvärdet för årskurs 6. Bristande motivation, för simpla och icke utförliga svar 

tros ha bidragit till det låga medelvärdet. Vidare var resultaten som genererades i studien 

mycket spridda och visade på effekt av såväl lässätt som testförfarande vilket skulle kunna 
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indikera på en bristande validitet i testet för studerade åldersgrupper. Snedfördelningen i 

grupperna bör dock beaktas då detta skulle kunna vara en indikation på att grupperna ej är 

representativa för en normalpopulation.    

 Slutsatsen som drogs utifrån studien var att högstadieelever utan och med läs- och 

skrivsvårigheter ej hade några väsentliga svårigheter att tolka och svara på tillhörande frågor 

gällande Skobigotexterna. Då inga signifikanta skillnader påträffades mellan 

normeringsgrupperna och specialgruppen anser författarna inte Skobigomaterialet som lämpligt 

vid undersökning av läs- och skrivsvårigheter hos högstadieelever. 

6.4 Framtida studier 

Ett förslag på framtida studier är att undersöka huruvida elevers attityd gentemot läsning 

påverkar textförståelse. Vidare skulle en validering av Skobigotexterna behöva göras då 

resultaten som genererades i denna studie indikerade på bristande validitet.  
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8. Bilaga - Samtyckesbrev 

Läsförmåga hos elever i årskurs 7 och 8 undersökt med fakta- och 

inferensfrågor vid olika lässätt samt tester som prövar avkodning och 

fonologisk medvetenhet 

Hej! 

 

Vi heter Anna Norkvist Johansson och Åse Samuelsen och läser vår sista termin på 

logopedprogrammet vid Linköpings Universitet. En logoped arbetar bland annat med hur en 

person kan kommunicera där ingår förmågor så som tal, språk, läsning och skrivning. Vi 

skriver just nu en magisteruppsats och söker deltagare till vår studie där vi vill undersöka 

läsförmågan hos högstadieelever. Målet med studien är att det sammantagna resultatet ska 

kunna användas som en del av det jämförelsedata som krävs vid utredning av läs- och 

skrivsvårigheter.  

 

Efter målsmans och elevens godkännande kommer vi, Anna eller Åse, eventuellt att träffa din 

son/dotter under början av vårterminen -15. Alla elever kommer inte testas, utan ett urval 

kommer ske. Undersökningen kommer att ske enskilt, under skoltid på elevens skola och 

beräknas ta ca 30-45 min. Din son/dotter har rätt att, när som helst under testningen, avbryta 

sitt deltagande. Resultatet kommer inte att betygsättas eller värderas vid undersökningen. I 

årskurs 7 söker vi endast elever utan misstänkta eller konstaterade läs- och skrivsvårigheter. I 

årskurs 8 söker vi både elever med eller utan konstaterade läs- och skrivsvårigheter. 

 

Undersökningen kommer att se ut enligt följande:  

Tre texter med tillhörande frågor presenteras på tre olika sätt; muntligen, genom tyst läsning 

samt tyst läsning med textstöd och eleven kommer att få svara på efterföljande frågor. Din 

son/dotter kommer sedan få göra olika uppgifter beståendes av riktiga respektive påhittade 

ord samt uppgifter där ljuden i ordet eller frasen bytt plats. 

 

Ljudinspelning kommer att ske under testningen, i minnessyfte för testledaren. Inspelningen 

kommer inte att användas i arbetet utan kommer att förstöras efter avslutad analys. Skriftligt 

material, som kommer att vara helt anonymt och avidentifierat, samt det data som studien 

kommer att generera kommer att bevaras på enheten för logopedi vid Linköpings Universitet. 

Inga mer än vi två, Anna och Åse, kommer att veta den enskilda ungdomens testresultat. 

Denna studie kommer resultera i en magisteruppsats som kommer att presenteras på ett 

seminarium i slutet av vårterminen 2015.  

 

Tveka inte att E-posta oss om ni har några frågor!  

 

Anna Norkvist Johansson 

Åse Samuelsen 

 

Uppsatshandledare:  

Janna Aanstoot  

leg. Logoped, fil. dr. i handikappvetenskap. 
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Vill din ungdom, med målsmans godkännande, vara med i 

undersökningen?  
 

 Ja, jag intygar att min ungdom med mitt godkännande vill delta i undersökningen av 

”Läsförmåga hos elever i årskurs 7 och 8 undersökt med fakta- och inferensfrågor vid olika 

lässätt.” 

 

 

________________________ ____________________________  
Ungdomens namn   Målsmans namn  

 

 

________________________ ____________________________  

Ungdomens underskrift  Målsmans underskrift 

 

 

Kryssa i följande påståenden:  

 Min son/dotter har svenska som modersmål: 

Ja  

Nej  

 

 Min son/dotter har:  

inga läs- och skrivsvårigheter  

misstänkta läs- och skrivsvårigheter   

konstaterade läs- och skrivsvårigheter  

 

 Min son/dotter går i årskurs:   

7  

8    
 
 

Om Du och din ungdom vill delta lämnas ifylld blankett så snart som möjligt till klassläraren.  

Med vänliga hälsningar, 

Anna och Åse 

  

 


