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How Swedish Pupils in Grade Four with Reading Difficulties and Typical 

Readers Decode on Word Reading in Swedish and English 

 

Abstract  

Different languages have different orthographic depth. The Swedish language is more shallow 

(regular) compared to the English language which is more orthographically deep (irregular). 

Swedish students start studying the foreign language English from primary school. Several 

researchers have found cross-linguistic transfers between an ability in the native language and 

the same ability in the foreign language. The present study aimed to investigate how pupils in 

fourth grade with reading difficulties and typical readers decode (word reading) in Swedish 

and English. 48 pupils were included in the study, divided into two groups: 19 pupils with 

reading difficulties and 29 typical readers. All of the students had Swedish as their native 

language and the students with reading difficulties had special education for their reading 

problems. The pupils conducted six tests of decoding, two of the tests were in English and had 

a Swedish counterpart. The pupils also conducted a test of phonological awareness and filled 

out a questionnaire about reading. The results showed that students with reading difficulties 

performed significantly poorer on all of the tests than the typical readers. The questionnaire 

about reading showed a difference between the groups and the questionnaire also showed that 

pupils with reading difficulties had insight in their reading problems. The pupils with reading 

difficulties who had decoding problems on word reading in Swedish also had decoding 

problems on word reading in the foreign language and those students who performed well on 

Swedish decoding also performed well on English decoding. Overall this means that there are 

some signs of cross-linguistic transfers.  

 

Keywords: decoding, word reading, foreign language, reading difficulties, language learning, 

Swedish and English. 

 

  



   

 

Sammanfattning 

Olika språk har olika ortografiskt djup och svenska språket anses som ett mer ortografiskt 

ytligt (regelbundet) språk än engelska språket som anses vara mer ortografiskt djupt 

(oregelbundet). I Sverige studerar elever det främmande språket engelska från lågstadiet. 

Flertalet forskare menar att det kan finnas tvärspråkliga överföringar mellan en förmåga i 

modersmålet och samma förmåga i det främmande språket. Föreliggande studie syftade till att 

undersöka avkodning (ordläsning) på svenska och engelska hos elever med lässvårigheter och 

typiska läsare i årskurs fyra. I studien inkluderades 48 elever uppdelat på två grupper; 19 

elever med lässvårigheter och 29 typiska läsare. Samtliga elever hade svenska som modersmål 

och eleverna med lässvårigheter hade specialundervisning för sina lässvårigheter. Eleverna 

genomförde sex avkodningstest, två av avkodningstesten var på engelska och hade en svensk 

motsvarighet. Eleverna fick även genomföra ett test för fonologisk medvetenhet samt fylla i 

en enkät om läsning. Resultaten visade att eleverna med lässvårigheter presterade signifikant 

sämre på samtliga test än de typiska läsarna. Enkäten om läsning visade en skillnad mellan 

hur grupperna skattat sig och eleverna med lässvårigheter hade även en viss insikt i sina 

svårigheter. Elever med lässvårigheter som hade avkodningssvårigheter på svensk ordläsning 

visade sig även ha avkodningssvårigheter på engelsk ordläsning och de elever som presterade 

bra på svensk avkodning presterade också bra på engelsk avkodning. Sammantaget tyder detta 

på att det finns vissa tvärspråkliga överföringar.  

 

Nyckelord: avkodning, ordläsning, främmande språk, lässvårigheter, språkinlärning, svenska 

och engelska. 
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Bakgrund 

Inledning 

En grundläggande rättighet är att kunna läsa. Att läsa är en aktivitet och ett sätt att vara delaktig 

(Socialstyrelsen, 2003). I ICF (Internationell klassifikation av funktionstillstånd) definieras att 

lära sig läsa som: ”Att utveckla förmågan att på ett flytande och korrekt sätt läsa skriftligt 

material inklusive punktskrift, såsom att känna igen tecken och bokstäver, att uttala ord med 

korrekt uttal och förstå ord och uttryck” (Socialstyrelsen, 2003, s.117). I en alltmer globaliserad 

värld krävs att eleven även lär sig ett främmande språk och elever i svenska skolor studerar 

engelska som främmande språk från lågstadiet (Skolverket, 2011). Att lära sig ett främmande 

språk kan vara svårare för vissa individer och lättare för andra. Studier har visat att individer som 

har goda modersmålsförmågor har en större chans att utveckla goda kunskaper i främmande 

språk i jämförelse med individer som har svaga språkförmågor i modersmålet (Dufva & Voeten, 

1999; Durgunoglu, 2002; Ferrari & Palladino, 2012; Kahn-Horwitz, Shimron, & Sparks, 2006; 

Sparks, Patton, Ganschow, Humbach, & Javorsky, 2008). Det finns en brist på svenska studier 

som undersöker relationen mellan modersmål och inlärning av ett främmande språk, samt hur 

svenska elever med lässvårigheter avkodar ord på svenska och engelska, vilket föreliggande 

studie försöker undersöka. 

Nedanstående stycken ger en utökad beskrivning av läsförmågan och dess utveckling, samt hur 

lässvårigheter kan yttra sig med fokus på avkodningssvårigheter. Avslutande stycken beskriver 

inlärning av främmande språk och engelskaundervisning i svenska skolor. 

Läsförmåga och dess utveckling 

Teorier om läsningens komponenter 

Det finns flera komponenter för hur läsning uppnås, samt teorier om hur dessa komponenter 

samverkar och vad som krävs för att individen ska kunna läsa och uppnå läsförståelse (Hoover & 

Gough, 1990; Maris & Stoffers, 2009). Två av delkomponenterna vid läsning är avkodning och 

språkförståelse, vilka kan undersökas separerade från varandra, men även tillsammans då 

slutprodukten blir läsförståelse (Hoover & Gough, 1990). Hoover och Gough (1990) beskriver i 

sin modell, The Simple View of Reading, att ingen av variablerna avkodning eller språkförståelse 

kan vara noll för att läsning ska kunna uppnås, utan båda variablerna är nödvändiga och kan 
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beskrivas i ekvationen avkodning x språkförståelse = läsförståelse. Hoover och Gough (1990) 

definierar avkodning som en koppling mellan grafem (bokstav) och fonem (språkljud), där 

läsaren känner igen ordet och kan koppla ordet till dess rätta betydelse. Språkförståelse avser att 

förstå ordet i ett större sammanhang, att koppla samman de enskilda orden i en större kontext, 

såsom en mening. De skriver vidare att enligt The Simple View of Reading finns det tre 

potentiella orsaker till dålig läsförståelse; när avkodningen och/eller språkförståelsen är nedsatt 

(Hoover & Gough, 1990). För att uppnå läsning och finna ordet i det mentala lexikonet kan 

individen gå via två mentala vägar, Single route (fonologisk) eller Dual route (fonologisk och 

ortografisk) (Maris & Stoffers, 2009). Föreliggande studie utgår främst från Hoover och Goughs 

(1990) läsmodell, då studien undersöker delkomponenten avkodning.  

Avkodningsstrategier 

I Hoover och Goughs (1990) ekvation ingår avkodning och vid läsning kan två olika 

avkodningsstrategier användas. Den fonologiska avkodningsstrategin innebär att individen ljudar 

sig fram genom att koppla grafem till fonem (Miller-Guron & Lundberg, 2004). Enligt Høien 

och Lundberg (1999) används den fonologiska avkodningsstrategin hos läsare tidigt i 

läsutvecklingen, samt även hos mer erfarna läsare som stöter på ett nytt eller komplext ord som 

inte har lagrats ortografiskt hos läsaren. Den ortografiska avkodningsstrategin tillägnas senare i 

läsutvecklingen (ortografiska-morfemiska stadiet), strategin innebär att individen läser i helord 

eller delar av ord som tidigare är kända för individen (Høien & Lundberg, 1999). 

Läsutveckling 

Individen genomgår olika stadier i läsutvecklingen (Høien & Lundberg, 1988, 1999; Rygvold, 

2001). Det första stadiet mot att lära sig läsa är pseudoläsning. Vid pseudoläsning tror sig 

individen läsa ett välkänt ord, men om ordet som individen ”läser” tas ur sitt sammanhang skulle 

den inte känna igen ordet, därmed har individen en icke-alfabetisk lässtrategi (Høien & 

Lundberg, 1988; Rygvold, 2001). Nästa stadie som genomgås är det logografiska stadiet. 

Individen har i detta stadie ännu inte uppnått alfabetisk läsning eller igenkänning och 

identifiering av samtliga bokstäver. Dock har individen lärt sig att tolka vissa utmärkande 

egenskaper i det skrivna ordet, såsom exempelvis längd eller identifikation av en enstaka 

bokstav. Individen kan på detta sätt skapa en visuell minnesbild och identifiera det skrivna ordet, 

men kan således inte identifiera ord som inte tidigare setts (Høien & Lundberg, 1988, 1999). I 
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nästkommande lässtadie, det så kallade alfabetiska-fonemiska stadiet kan individen koppla 

samman det skrivna grafemet (bokstaven) med fonemet (språkljudet) (Høien & Lundberg, 1988). 

Att ljuda sig fram som individen till en början gör i detta stadie är ingen effektiv lässtrategi, men 

individen blir så småningom snabbare på att avkoda grafemen (Rygvold, 2001). I det sista 

stadiet, det ortografiska-morfemiska stadiet, utvecklas en mer effektiv och automatiserad 

lässtrategi där individen läser i morfem. Individen kan läsa i helord i och med att den sedan 

tidigare känner igen ordet, avkodning kan även ske på ett för individen nytt sammansatt ord, om 

det innehåller två sedan tidigare välkända ord (exempelvis hus-bil) (Høien & Lundberg, 1999). 

Det ortografiska-morfemiska stadiet bör skiljas från det logografiska stadiet, eftersom individen i 

det logografiska stadiet ännu inte kopplat grafem till fonem (Høien & Lundberg, 1988, 1999). 

Fonologisk medvetenhet 

När en individ lär sig läsa krävs en god fonologisk medvetenhet, då den fonologiska 

medvetenheten kan anses vara en förutsättning för en god läsutveckling (Anthony & Francis, 

2005; Dufva, Niemi, & Voeten, 2001; Melby-Lervåg, Lyster, & Hulme, 2012; Tornéus, Taube, 

& Lundberg, 1984). I en meta-review av Melby-Lervåg et al. (2012) framkom att barn med 

avkodningssvårigheter hade bristande kunskap i fonologisk medvetenhet jämfört med typiska 

läsare. Även Dufva et al. (2001) har funnit ett samband mellan barns fonologiska medvetenhet i 

förskoleåldern och barnens ordavkodningsförmåga i årskurs ett och två. 

Fonologisk medvetenhet innebär förståelse för ordens uppbyggnad och ljudstruktur (Anthony & 

Francis, 2005) och tidigt i den fonologiska medvetenheten utvecklas förmågan att urskilja ord, 

därefter stavelser och slutligen enskilda fonem (Anthony, Lonigan, Driscoll, Phillips, & Burgess, 

2003). De fonologiska färdigheterna automatiseras så småningom hos barnet som lär sig läsa och 

skriva (Tornéus et al., 1984).  

Olika språks ortografi 

Ett språk består av sammansatta språkljud och språkets minsta beståndsdel kallas fonem 

(Olofsson, 2009). Fonemets motsvarighet inom skriftspråket heter grafem (Josefsson, 2010). Ett 

fonem kan stavas olika i det svenska skriftspråket beroende på vilket ord som åsyftas i texten. På 

liknande sätt kan ett grafem motsvara flera fonem (Olofsson, 2009). Ortografi syftar till att 

beskriva språks regel- och oregelbundenheter och olika språk har således olika ortografi (Miller-

Guron & Lundberg, 2004). Ett språk med djup ortografi är ett oregelbundet språk och ett språk 
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med ytlig ortografi är ett regelbundet språk. Således skiljer ortografiskt djup mellan olika språk. 

Det svenska språket anses vara ett relativt ytligt ortografiskt språk. I jämförelse mellan det 

svenska och engelska språket anses engelska ha en djupare ortografi. De språk som har en mer 

ytlig ortografi inbjuder till en lässtrategi som innefattar koppling mellan fonem-grafem vid 

ordläsning (fonologisk avkodning), medan de språk som anses ha en djupare ortografi inbjuder 

mer till helordsläsning (ortografisk avkodning) (Miller-Guron & Lundberg, 2004).  

Flera studier har undersökt individers läsförmåga och avkodningsförmåga på modersmålet och 

funnit skillnader mellan olika språk, skillnaderna antas bero på språkens olika ortografiska djup 

(Frith, Wimmer, & Landerl, 1998; Landerl, Wimmer, & Frith, 1997; Miller-Guron & Lundberg, 

2004). Miller-Guron och Lundberg (2004) har jämfört engelska elevers ordläsning på engelska 

med svenska elevers ordläsning på svenska. Eftersom svenska och engelska anses ha olika 

ortografiskt djup, antas också de svenska och engelska eleverna ha olika lässtrategier vid 

ordläsning. Över 600 engelska och svenska elever i åldrarna sju till elva år deltog i testningen i 

Miller-Guron och Lundbergs (2004) studie. De engelska eleverna fick genomföra Wordchains 

och Letterchains och de svenska eleverna fick genomföra Ordkedjor och Bokstavskedjor som 

anses vara den svenska motsvarigheten till de engelska testen. Det framkom att engelska elever 

läste mer effektivt än svenska elever då de använde en ortografisk avkodningsstrategi och 

därmed hann fler ordkedjor än de svenska eleverna (Miller-Guron & Lundberg, 2004). Frith et 

al. (1998) och Landerl et al. (1997) har undersökt tyska och engelska elever med och utan 

dyslexi och funnit att de tyska eleverna hade färre fel på avkodning av ord och nonord jämfört 

med de engelska eleverna. De engelska eleverna hade svårare att avkoda och resultaten antas 

bero på de två språkens olika ortografiska djup. Det tyska språket har en ytlig ortografi vilket 

medförde att de tyska barnen hade en väl etablerad fonologisk avkodningsförmåga jämfört med 

de engelska eleverna (Frith et al., 1998; Landerl et al., 1997). 

Lässvårigheter och dyslexi 

Definitioner av lässvårigheter och dyslexi 

Enligt Socialstyrelsen (2010) definieras specifika lässvårigheter som: 

Störningens främsta kännetecken är en specifik och klart försämrad utveckling av läsförmågan 

som inte bara beror på mental ålder, synproblem eller inadekvat skolgång. Läsförståelse, 
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ordigenkännelse, högläsningsförmåga och problemlösning som kräver intakt läsförmåga kan alla 

påverkas menligt. Stavningssvårigheter är ofta förbundna med specifika lässvårigheter och varar 

ofta upp i adolescensen även efter att läsförmågan förbättrats. Specifika lässvårigheter föregås 

ofta av störningar i tal- och språkutvecklingen. Associerade emotionella störningar och 

beteendestörningar uppträder ofta under skolåldern. (Socialstyrelsen, 2010, s. 198) 

Lässvårigheter kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka svårigheter eleven har (Rygvold, 

2001). Lässvårigheter kan som tidigare beskrivits i The Simple View of Reading grunda sig i 

problem med avkodning och/eller förståelse (Hoover & Gough, 1990). Avkodningsproblemen 

kan innebära svårigheter att läsa ord, koppla fonem till grafem och läsa grafem i korrekt ordning 

(Rygvold, 2001). Avkodningen kan även ta lång tid vilket i sin tur kan påverka förståelsen 

(Skaalvik, 2004). Läs- och skrivsvårigheter kan anses som ett bredare begrepp än det snävare 

begreppet dyslexi (Rygvold, 2001). Vanligtvis kan dyslexi jämställas med specifika läs- och 

skrivsvårigheter, däremot finns det flera olika definitioner av detta begrepp (Gustafson, 2009). 

Hoover och Gough (1990) skriver att dyslexi är när avkodningsförmågan är svag och de anser 

således att dyslexi endast innefattar avkodningssvårigheter. 

Orsaker till lässvårigheter 

Det finns flera orsaker till varför lässvårigheter kan uppstå (Lundberg, 1998; Newbury et al., 

2011). Lundberg (1998) menar att den litterära exponeringen i förskoleåldern är viktig för 

barnets läsutveckling. Det har även diskuterats om de genetiska anlagen är en medverkande 

faktor till varför en elev kan få lässvårigheter (Lundberg, 1998; Newbury et al., 2011). Barn som 

i förskoleåldern diagnosticerats med språkstörning hade en större risk att i skolåldern få 

lässvårigheter (Catts, Fey, Tomblin, & Zhang, 2002; Snowling, Bishop, & Stothard, 2000) och 

Newbury et al. (2011) har funnit att både språkstörning och lässvårigheter kan bero på avvikelser 

i vissa gener, samt funnit ett genetiskt samband mellan dessa diagnoser. 

Intervention för lässvårigheter 

Landerl och Wimmer (2008) samt Gustafson, Ferreira och Rönnberg (2007) skriver att 

intervention till eleven med lässvårigheter bör fokuseras på det som eleven har svårt med. I 

studien av Gustafson et al. (2007) undersöktes vilken intervention som var lämpligast till elever 

med fonologiska respektive ortografiska avkodningsproblem. Resultaten visade att 

interventionen bör inriktas till att träna elevens bristande förmågor, snarare än de förmågor som 
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eleven har väl utvecklade (Gustafson et al., 2007). Elever som anses ha svårigheter med 

fonologisk medvetenhet och förefaller ligga i riskzonen för att utveckla avkodningssvårigheter 

bör få intervention då fonologiska brister kan åtgärdas (Melby-Lervåg et al., 2012). Studier har 

även visat att elever med lässvårigheter kan undvika textläsning och istället föredra bilder 

framför text (Skaalvik, 2004). 

Främmande språk och dess inlärning 

I föreliggande studie definieras främmande språk som de språk eleven lär sig under sin skolgång, 

utöver de språk eleven behärskar sedan förskoleåldern. Enligt Sparks (2006) har det tidigare 

diskuterats om det finns en specifik inlärningssvårighet för att lära sig ett främmande språk. 

Sparks (2006) menar att det inte finns någon evidens för att det finns en specifik färdighet för att 

tillägna sig ett främmande språk, dock skriver författaren att det har påträffats personer som 

enbart haft svårigheter med inlärning av främmande språk och inte allmänna 

inlärningssvårigheter. Flertalet teorier och hypoteser finns angående hur en individ lär sig ett 

främmande språk, forskningen har från 1990-talet varit fokuserad på den enskilde individen och 

vilka faktorer som kan påverka inlärningen av språket (Sparks & Ganschow, 2001). Sparks och 

Ganschow (1991) presenterade på 1990-talet hypotesen Linguistic Coding Differences 

Hypothesis (LCDH). Hypotesen menar att elever som exempelvis har svårighet med avkodning i 

det främmande språket också har svårighet med samma förmåga i modersmålet (Sparks & 

Ganschow, 1991). Sparks och Ganschow (1991) menar att modersmålsförmågor ligger till grund 

för kommande språks inlärning, samt att svårighet med en eller flera specifika komponenter i 

modersmålet troligen är påverkat även i det främmande språket. Eleverna kan därmed bli 

hindrade i sin språkinlärning. Sedan dess har LCDH- hypotesen styrkts i flertalet studier (Dufva 

& Voeten, 1999; Durgunoglu, 2002; Kahn-Horwitz et al., 2006; Sparks et al., 2008). Vissa 

individer har visat sig ha en fallenhet för att lära sig ett främmande språk (Safar & Kormos, 

2008; Sparks & Ganschow, 2001), samt att studier har visat att motivation har varit en betydande 

variabel vid inlärning av främmande språk (Sparks & Ganschow, 2001). 

Variabler för tvärspråkliga överföringar 

Flertalet forskare är ense att det finns vissa tvärspråkliga överföringar mellan språkliga förmågor 

i individens modersmål och främmande språk, då svårigheter med en förmåga i modersmålet (till 

exempel avkodning) också kan vara en svårighet i det främmande språket (Dufva & Voeten, 
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1999; Ferrari & Palladino, 2012; Kahn-Horwitz et al., 2006; Koda, 1996; Sparks et al., 2008). 

Dufva och Voeten (1999) fann att den starkaste prediktorn för hur det främmande språket 

engelska tillägnades var ordavkodning på modersmålet, även läsförståelse på modersmålet och 

fonologiskt minne hade stark inverkan på kunskapsnivån på det engelska språket. Trots att 

språken i studien hade olika ortografi framkom en tydlig samverkan mellan språken (Dufva & 

Voeten, 1999). 

Sparks et al. (2008) och Koda (1996) fann att avkodning på modersmålet var den bäst 

förutsägande variabeln för avkodning på det främmande språket. I tidigare forskning av Kahn-

Horwitz et al. (2006) framkom liknande resultat då den bästa prediktorn för ordavkodning på det 

främmande språket var ordavkodning och ordkunskap på modersmålet. Ferrari och Palladino 

(2012) fann att hur väl eleven läste på modersmålet (avkodning & förståelse) i årskurs sex 

predicerade hur väl eleven kunde det främmande språket i årskurs åtta. Kahn-Horwitz et al. 

(2006) fann att de två variablerna ordavkodning och fonologisk medvetenhet på modersmålet 

bäst förutsade läsförståelsen på det främmande språket. Koda (1992, 1996), Sparks et al. (2008) 

och Nakamoto, Lindsey och Manis (2007) fann att i de fall läsförståelsen inte var god på det 

främmande språket tordes det bero på svag avkodning i såväl det främmande språket som i 

modersmålet. Forskare har visat att elever som hade svag fonologisk medvetenhet och dåligt 

resultat på automatiserad benämning på modersmålet inte hann ikapp sina jämnåriga gällande 

avkodningsförmåga på det främmande språket (Nakamoto et al., 2007). Sparks et al. (2008) fann 

i sin longitudinella studie att stavning på det främmande språket korrelerade med stavning och 

fonologisk medvetenhet på modersmålet, samt i de fall eleven hade god läsförståelse på det 

främmande språket hade eleven även god läsförståelse på modersmålet. 

Utredning och intervention gällande inlärning av främmande språk 

Durgunoglu (2002) menar i sin review att tvärspråkliga överföringar kan användas som ett 

diagnostiskt verktyg. Vidare skriver författaren att analys av modermålsförmågor kan förutsäga 

svårigheter som kan uppkomma i det främmande språket, då elever som har goda 

modersmålsförmågor även antas få samma goda förmågor i främmande språk (Durgunoglu, 

2002). Dufva och Voeten (1999) drar slutsatsen att man för att främja inlärning av ett främmande 

språk bör förbättra kunskaper i modersmålet hos de barn som har svaga modersmålsfärdigheter, 
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samt träna fonologiskt minne eftersom båda dessa förmågor är viktiga vid tillägnandet av ett 

främmande språk. 

Engelskaundervisning i svenska skolor 

Engelskaundervisning i svenska skolor syftar till att eleven ska lära sig språket både muntligt och 

skriftligt, detta för att kunna bli delaktig i ett samhälle där det internationella språket engelska är 

en viktig del (Skolverket, 2011). Skolverket (2011) har utformat en läroplan för grundskolan 

gällande engelskaundervisning i lågstadiet (årskurs 1-3), mellanstadiet (årskurs 4-6) och 

högstadiet (årskurs 7-9). Enligt timplanen skall varje elev ha erhållit minst 480 timmar engelska i 

grundskolan, denna timplan måste följas enligt skollagen (Riksdagen, 2010). Ingen specifik 

timplan för engelskaundervisning för varje årskurs finns tillgänglig, dock har eleven vissa mål att 

uppnå inom engelskaundervisning i lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet. Målen bidrar 

således till att alla elever skall ha liknande grunder i engelska vid slutet av lågstadiet, 

mellanstadiet och högstadiet (Skolverket, 2011). 

Syfte 

Huvudsyftet med studien är att beskriva och analysera variationer och samband i avkodning på 

svenska och engelska hos elever med lässvårigheter och typiska läsare i årskurs fyra. Ett 

ytterligare syfte är att undersöka elevernas läsvanor och attityd till läsning. 

Frågeställningar 

1. Hur presterar elever med lässvårigheter jämfört med typiska läsare på avkodning på 

modersmålet (svenska) och det främmande språket (engelska), samt fonologisk 

medvetenhet på modersmålet? 

2. Hur ser sambanden ut mellan olika avkodningstest på svenska och engelska för elever 

med lässvårigheter och typiska läsare? 

3. Är det en större skillnad mellan de två grupperna elever med lässvårigheter och typiska 

läsare på de engelska testen jämfört med skillnaden mellan grupperna på de svenska 

testen? 

4. Hur skattar sig elever med lässvårigheter jämfört med typiska läsare på en 

självskattningsenkät om läsvanor och attityd till läsning? 
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Metod 

Urval 

Totalt 27 skolor kontaktades. Sju skolor godkände att delta i föreliggande studie, dessa skolor var 

fördelade på en större och en mindre kommun i Mellansverige. Skolorna låg i områden som hade 

liknande socio-ekonomiska förhållanden. Eleverna som medverkade i studien rekryterades under 

våren 2013. Inklusionskriterierna var att eleven skulle gå i årskurs fyra, ha svenska som 

modersmål, samt inte inneha någon diagnosticerad utvecklingsstörning, hörselnedsättning eller 

rörelsehinder. Till denna studie söktes elever med lässvårigheter (LS) och elever utan 

lässvårigheter som var typiska läsare (TL). De elever som i föreliggande studie definierats som 

elever med lässvårigheter (LS) var elever som hade specialundervisning i skolan på grund av 

lässvårigheter. Uppsatsförfattarna hade således inte själva identifierat dessa elever. De typiska 

läsarna (TL) hämtades från de klasser där elever med lässvårigheter ingick, detta urval var 

slumpmässigt dock fick varje elev med lässvårigheter en könsmatchad kontroll. De elever vars 

föräldrar godkände barnets deltagande i studien testades. 53 elever godkändes för deltagande i 

föreliggande studie. Två typiska läsare exkluderades från studien då de presterat mer än 1,5 

standardavvikelser under medelvärdet på testet TOWRE (sv), samt hade svaga resultat på övriga 

test. Tre elever med lässvårigheter exkluderades på grund av att de presterade över medelvärdet 

för de typiska läsarna på TOWRE (sv), samt presterade generellt högt även på andra test och 

ansågs därmed inte ha avkodningssvårigheter. Totalt 48 elever fördelat på sju skolor blev 

fundamentet för resultat och analys i föreliggande studie. 19 elever utgjorde gruppen LS och 29 

elever utgjorde gruppen TL (se Tabell 1). Dessa två grupper jämfördes med varandra. 

Tabell 1. Fördelningen av deltagarna uppdelat på elever med lässvårigheter (LS) och typiska 

läsare (TL) 

N=48 Flickor Pojkar Totalt 

LS 8 11 19 

TL 14 15 29 

Totalt 22 26 48 

 

Pilotstudie 

En pilotstudie på fyra typiska läsare genomfördes innan studiens start. Eleverna hade samma 

urvalskriterier, följde samma kontaktförfarande och etiska överväganden. Eleverna fick 
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genomföra samtliga testinstrument som presenteras i föreliggande studie. Metodförfarandet 

utfördes på samma sätt som i föreliggande studie. Pilotstudien syftade till att undersöka de 

utvalda testens resultat och relevans i förhållande till deltagarnas ålder och tidsaspekter (detta för 

att minimera risken för tak- eller golveffekter). Utifrån resultaten på pilotstudien genomfördes 

inga förändringar gällande testtid, inte heller gällande byte eller borttagning av test. Enkäten om 

läsning förkortades efter pilotstudien från nio påståenden till fem påståenden, detta för att 

resterande påståenden inte ansågs relevanta samt var svårtolkade. Inga ändringar i 

testinstruktionerna gjordes. Deltagarna i pilotstudien inkluderades i föreliggande studies resultat. 

Material 

Totalt fick eleverna genomföra åtta delmoment; sju test och en enkät om läsning. Sex av testen 

var tidsbegränsade. Eleverna uppmanades att arbeta så snabbt och noggrant som möjligt på de 

test som var tidsbegränsade. Om en elev fastnade uppmanandes eleven att fortsätta med nästa 

uppgift. På samtliga test fanns övningsuppgifter som eleven fick genomföra innan de egentliga 

testuppgifterna påbörjades. All data avidentifierades och kodades omedelbart efter testning. 

Avkodningsinstrument 

Vilket är rätt? 

Testet Vilket är rätt? (Olson et al., 1985) undersökte elevens ortografiska avkodningsförmåga. 

Eleven fick välja mellan två ord varav endast ett var korrekt stavat. Som ett mått på elevens 

renodlade ortografiska avkodningsförmåga valdes att beräkna differensen mellan antalet korrekt 

identifierade och antalet fel identifierade ord. Felidentifierat ord registrerades i de fall eleven 

dragit ett streck under fel ord. Antalet överhoppade rader med ord har ej registrerats. Lägsta 

poäng på testet sattes till 0 och högsta möjliga poäng på testet var 119, men tidsbegränsningen på 

två minuter användes för att undvika oönskade takeffekter (då ingen elev kunde hinna med alla 

119 uppgifter inom tidsspannet).  

Vilket låter rätt? 

Testet Vilket låter rätt? (Olson et al., 1985) undersökte elevens fonologiska avkodningsförmåga. 

Eleven fick välja mellan två ord varav endast ett av orden lät som ett riktigt ord, båda orden var 

felstavade. Som ett mått på elevens renodlade fonologiska avkodningsförmåga valdes att beräkna 

differensen mellan antalet korrekt identifierade och antalet fel identifierade ord. Felidentifierat 
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ord registrerades i de fall eleven dragit ett streck under fel ord. Antalet överhoppade rader med 

ord har ej registrerats. Lägsta poäng på testet sattes till 0 och högsta möjliga poäng på testet var 

80, men tidsbegränsningen på två minuter användes för att undvika oönskade takeffekter (då 

ingen elev kunde hinna med alla 80 uppgifter inom tidsspannet).  

Ordkedjor/ Wordchains 

Testet Ordkedjor (Jacobson, 1996) undersökte elevens avkodningsförmåga på svenska. Eleven 

kunde använda en fonologisk avkodningsstrategi eller ortografisk avkodningsstrategi för att lösa 

uppgifterna. Den ortografiska avkodningsstrategin anses vara mer effektiv vilket medför att fler 

ordkedjor kan avklaras inom tidsspannet (Jacobson, 1996). Eleven skulle urskilja och dra 

vertikala streck mellan tre sammanskrivna ord, strecken skulle sättas där det normalt skulle varit 

ett mellanrum mellan orden. För att få poäng på ordkedjan krävdes att båda strecken var korrekt 

dragna, med andra ord att alla tre ord var korrekt markerade. Totalt fanns 60 ordkedjor, högsta 

möjliga poäng på testet var 60. Tidsbegränsningen på testet var tre minuter, begränsningen var 

satt för att undvika oönskade takeffekter. 

Testet Wordchains var den engelska motsvarigheten till det svenska testet Ordkedjor, dock var 

orden olika i de två testen. Utifrån ortografiska skillnader mellan svenska och engelska måste 

eleven använda sig av den ortografiska avkodningsstrategin på det engelska testet Wordchains 

(Miller-Guron & Lundberg, 2004). Eleven skulle på Wordchains utföra samma uppgift på 

samma tid som på Ordkedjor. Totalt fanns 64 ordkedjor, högsta möjliga poäng på testet var 64. 

TOWRE svenska och engelska 

Det engelska testinstrumentet Test of Word Reading Efficiency (TOWRE) (Torgesen, Wakner, & 

Rashotte, 1999) var ett reliabelt test som mätte individens förmåga att läsa ord precist och 

flytande på engelska (Torgesen, Wakner, & Rashotte, 1999). TOWRE (eng) innehöll två delar 

med ord (del A och B) och del A slumpades till föreliggande studie. Eleven skulle under 45 

sekunder läsa så många engelska ord (med korrekt uttal) som möjligt. För att hinna läsa så 

många ord som möjligt krävdes att eleven kunde använda en ortografisk avkodningsstrategi. 

Testet innehöll 104 ord på engelska i fyra spalter (Torgesen et al., 1999). Ett poäng i testet 

motsvarade ett korrekt läst ord. 
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TOWRE (eng) är översatt till svenska och testet är utformat på liknande sätt som den engelska 

versionen. Den ortografiska avkodningsstrategin anses vara mer effektiv än den fonologiska 

avkodningsstrategin (om eleven använder den ortografiska avkodningsstrategin är det möjligt för 

eleven att hinna längre i testet) (Torgesen et al., 1999). Den svenska versionen av orddelen i 

TOWRE (sv) användes i föreliggande studie. TOWRE (sv) innehåller två delar med ord (del A 

och B) och del A slumpades till föreliggande studie. Eleven skulle utföra samma uppgift på 

samma tid som på TOWRE (eng). 

Svenska generella avkodningstest och Engelska ordavkodningstest 

Svenska generella avkodningstest definieras i föreliggande studie som summan av poängen på 

TOWRE (sv) och Ordkedjor. Engelska ordavkodningstest definieras som summan av poängen på 

TOWRE (eng) och Wordchains. Uppsatsförfattarna valde att summera totalpoängen på de 

ovanstående testen för respektive språk, detta för att få en tydligare bild av elevens 

avkodningsförmåga på svenska och engelska. 

Övriga instrument 

Segmentsubtraktion 

Segmentsubtraktion ur UMESOL är ett test som används för att undersöka elevens 

automatiserade segmenteringsförmåga (Tornéus et al., 1984). I föreliggande studie användes 

testet som ett mått på elevens fonologiska medvetenhet. Totalt genomförde eleven 15 

segmenteringsuppgifter. Testet bestod av uppgifter där eleven uppmanades repetera ett ord efter 

testledaren, exempelvis ”matbord”. Sedan sa testledaren ”mat” och eleven ombads säga vilken 

del ur ordet ”matbord” som tagits bort, i detta fall ”bord”. Korrekt svar på uppgiften krävdes för 

att få poäng och högsta möjliga poäng på testet var 15. Eftersom testet krävde att eleven enbart 

lyssnade på ord och ljud som testledarna presenterade, ansåg uppsatsförfattarna att eleven hade 

rätt att be testledaren upprepa uppgiften, dock maximalt tre gånger under testsessionen. 

Enkät om läsvanor och attityd till läsning 

Uppsatsförfattarna utformade en enkät om läsning (se bilaga 1) där eleverna fick gradera olika 

påståenden på en skala från ett till tio, där ett motsvarade aldrig och tio motsvarade alltid 

(påståendet stämde aldrig/alltid in på eleven). Enkäten innehöll två påståenden om läsvanor (“Jag 

besöker ofta biblioteket/bokbussen tillsammans med mina föräldrar eller kompisar” & ”Jag läser 
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om mina hobbys/intressen för att lära mig mer om dem”) och tre påståenden om attityd till 

läsning (“Jag är en bra läsare”, ”Jag tycker om att läsa” & ”Jag tycker om att läsa högt för 

klassen”). Ovanstående påståenden graderades på den tiogradiga skalan. Eleverna fick även 

uppge vilken texttyp de oftast läste på sin fritid. Sex svarsalternativ fanns, eleverna hade 

möjlighet att kryssa i flera texttypsalternativ. Alternativen var; “vanlig bok”, “faktabok”, 

“nyhetstidning”, “serietidning”, “på internet” och “annat”.  

Procedur 

Uppsatsförfattarna besökte samtliga skolor och genomförde testning. All testning utfördes av 

uppsatsförfattarna. Innan studiens start sammanställdes instruktioner som eleverna fick muntligt 

vid testsessionen, testledarna använde samma instruktioner under samtliga testningar. Testen 

Vilket är rätt?, Vilket låter rätt?, Ordkedjor och Wordchains utfördes i grupper med 1-5 elever 

och tog cirka 15 minuter att genomföra. Testen TOWRE (eng), TOWRE (sv), Segmentsubtraktion 

samt enkäten om läsning utfördes vid en individuell session som tog cirka 15 minuter att 

genomföra. Vid testsessionerna närvarade endast de elever som deltog i studien. Eleverna fick en 

skarpvässad penna av testledarna innan testningens start. Två olika testordningar användes där de 

svenska och engelska testen placerades vid olika tidpunkter. Hälften av eleverna genomförde 

testordning 1 (9 LS & 15 TL) och resterande elever genomförde testordning 2 (10 LS & 14 TL).  

Statistisk analys 

Samtliga analyser gjordes i IBM SPSS Statistics 20.0 för Windows. Insamlad data infördes 

avidentifierad i Microsoft Excel. De variabler som analyserades var språk (svenska & engelska), 

avkodningsstrategi (ortografisk avkodning & fonologisk avkodning), samt de två grupperna 

elever med lässvårigheter (LS) och typiska läsare (TL). 

Skevhetsanalayser utfördes för respektive grupp på samtliga test. Oberoende t-test utfördes 

mellan grupperna LS och TL på samtliga test. Skillnadernas storlek mättes med effektmåttet 

Cohen’s d. Samtliga korrelationer utfördes med Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient 

(r). Påståendena från enkäten om läsning analyserades med ett Mann-Whitney U-test och frågan 

angående vilken typ av text som eleverna läste mest på sin fritid analyserades med ett Chi2-test. 

Signifikansnivån bestämdes till .05 på samtliga analyser. 



   

14 

 

Etiska överväganden 

Etiska överväganden gjordes innan studien påbörjades utifrån de fyra principerna 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentiallitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2013). 

Utifrån informations- och samtyckeskravet inhämtades skriftligt samtycke från rektor på 

respektive skola och elevernas föräldrar (se bilaga 2). Rektorerna kontaktades först via telefon, 

där de hade möjlighet att ställa frågor om studien, de fick sedan skriftlig information om studien 

i samtyckesbrevet. Lärarna kontaktades efter godkännande från rektor på respektive skola. 

Lärarna fick ett informationsbrev, där studien beskrevs något mer ingående. Lärarna ansvarade 

för utdelning och insamling av samtycken från elevernas föräldrar. Föräldrarna fick information 

om studien i samtyckesbrevet (se bilaga 2). De föräldrar som godkände elevens deltagande, 

testades i föreliggande studie. Eleverna fick ett lättläst informationsbrev om studien att läsa 

tillsammans med förälder (se bilaga 3), samt fick muntlig information vid testsessionen på 

skolan. 

Insamlad data hanterades enligt konfidentiallitetskravet, genom att data avidentifierades och 

kodades efter genomförd testning. Kodnyckeln och insamlad data förvarades i ett låst skåp under 

studiens förfarande och kommer sparas på enheten för logopedi.  

Enligt nyttjandekravet användes testresultaten för forskning i föreliggande studie. Inga föräldrar, 

lärare eller rektorer tog del av de enskilda elevernas resultat. Däremot kommer uppsatsens 

generella resultat publiceras elektroniskt. Studien genomfördes under elevernas skoltid, vilket 

kunde ansetts negativt eftersom testningen tog tid från elevens studietid. Dock ansåg 

uppsatsförfattarna att den ringa tid på cirka 30 minuter som testningen tog att genomföra inte 

kommer påverka elevens skolgång. Deltagandet var frivilligt och eleverna kunde när som helst 

avbryta sitt deltagande utan att ange orsak. Om testledarna skulle ha upptäckt att någon elev 

upplevt obehag i testsituationen hade testningen avbrutits. 

Resultat 

Resultaten i föreliggande studie presenteras både deskriptivt och analyserade för samtliga elever 

(N=48), samt uppdelat på de två grupperna elever med lässvårigheter (LS, n=19) och typiska 
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läsare (TL, n=29). Jämförelser mellan grupperna prestenteras på såväl testresultat som enkäten 

om läsning. En skevhetsanalys genomfördes på föreliggande studies samtliga test uppdelat på 

grupperna LS och TL. En skev fördelning skulle ha försvårat besvarandet av frågeställningarna i 

studien. För LS uppkom en tendens till något skev fördelning på testet Wordchains (WC) (1.07), 

för TL uppkom en något skev fördelning på testet TOWRE (eng) (1.18). På resterande test visade 

resultaten av analyserna mellan -.83 till +.78, vilket inte ansågs som skev fördelning av 

resultaten (Borg & Westerlund, 2012). 

Gruppernas prestation på svensk och engelsk avkodning, samt fonologisk medvetenhet  

I tabell 2 presenteras elevernas resultat på samtliga test; Vilket är rätt? (VÄR), Vilket låter rätt? 

(VLR), Ordkedjor (OK), Wordchains (WC), TOWRE (sv), TOWRE (eng) och 

Segmentsubtraktion (Seg.sub.). Uppsatsförfattarnas första frågeställning handlade om hur LS 

presterade jämfört med TL på samtliga test. Oberoende t-test visade att LS (n=19) presterade 

signifikant sämre än TL (n=29) på samtliga test (p<.001), dessa signifikanta skillnader var stora 

gällande effektstorlek.  

 

Tabell 2. Resultat på samtliga test för respektive grupp, elever med lässvårigheter (LS) och 

typiska läsare (TL) (m, s, t-värde samt Cohen’s d). 

 

Test 

LS, n=19 

m        (s) 
TL, n=29  

m        (s) 

 

t-värde 

  

Cohen’s d  

VÄR 14.26 (11.86) 38.79 (11.28) 7.22*** 2.12    

VLR 13.42 (8.04) 26.59 (6.63) 6.18*** 1.79    

OK 26.47 (10.54) 46.52 (7.82) 7.56*** 2.16      

WC 11.05 (8.37) 34.90 (10.53) 8.29*** 2.50      

TOWRE (sv) 41.53 (16.39) 66.83 (8.92) 6.92*** 1.92      

TOWRE (eng) 24.37 (10.59) 51.79 (10.16) 8.99*** 2.64     

Seg.sub. 8.21   (2.32) 11.79 (1.57) 6.39*** 1.80      
Signifikansnivå: *p <.05, **p <.01, ***p <.001.  

VÄR= Vilket är rätt?, VLR= Vilket låter rätt?, OK= Ordkedjor (svenska), WC= Wordchains (engelska), 

Seg.sub.= Segmentsubtraktion 
 

Samband mellan olika avkodningstest på svenska och engelska 

Den andra frågeställningen handlade om olika samband mellan avkodningstest på svenska och 

engelska för elever med lässvårigheter (LS) och typiska läsare (TL). I Tabell 3 visas 

korrelationer för de båda grupperna LS (n=19) och TL (n=29) mellan avkodningstesten; VÄR, 



   

16 

 

VLR, OK, WC, TOWRE (sv), TOWRE (eng), Svenska generella avkodningstest (summan av OK 

& TOWRE (sv)) och Engelska ordavkodningstest (summan av WC & TOWRE (eng)). LS hade 

fler korrelationer som var signifikanta och korrelationerna var även starkare i jämförelse med 

TL. Vilket låter rätt? var det test som hade minst antal signifikanta korrelationer med övriga test 

hos de båda grupperna (se Tabell 3). 

  

Figur 1 

Korrelation mellan Engelska ordavkodningstest och 

VÄR (N=48) 

LS= Elever med lässvårigheter (n=19), TL= Typiska 

läsare (n=29). Engelska ordavkodningstest= TOWRE 

(eng) & Wordchains, VÄR= Vilket är rätt? 

Figur 2 

Korrelation mellan Svenska generella avkodningstest 

och VLR (N=48) 

LS= Elever med lässvårigheter (n=19), TL= Typiska 

läsare (n=29). Svenska generella avkodningstest = 

TOWRE (sv) & Ordkedjor, VLR= Vilket låter rätt? 

 

För samtliga elever (N=48) fanns ett mycket starkt och signifikant samband mellan Vilket är 

rätt? och Engelska ordavkodningstest (r=.87, p<.001) (Figur 1). För LS (n=19) var sambandet 

mycket starkt och signifikant (r=.77, p<.001), även för TL var sambandet mycket starkt och 

signifikant mellan testen Vilket är rätt? och Engelska ordavkodningstest (r=.64, p<.001) (se 

Tabell 3). Ett mycket starkt och signifikant samband uppkom för samtliga elever mellan testen 

Vilket är rätt? och Svenska generella avkodningstest (r=.82, p<.001). För LS (n=19) var 

sambandet mycket starkt och signifikant (r=.73, p<.001), för TL var sambandet starkt och 

signifikant mellan testen Vilket är rätt? och Svenska generella avkodningstest (r=.47, p<.05) (se 

Tabell 3). 
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För samtliga elever (N=48) uppkom ett mycket starkt och signifikant samband mellan Vilket 

låter rätt? och Engelska ordavkodningstest (r=.72, p<.001). För LS (n=19) var sambandet inte 

signifikant mellan testen Vilket låter rätt? och Engelska ordavkodningstest, däremot fanns det ett 

svagt och signifikant samband för TL (r=.37, p<.05) (se Tabell 3). För samtliga elever (N=48) 

uppkom ett mycket starkt och signifikant samband mellan Vilket låter rätt? och Svenska 

generella avkodningstest (r=.73, p<.001) (Figur 2). Ett mycket starkt och signifikant samband 

(r=.69, p<.01) uppkom för LS. För TL uppkom däremot inget signifikant samband mellan testen 

Vilket låter rätt? och Svenska generella avkodningstest (se Tabell 3).  

 

Figur 3 

Korrelation mellan Svenska generella avkodningstest och Engelska ordavkodningstest (N=48) 

LS= Elever med lässvårigheter (n=19), TL= Typiska läsare (n=29) 

Svenska generella avkodningstest= TOWRE (sv) & Ordkedjor, Engelska ordavkodningstest = TOWRE (eng) & 

Wordchains 
 

Resultaten visade att en mycket stark och signifikant korrelation fanns mellan Svenska generella 

avkodningstest och Engelska ordavkodningstest (r=.88, p.<001) för samtliga elever (N=48) 

(Figur 3). För LS uppkom ett mycket starkt och signifikant samband (r=.84, p.<001), för TL 

uppkom ett starkt och signifikant samband (r=.54, p.<01) (se Tabell 3). Mellan Engelska 

ordavkodningstest och Ordkedjor uppkom ett mycket starkt och signifikant samband för LS 

(r=.87, p<.001), för TL uppkom ett starkt och signifikant samband (r=.59, p<.01). Mellan 

Engelska ordavkodningstest och TOWRE (sv) uppkom ett mycket starkt och signifikant samband 

för LS (r=.76, p<.001), för TL kunde ingen signifikant korrelation utläsas (se Tabell 3).   
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Tabell 3. Korrelation mellan samtliga avkodningstest för respektive grupp. 

Fetmarkerat= elever med lässvårigheter (n=19). Övriga= Typiska läsare (n=29) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Vilket är rätt?    

(VÄR) 

 .58** .51** .57** .22 .47* .47* .64*** 

2. Vilket låter rätt? 

(VLR) 
.48*  .21 .38* .03 .22 .16 .37* 

3. Ordkedjor 

 (OK) 
.78*** .60**  .71*** .30 .21 (.84***) .59** 

4. Wordchains  

(WC) 
.82*** .44 .85***  .09 .33 .52** (.84***) 

5. TOWRE (sv) .64** .71** .82*** .66**  .35 (.78***)  .27 

6. TOWRE (eng) .64** .37 .78*** .78*** .76***  .34 (.79***) 

7. Svenska generella 

avkodningstest 
.73*** .69** (.95***) .78*** (.96***) .81***  .54** 

8. Engelska 

ordavkodningstest 
.77*** .43 .87*** (.94***) .76*** (.95***) .84***  

Signifikansnivå: *p<.05, **p <.01, ***p <.001 

Svenska generella avkodningstest= summan av OK & TOWRE (sv), Engelska ordavkodningstest= summan av WC 

& TOWRE (eng). Siffror i parentes markerar att ett av testen korreleras med sig själv. 

 

Skillnader i prestation mellan grupperna på ordkedjor och TOWRE 

Den tredje frågeställningen handlade om huruvida skillnaden mellan grupperna var större på de 

engelska testen jämfört med skillnaden mellan grupperna på de svenska testen. Resultaten visade 

att skillnaden var något större i effektstorlek mellan grupperna (LS, n= 19 & TL, n= 29) på det 

engelska testet Wordchains (Cohen’s d= 2.50) jämfört med det svenska testet Ordkedjor 

(Cohen’s d= 2.16). Skillnaden var även något större mellan grupperna på det engelska testet och 

TOWRE (eng) (Cohen’s d= 2.64) jämfört med TOWRE (sv) (Cohen’s d= 1.92) (se Tabell 2). 

Tre elever som var typiska läsare presterade bättre på TOWRE (eng) jämfört med TOWRE (sv).  

En typisk läsare presterade bättre på Wordchains jämfört med Ordkedjor. Ingen elev med 

lässvårigheter presterade bättre på något engelskt test (TOWRE (eng) eller WC) jämfört med 

motsvarande svenskt test (TOWRE (sv) eller OK). 
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Självskattning av läsvanor och attityd till läsning 

Den fjärde frågeställningen handlade om hur elever med lässvårigheter (LS) skattade sig i 

förhållande till typiska läsare (TL) på enkäten om läsvanor och attityd till läsning. Ett Mann-

Whitney U-test utfördes på totalsumman av enkätpåståendena (“Jag besöker ofta 

biblioteket/bokbussen tillsammans med mina föräldrar eller kompisar”, “Jag är en bra läsare”, 

”Jag tycker om att läsa”, ”Jag läser om mina hobbys/intressen för att lära mig mer om dem” & 

”Jag tycker om att läsa högt för klassen”). I figur 4 visas medelvärde för hur respektive grupp 

svarade på enkätpåståendena. Analyserna visade att det fanns en signifikant skillnad (p<.01) 

mellan grupperna på totalsumman av enkätpåståendena (LS, n= 19 & TL, n= 29). Vid separat 

analys av varje enkätpåstående uppkom en signifikant skillnad (p<.05) mellan grupperna på 

påståendet “Jag besöker ofta biblioteket/bokbussen tillsammans med mina föräldrar eller 

kompisar”, TL hade skattat något högre.  Även för påståendet “Jag är en bra läsare” framkom en 

signifikant skillnad (p<.001) mellan grupperna, där TL skattat högre. För övriga påståenden 

kunde inga signifikanta skillnader mellan grupperna upptäckas. 

 
Figur 4 

Medelvärde för hur respektive grupp svarade på enkätpåståendena  

LS= Elever med lässvårigheter (n=19), TL= Typiska läsare (n=29) 

Påståendena besvarades på en skattningsskala från 1 till 10 (där 1 motsvarade aldrig och 10 alltid). Y-axeln utgår 

från skattningsskalan. 
 

I figur 5 kan utläsas att läsning av ”vanliga böcker”, ”nyhetstidningar” och ”på internet” förekom 

relativt lika i frekvens hos grupperna. Hos båda grupperna (LS, n=19 & TL, n=29) var det 

vanligast att läsa ”vanliga böcker”. Sex separata Chi2-test kunde inte upptäcka några signifikanta 

skillnader mellan grupperna för respektive texttyp. Dock framkom en tendens till signifikant 
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skillnad mellan grupperna för alternativet ”annat” (p= .051), exempel på vad eleverna angav på 

alternativet ”annat” var skämtböcker, fotbollstidningar och historier. 

 

Figur 5 

Vilka typer av text som respektive grupp läste på sin fritid  

LS= Elever med lässvårigheter (n=19), TL= Typiska läsare (n=29) 

Diskussion  

Resultatdiskussionen i föreliggande studie utgår i huvudsak från frågeställningarna. Därefter i 

metoddiskussionen presenteras uppsatsförfattarnas synpunkter på föreliggande studies material- 

och procedurförfarande.  Avslutningsvis presenteras studiens slutsats, samt förslag på framtida 

forskning.  

Resultatdiskussion 

Gruppernas prestation på svensk och engelsk avkodning, samt fonologisk medvetenhet 

Elever med lässvårigheter (LS, n=19) presterade signifikant sämre på samtliga test än de typiska 

läsarna (TL, n=29) (se Tabell 2). Liknande resultat på testet TOWRE har tidigare framkommit i 

Carroll och Iles (2006) studie, då individer med lässvårigheter presterade signifikant sämre än 

kontrollgruppen. I Elwér, Keenan, Olson, Byrne, & Samuelssons (Under tryckning) studie 

framkom att barn med svag avkodningsförmåga presterade sämre på testet TOWRE jämfört med 

de barn som hade svag språkförståelse. I föreliggande studie presterade LS sämre än TL på Vilket 

är rätt?, Vilket låter rätt? och Ordkedjor, vilket även tidigare studie visat (Miller-Guron & 

Lundberg, 2000). I föreliggande studie uppkom även en stark korrelation mellan Svenska 

generella avkodningstest (TOWRE (sv) & OK) och Engelska ordavkodningstest (TOWRE (eng) 

& WC) för samtliga elever (N=48) (Figur 3). Resultaten i studien visade att elever med svag 
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avkodningsförmåga (LS) på modersmålet även presterade svagt på avkodning på det främmande 

språket. Liknande resultat på tvärspråkliga överföringar har presenterats i andra studier, flertalet 

forskare menar att om en individ har en svag språklig förmåga (till exempel avkodning) i 

modersmålet så kan även denna förmåga vara svag på det främmande språket (Dufva & Voeten, 

1999; Ferrari & Palladino, 2012; Kahn-Horwitz et al., 2006; Koda, 1996; Sparks, 2006). 

Elevernas fonologiska medvetenhet undersöktes i föreliggande studie med Segmentsubtraktion. 

En tidigare studie har visat att undermålig prestation på fonologisk medvetenhet kan ha berott på 

att kontextuella faktorer inte fanns tillgängliga (Frith et al., 1998), detta kan även varit en 

bidragande faktor till undermålig prestation för eleverna i föreliggande studie. LS hade svag 

fonologisk medvetenhet (se Tabell 2), vilket även tidigare forskning visat (Melby-Lervåg et al., 

2012), men trots en nedsatt fonologisk medvetenhet har en studie visat att eleven ändå kan lära 

sig läsa på en rimlig nivå (Elwér et al., Under tryckning). 

Samband mellan olika avkodningstest på svenska och engelska 

Den andra frågeställningen behandlade samband mellan avkodning på svenska och engelska för 

de två grupperna (LS, n= 19 & TL, n= 29). Resultaten visade att det för samtliga elever (N=48) 

fanns ett mycket starkt och signifikant samband mellan ortografisk avkodningsförmåga (VÄR) 

och Engelska ordavkodningstest (Figur 1). Även för respektive grupp var sambandet mycket 

starkt (se Tabell 3).  Det konstaterades utifrån ovanstående resultat att ett tydligt samband fanns 

mellan elevernas ortografiska förmåga och deras avkodning på engelska.  Utifrån att ortografisk 

avkodning är det sista steget i läsutveckligen (Høien & Lundberg, 1988) samt att det engelska 

språket inbjuder till en ortografisk avkodningsstrategi (Miller-Guron & Lundberg, 2004) var det 

inte förvånande att finna dessa samband, sambandet var mindre starkt mellan fonologisk 

avkodning (VLR) och de Engelska ordavkodningstesten.  

Inget signifikant samband uppkom mellan Vilket låter rätt? och Svenska generella 

avkodningstest för TL, dock var sambandet mycket starkt och signifikant för LS och för samtliga 

elever (Figur 2). Ett starkare samband för samtliga elever fanns mellan Vilket är rätt? och 

Svenska generella avkodningstest, vilket skulle kunna tyda på att den ortografiska 

avkodningsstrategin är viktig även för avkodning på svenska. Jacobson (1996) skriver att en god 

prestation på testet Ordkedjor kräver en god segmentindelningsförmåga (vilket kräver stor 

läsvana) och att läsaren befinner sig på det alfabetiska-fonemiska eller ortografiska-morfemiska 
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stadiet. De individer som befinner sig på det ortografiska-morfemiska stadiet hinner fler 

ordkedjor (Jacobson, 1996). I de fall individen befann sig på det ortografiska-morfemiska stadiet 

borde det även givit ett bra resultat på testet TOWRE (sv). En möjlig förklaring till de starka 

sambanden mellan Vilket är rätt? och Svenska generella avkodningstest kunde således förklaras 

av att den ortografiska avkodningsstrategin är en mer effektiv att använda på TOWRE (sv) och 

Ordkedjor (Høien & Lundberg, 1988; Jacobson, 1996; Torgesen, Wakner, & Rashotte, 1999). 

LS och TL antogs befinna sig på olika stadier i läsutvecklingen. En van läsare har en mer 

automatiserad lässtrategi (Høien & Lundberg, 1988) och att TL hann längre på avkodningstesten 

kunde berott på att TL kommit längre i läsutvecklingen och använde sig i större utstäckning av 

den ortografiska avkodningsstrategin på testen. Att TL använde en ortografisk 

avkodningsförmåga på dessa test styrktes av TL-gruppens starka och signifikanta samband 

mellan Svenska generella avkodningstest och Vilket är rätt? (ortografisk förmåga), även för LS 

uppkom ett mycket starkt samband mellan dessa test men de hann inte lika långt på testen som 

TL (se Tabell 2). Att LS inte presterade lika starkt som TL berodde troligen på att läsningen 

generellt tog längre tid för LS, då LS troligen befann sig i större utsträckning på det alfabetiska-

fonemiska lässtadiet än TL och därmed använde sig LS mer av den långsammare fonologiska 

avkodningsstrategin. Att LS använde sig av den fonologiska avkodningsstrategin visades i det 

mycket starka och signifikanta sambandet mellan fonologisk avkodning och Svenska generella 

avkodningstest, där det för TL inte uppkom något signifikant samband (se Tabell 3).  

Engelska språket är ett mer djupt ortografiskt språk (Miller-Guron & Lundberg, 2004) och kan 

anses mer svårläst för en svensk elev. Tidigare studier har visat på tvärspråkliga överföringar 

(Dufva & Voeten, 1999; Ferrari & Palladino, 2012; Kahn-Horwitz et al., 2006; Koda, 1996; 

Sparks et al., 2008) och LS svaga resultat på engelska kan således förklaras av att de inte 

använde den ortografiska avkodningsstrategin i lika hög grad vid läsning på engelska utan 

använde den fonologiska avkodningsstrategin i större utsträckning. I föreliggande studie fanns 

tecken på tvärspråkliga överföringar då elevernas prestation på svenska avspeglades i 

prestationen på engelska (se Tabell 3 & Figur 3). 

Skillnader i prestation mellan grupperna på ordkedjor och TOWRE 

Den tredje frågeställningen handlade om huruvida det fanns en större skillnad mellan gruppernas 

prestation på de engelska testen i förhållande till skillnaden mellan grupperna på de svenska 
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testen. Det fanns en något större skillnad i effektstorlek (Cohens’d) mellan grupperna på de 

engelska testen Wordchains och TOWRE (eng) i förhållande till de svenska testen Ordkedjor och 

TOWRE (sv) (se Tabell 2). Det har framkommit i en tidigare studie av Miller-Guron och 

Lundberg (2000) att unga-vuxna individer med avkodningssvårigheter kan föredra att läsa på 

engelska, då individer med en stark ortografisk avkodningsförmåga och svag fonologisk 

avkodningsförmåga kunde ha lättare att läsa på engelska. Resultaten i Miller-Guron och 

Lundbergs (2000) studie visade att individerna med avkodningssvårigheter presterade sämre än 

de typiska läsarna på samtliga test. Dock presterade individerna med avkodningssvårigheter, som 

föredrog att läsa på engelska, betydligt bättre på alla engelska test jämfört med de individer med 

avkodningssvårigheter som föredrog att läsa på svenska (Miller-Guron & Lundberg, 2000). I 

föreliggande studie presterade gruppen elever med lässvårigheter signifikant sämre på de 

engelska testen liksom i Miller-Guron och Lundbergs (2000) studie, däremot hade det varit 

intressant att undersöka om någon elev i föreliggande studie föredrog att läsa på engelska istället 

för på svenska. I föreliggande studie var det fyra TL som presterade bättre på ett engelskt test 

jämfört med motsvarande svenskt test, liknande resultat har funnits i Andreasson och Härders 

(2010) studie då vissa elever presterade bättre på Wordchains än Ordkedjor. Elever som har en 

starkare ortografisk än fonologisk avkodningsförmåga kan ha lättare att läsa på engelska jämfört 

med de elever som har en god fonologisk avkodningsförmåga (Miller-Guron & Lundberg, 2004), 

vilket eventuellt skulle kunna förklara varför fyra elever i föreliggande studie presterade bättre 

på ett engelskt test jämfört med motsvarande svenskt test. 

Självskattning av läsvanor och attityd till läsning 

En signifikant skillnad uppkom mellan grupperna gällande totalsumman för de fem 

enkätpåståendena (om läsvanor & attityd till läsning), då TL hade skattat högre på den tiogradiga 

skalan. En individ som har lässvårigheter är oftast väl medveten om sina svårigheter (Carroll, 

Maughan, Goodman, & Meltzer, 2005; Carroll & Iles, 2006; Skaalvik, 2004) vilket även 

föreliggande studie tydde på, då en signifikant skillnad upptäcktes gällande påståendet ”Jag är en 

bra läsare” (LS hade skattat sig lägre än TL) (Figur 4). Elever med lässvårigheter kan uppleva 

sina svårigheter som mycket påtagliga (Rygvold, 2001). Hur elever med lässvårigheter upplevde 

sina svårigheter undersöktes ej i föreliggande studie. 
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Typiska läsare (TL) besökte biblioteket eller bokbussen oftare tillsammans med sina föräldrar 

eller kompisar än elever med lässvårigheter (LS). Lundberg (1998) skriver att barns litterära 

exponering i förskoleåldern är en viktig del för läsutvecklingen och riklig litterär exponering kan 

vara ett sätt att kompensera för de genetiska faktorerna som kan påverka att barn utvecklar 

lässvårigheter. Det hade varit önskvärt att LS i föreliggande studie hade besökt biblioteket eller 

bokbussen lika ofta som TL, även om det givetvis finns andra sätt att bli exponerad för litteratur.  

För enkäten om läsning kunde inga signifikanta skillnader upptäckas gällande vilken texttyp 

grupperna läste mest på sin fritid (Figur 5). Litteratur har visat att en elev som har lässvårigheter 

kan undvika att läsa och istället föredra bilder framför text (Skaalvik, 2004), vilket ej kunde 

upptäckas i föreliggande studie. Resultatet ansågs som intressant, då elever med lässvårigheter 

utifrån litteraturen kunde ha valt att läsa serietidningar i större utsträckning än de typiska läsarna. 

Metoddiskussion 

Urval 

Inklusionskriteriet för elever med lässvårigheter (LS) var att de skulle ha specialundervisning för 

sina lässvårigheter. Eleverna med lässvårigheter kunde således ha svårigheter med avkodning 

och/eller språkförståelse. Språkförståelse undersöktes ej i studien vilket medförde att elever i 

gruppen LS kunde ha haft enbart förståelseproblem. Studien hade dock ej varit möjlig att 

genomföra om endast elever med dyslexi (avkodningssvårigheter) inkluderats, detta på grund av 

att antalet elever i årskurs fyra med diagnosticerade avkodningssvårigheter var för få. Innan 

statistiska analyser påbörjades exkluderades tre elever i LS-gruppen som utifrån sina resultat inte 

ansågs ha avkodningssvårigheter. Även två elever ur TL-gruppen exkluderades på grund av att 

de presterat för svagt och det kunde härledas till omkringliggande faktorer. Båda eleverna som 

exkluderades i TL-gruppen var vid testtillfället mycket förkylda och hade svårt att koncentrera 

sig. Testresultatet ansågs inte motsvara de två elevernas avkodningsförmåga. Vid 

sambandsanalyser (Figur 1-3) framkom att grupperna (LS & TL) trots exkluderade elever 

överlappade varandra något. Det kunde berott på att föreliggande studie inte tog hänsyn till om 

eleverna hade andra svårigheter. En annan möjlig förklaring till att grupperna överlappade 

varandra kunde varit skolornas resurser till specialundervisning. Om skolorna hade olika resurser 

förelåg olika möjligheter att ge eleverna stödundervisning för lässvårigheter, vilket var 

inklusionskriteriet för elever med lässvårigheter i studien. Det kan även vara svårt att avgöra var 
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gränsen går mellan en svag läsare och en elev med lässvårigheter, vilket kan ha varit en 

ytterligare möjlig förklaring till att grupperna överlappade varandra något.  

Procedur och material 

Innan studien genomfördes gjordes en pilotstudie för att undersöka testens tidsaspekt. Studien 

mätte elevernas avkodningsförmåga på svenska och engelska med flertalet avkodningstest. 

Avkodningstesten mätte både ortografisk avkodning och fonologisk avkodning. De två engelska 

avkodningstesten hade en liknande motsvarighet på svenska. Wordchains och Ordkedjor mätte 

tyst läsförmåga medan TOWRE (eng) och TOWRE (sv) mätte högläsning, vilket gav en god bild 

av elevens avkodningsförmåga på engelska respektive svenska. Utifrån att fonologisk 

medvetenhet är en viktig komponent i läsutvecklingen (Anthony & Francis, 2005; Dufva et al., 

2001; Melby-Lervåg et al., 2012; Tornéus et al., 1984), användes ett segmentsubtraktionstest ur 

UMESOL som ett kontrollmått på fonologisk medvetenhet.  

All testning utfördes under elevernas ordinarie skoltid. För att minimera risken att störa för 

mycket i klassernas ordinarie verksamhet utfördes fyra test på gruppnivå. Eventuellt hade ett 

fåtal elever varit i behov av att utföra samtliga test enskilt med testledaren för att undvika risken 

för distraktion. Dock behövdes inga testsessioner avbrytas på grund av distraktion. Resultatet 

anses därmed relativt tillförlitligt. För att ytterligare minimera risken för missvisande resultat 

utarbetades innan påbörjad testning två testordningar, där de svenska och engelska testen 

placerades vid två olika tidpunkter. Hälften av eleverna fick genomföra respektive testordning.  

Testledarna använde identiska instruktioner vid all testning samt rättade testen med en 

förbestämd rättningsmall. Anvisningar för hur testen TOWRE (sv) och TOWRE (eng) skulle 

rättas utarbetades innan testning påbörjades, detta för att båda testledarna skulle bedöma på 

samma sätt och testresultaten bli tillförlitliga. För att undvika missvisande resultat på grund av 

att eleverna gissat sig till rätt svar på testen Vilket är rätt? och Vilket låter rätt? analyserade 

uppsatsförfattarna antal korrekta svar subtraherat med antal fel identifierade ord på testen, i 

enlighet med tidigare studier (Samuelsson, Gustafson, & Rönnberg, 1996). Under testningen på 

samtliga test framkom att några elever oberoende grupp, var mer noggranna med sina svar, vilket 

resulterade i att dessa elever kunde fastna på en uppgift trots att uppsatsförfattarna uppmanat 

eleven att fortsätta med uppgift. Liksom i Miller-Guron och Lundbergs (2004) studie kunde 

uppsatsförfattarna se att eleverna gärna korrigerade sina svarsfel och gick tillbaka i testet för att 
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korrigera överhoppade uppgifter eller svarsfel. På testen Ordkedjor och Wordchains hade några 

elever en tendens till att dra ett streck mitt över bokstaven och uppsatsförfattarna spekulerar i att 

ett streck mitt över bokstaven kunde ha berott på att eleven slarvade eller gissade.  

Utformningen av enkäten om läsvanor och attityd till läsning har under studiens gång diskuterats, 

då vissa elever hade svårigheter att förstå enkätpåståendena. Även skattningsskalan ansågs 

svårförståelig, framförallt för elever inom LS-gruppen. Enkätdelen gällande texttyp förutsatte att 

eleverna läste på sin fritid, vilket ej efterfrågades.  

Statistisk analys 

Det hade varit önskvärt att genomföra en regressionsanalys för att undersöka vilken förmåga som 

bäst kunde predicera god engelsk avkodning. På grund av att testen, som skulle ingå i den 

planerade regressionsanalysen, korrelerade för starkt med varandra kunde denna analys ej 

genomföras med tillförlitlighet. 

Slutsatser  

Föreliggande studie visade att elever med lässvårigheter avkodade sämre på svenska än de 

typiska läsarna. Engelska språket var mer svårläst för en elev med lässvårigheter, då elever med 

lässvårigheter även presterade sämre på engelsk avkodning jämfört med typiska läsare i samma 

ålder. Tidigare studier har funnit tvärspråkliga överföringar mellan olika språk och sambanden i 

föreliggande studie tydde på att vissa tvärspråkliga överföringar fanns mellan avkodning på det 

svenska och engelska språket. Gruppernas läsvanor och attityder till läsning skiljde sig åt, samt 

att eleverna med lässvårigheter hade en viss insikt i sina svårigheter. 

Framtida forskning 

Vidare forskning på området bör genomföras. Det skulle vara intressant att följa elever med 

lässvårigheter och deras läsutveckling på svenska respektive engelska longitudinellt för att bättre 

förstå deras svårigheter på modersmålet och det främmande språket. Även studier med större 

urval, samt studier som analyserar läsutvecklingen på engelska hos elever med lässvårigheter 

kopplat till om de har stark ortografisk eller stark fonologisk förmåga, bör genomföras. 

Interventionsstudier har tidigare visat att det är viktigt att ge eleverna intervention för sina 

svårigheter (Gustafson et al., 2007; Landerl & Wimmer, 2008). Studier som undersöker i vilket 
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skede i läsutveckligen som interventionen är mest verksam och framförallt intervention i 

förhållande till inlärning av främmande språk, är önskvärt.  

Utifrån Miller-Guron och Lundbergs (2000) studie, som hävdar att vissa svenska unga-vuxna 

med avkodningssvårigheter (dyslexi) kan föredra att läsa på engelska, skulle det vara intressant 

att undersöka om detta även gäller för elever i skolåldern.  
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Hej förälder till barn i årskurs 4! 

 

Vi, Sofie Björndahl och Emelie Johansson, studerar termin åtta på logopedprogrammet vid Linköpings 

universitet. Under nuvarande läsår skriver vi vår magisteruppsats i vilken vi ska undersöka läsning av ord 

(ordavkodning) på svenska och engelska hos elever med och utan lässvårigheter i årskurs 4.  

 

Vi har fått godkännande av rektor på ert barns skola att kontakta er. Vi söker nu elever med lässvårigheter och 

elever utan lässvårigheter till vår studie. Undersökningen kommer att genomföras i februari eller mars 2013. Vi 

kommer besöka ert barns skola och genomföra undersökningen.  

 

Om ni och ert barn godkänner deltagande i studien kommer ert barns läsförmåga att undersökas på svenska och 

engelska. Deltagandet är helt frivilligt och ditt barn har när som helst rätt att avbryta sitt deltagande utan att 

motivera varför.  

 

För att delta i studien krävs att eleven går i årskurs 4 och har svenska som modersmål. All testning kommer att 

utföras av uppsatsförfattarna Emelie och Sofie. Testningen kommer ske i grupp och vi kommer även att träffa 

ert barn vid ett enskilt tillfälle. Testningen i grupp består av några deltest, som testar tyst läsförmåga och 

bedöms ta max 15 minuter att genomföra. Den individuella testningen kommer bestå av några deltest som 

testar högläsning av ord och ljudmedvetenhet. Den individuella testningen bedöms ta cirka tio minuter och vid 

samma tillfälle kommer ditt barn få svara på några frågor angående läsvanor. Föräldrar behöver inte närvara 

vid något tillfälle. 

 

Testresultaten kommer att behandlas konfidentiellt och resultaten kommer att presenteras så att inga enskilda 

barn eller skolor kommer kunna identifieras. Uppsatsen kommer att presenteras på ett uppsatsseminarium i 

slutet av vårterminen 2013 samt publiceras elektroniskt. Eventuellt kommer uppsatsens resultat även 

publiceras i en vetenskaplig tidskrift. 

 

Vi vill nu fråga dig om du tillåter att ditt barn deltar i undersökningen? Om du godkänner att ditt barn deltar i 

undersökningen så skriv under bifogad svarblankett. Svarsblanketten skall lämnas åter till läraren senast XX. 

Om du inte vill att ditt barn ska delta behöver du inte göra något. 

 

Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare.  

 

Tack på förhand! 

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

Sofie Björndahl  Emelie Johansson   Stefan Gustafson 

Logopedstudent  Logopedstudent   Handledare, IBL 

xxxxx@student.liu.se xxxxx@student.liu.se  xxxxx@liu.se 

070-XX XX XX  070-XX XX XX   013-XX XX XX
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Svarsblankett, deltagande i studie om läsning vårterminen 2013 

 

 

Jag godkänner att mitt barn deltar i ovanstående studie. 

 

 

Barnets namn:                                                                                                   . 

 

Barnet går i årskurs:                                . 

 

Barnets skola:                                                                                                    . 

 

 

Vårdnadshavares underskrift:                                                                       . 

 

Namnförtydligande:                                                                                           . 

 

Datum:                                                                                                               . 
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Brev till elev: Att läsas tillsammans med en vuxen 

 

I vår kan du få vara med i en undersökning som tittar på din svenska och 

engelska läsförmåga 

 

Vi heter Emelie och Sofie och vi studerar på Linköpings universitet. Vi ska bli 

logopeder. En logoped jobbar med att hjälpa personer som har svårt med språk, tal, 

röst  eller läsning och skrivning. Under vår sista termin ska vi göra en 

undersökning som handlar om läsning. Vi undrar nu om du vill vara med i den.  

 

I undersökningen kommer vi titta på hur ni elever läser på svenska och engelska. 

Vissa av er kanske tycker att det är lätt att läsa, men andra av er kanske tycker det 

är svårare att läsa. Vi gör denna undersökning för att vi som kommer i kontakt mer 

er elever ska kunna få bättre förståelse för hur ni läser på engelska. 

 

Om du och dina föräldrar vill att du ska vara med i undersökningen kommer du 

och några av dina klasskompisar få göra några små lästest där ni läser tyst. Du 

kommer också få träffa Emelie eller Sofie ensam där du får läsa högt. Vi kommer 

även ställa några frågor till dig om läsning, men det är något som du då kan säga 

nej till om du inte vill. Detta kommer inte ta så lång tid.  

 

Har du frågor kan du prata med din lärare, Emelie eller Sofie. Du kan även be din 

förälder ringa till Stefan som ansvarar för hela undersökningen. 

 

Det är helt frivilligt att vara med och du väljer själv hur du vill göra. Om du väljer 

att vara med kan du när som helst ångra dig och avbryta om du inte vill vara med 

längre. När undersökningen är klar kommer vi att skriva om det i en uppsats, men 

ingen elev kommer att bli igenkänd, då vi inte nämner ditt namn eller din skola.  

 

Med Vänliga Hälsningar  

 

Sofie Björndahl  och  Emelie Johansson 


