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SAMMANFATTNING 
 
Avkodning och kodning, de tekniska komponenterna i läsning och skrivning, är något som 
alla barn måste lära sig i de tidiga skolåren för att kunna tillgodogöra sig undervisningen och 
utveckla sin läsförståelse och sitt skrivande. Forskning har visat att det är viktigt att de 
tekniska förmågorna blir automatiserade så att barnets fokus kan flyttas från teknik till 
innehåll. Om det uppstår något problem med dessa förmågor är det viktigt att så fort som 
möjligt utreda orsaken till det. För att kartlägga avkodnings- och kodningsförmågan hos barn i 
årskurs 1-5 kan man använda sig av läs- och skrivutredningsmaterialet LäSt. Huvudsyftet med 
uppsatsen är att undersöka om LäSt lämpar sig som utredningsmaterial även för årskurs 6 och 
göra en normering för denna åldersgrupp. Eftersom åtskilliga studier har visat att kön, 
tvåspråkighet och socioekonomiska faktorer påverkar läs- och skrivutvecklingen, ville vi även 
undersöka dessa faktorer i studien. Vi har dessutom undersökt sambandet mellan avkodnings- 
och kodningsförmågan. 
 
Deltagarna i studien består av 159 elever i årskurs 6. För att efterlikna en normalpopulation 
har hänsyn tagits till demografiska och geografiska områden. 
 
Studien visar att LäSt lämpar sig som utredningsmaterial för årskurs 6, men att visst behov av 
revidering av deltestet Stavning föreligger. I studien framkommer ingen skillnad mellan 
flickors och pojkars prestationer. Däremot ser vi att tvåspråkighet är en positiv faktor för 
avkodning och kodning, och att elever med hög SES presterar bättre än övriga deltagande 
elever på samtliga deltest. Vi kan också se en signifikant, stark korrelation mellan 
avkodnings- och kodningsförmågan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sökord: Avkodning, Kodning, Normering, LäSt, Läs- och skrivutveckling 



 

 
  



 

1. INLEDNING.........................................................................................................................1 
1.1. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ......................................................................................1 

2. BAKGRUND.........................................................................................................................2 
2.1. VAD ÄR LÄSNING OCH STAVNING?....................................................................................2 
2.2. NORMAL LÄS- OCH SKRIVUTVECKLING ............................................................................3 
2.3 SKOLANS ROLL FÖR LÄS- OCH SKRIVUTVECKLINGEN ........................................................6 
2.4 LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER ..........................................................................................7 

3. METOD...............................................................................................................................10 
3.1 FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN .............................................................................10 
3.2 DELTAGARE.....................................................................................................................10 
3.3 MATERIALET ...................................................................................................................12 
3.4 GENOMFÖRANDE .............................................................................................................13 
3.5 STATISTISK BEARBETNING...............................................................................................13 

4. RESULTAT.........................................................................................................................13 
4.1 BESKRIVANDE STATISTIK ................................................................................................13 
4.2 RESULTAT FÖR ÅRSKURS 6 OCH ÅRSKURS 5 ....................................................................14 
4.3 RESULTAT FÖR SKOLA OCH SES......................................................................................14 
4.4 KÖNSSKILLNADER ...........................................................................................................15 
4.5 TVÅSPRÅKIGHET .............................................................................................................15 
4.6 KORRELATIONSANALYS ..................................................................................................16 
4.7 TESTRELIABILITET...........................................................................................................17 
4.8 ANALYS AV STAVNINGSTESTET .......................................................................................17 

5. DISKUSSION .....................................................................................................................18 
5.1 METODDISKUSSION .........................................................................................................18 
5.2 GENOMFÖRANDE .............................................................................................................19 
5.3 RESULTATDISKUSSION.....................................................................................................20 
5.4 TESTKONSTRUKTIONSDISKUSSION...................................................................................24 
5.5 LOGOPEDISK RELEVANS ..................................................................................................27 
5.6 SAMMANFATTANDE DISKUSSION .....................................................................................27 

TACK.......................................................................................................................................28 
REFERENSER .......................................................................................................................29 

BILAGOR ...............................................................................................................................33 



1 

1. INLEDNING 
 
Två av de viktigaste och mest grundläggande förmågorna som barn tillägnar sig i skolan är att 
läsa och skriva. Dessa förmågor är nödvändiga för att barnet ska kunna utvecklas och deltaga 
inom andra områden, både i skolan och i samhället i stort. Efter några år i skolan ökar kraven 
på barnet, och det blir allt viktigare att kunna ta till sig information och förstå innehållet i 
skolböcker och annat skriftligt material. Då krävs det att barnet har lärt sig att avkoda och fått 
flyt i läsandet, så att den tekniska delen av läsningen sker automatiskt. På samma sätt behöver 
den tekniska delen av skrivningen (stavning) vara automatiserad, så att barnet kan utveckla 
sin förmåga att uttrycka sig skriftligt och förmedla ett budskap genom text. 
 
Vid misstanke om läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi är det viktigt att sätta in rätt insatser 
så tidigt som möjligt. En utredning kan visa vilken typ av svårigheter eleven har så att insatser 
och eventuella hjälpmedel kan anpassas till de individuella svårigheterna. Utredningen bör 
göras så tidigt som möjligt före övergången till högstadiet, så att eleven får rätt insatser innan 
kraven i skolan blir högre. I årskurs 6 ska elevens läs- och stavningsförmåga vara så 
automatiserad att fokus ligger på innehåll istället för teknik när eleven läser och skriver. 
Därför ansåg vi det relevant att som magisteruppsats i logopedi normera ett test för årskurs 6. 
Efter kontakt med testkonstruktörerna LäSt AB, valdes testet LäSt (Samuelsson, Elwér, 
Fridolfsson & Wiklund, 2009), vilket redan är normerat för årskurs 1 till 5. Förhoppningen 
var att testet skulle visa sig lämpligt för utredning även i årskurs 6. Eftersom vi tror att de 
svaga avkodarna inte utvecklas i samma takt som de starka var vi också intresserade av att se 
hur variansen förändrats från årskurs 5 till årskurs 6. 
 
Då det finns studier som talar både för och emot betydelsen av faktorer som kön, 
tvåspråkighet och socioekonomisk status vid utvecklingen av läs- och skrivförmågan valde vi 
att studera detta närmare. Vi valde även att undersöka hur avkodning och kodning korrelerar 
med varandra i det insamlade materialet. 
 
 
1.1. Syfte och frågeställningar 
 
Huvudsyftet var att normera LäSt för årskurs 6, med förhoppningen att fylla ett behov av 
normerat material för testning av avkodning och kodning. Vi utgick från frågeställningen: 
 
• Lämpar sig utredningsmaterialet LäSt för testning i årskurs 6? 
  - Presterar eleverna i årskurs 6 i genomsnitt bättre än eleverna i årskurs 5? 
  - Är spridningen i resultatet större i årskurs 6 än årskurs 5? 
 
Det insamlade materialet undersöktes också utifrån följande två frågeställningar: 
 
• Hur påverkar kön, tvåspråkighet och socioekonomisk bakgrund resultatet? 
 
• Finns det samband mellan avkodningsförmåga och kodningsförmåga? 
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2. BAKGRUND 
 
I bakgrunden behandlar vi den normala läs- och skrivutvecklingen och några faktorer som kan 
påverka den. Vi tar också upp vad som händer när läs- och skrivutvecklingen inte fungerar 
som den ska. Eftersom LäSt inte testar läsförståelse, avhandlas det inte i uppsatsen. Fokus 
ligger istället på avkodning och kodning; de tekniska komponenterna i läsning och skrivning. 
 
 
2.1. Vad är läsning och stavning? 
 
Tillkomsten av skriftspråket har spelat en stor roll för människans utveckling. Skillnaderna 
mellan det skrivna och det talade ordet är många. Förutom det uppenbara, att talat språk tas 
emot auditivt och skrivet språk visuellt, finns det många andra aspekter hos skriftspråket som 
människan haft stor nytta av genom historien. Till skillnad från muntlig information kan det 
skrivna ordet bevaras och spridas vidare, och många kan få ta del av samma information. Det 
talade ordet försvinner så fort det har uttalats, medan skriften är bestående. Med skriftens 
tillkomst blev det möjligt för oss att kommunicera med människor vi inte fysiskt kan träffa 
och prata med; vi kan skriva till människor på andra geografiska platser, och vi kan till och 
med förmedla våra tankar till andra människor när vi själva inte längre lever. Världens första 
skriftsystem som endast hade tecken för språkljud, s.k. fonem, utvecklades av fenicierna i 
nuvarande Libanon, ca 1000 år f Kr. De hade tecken för alla konsonanter, sammanlagt 22 
bokstäver. Deras ljudskrift övertogs bl.a. av grekerna, och ännu senare romarna, som gav våra 
bokstäver den form de har idag (Lundberg, 2010). 
 
Ordet ortografi härrör från grekiskans orthós som betyder ’rätt/korrekt’ samt gráphein som 
betyder ’att skriva’. En ortografi är:  
 

”det allmänt vedertagna användandet av symboler för att representera ett språk i skriven 
form” (uppsatsförfattarnas översättning från Brunswick, McDougall & de Mornay 
Davies, 2010 s. 3). 

 
Finska och turkiska är exempel på s.k. ytliga ortografier, där varje bokstav (grafem) 
symboliserar ett enda ljud (fonem). Dessa ortografier är enkla att förstå och enkla att lära sig, 
man stavar orden i princip som de låter. I de flesta alfabetiska skriftspråk är däremot 
stavningen mer eller mindre invecklad och svår att förutsäga med t.ex. flera stavningssätt för 
samma ljud. 
  
Svenskan räknas som en djup ortografi. (Brunswick m.fl., 2010). I svenskan har vi 
exempelvis tje- och sje-ljuden, vilka kan stavas på flera sätt. (Høien & Lundberg, 2004). Det 
är svårare att stava ett ord när stavningen avviker mycket från uttalet. På samma sätt är det 
svårare att läsa ett ord som inte stavas som det låter; om man ljudar sig fram är det inte säkert 
att uttalet blir rätt. Uttal kan skilja sig stort mellan olika dialekter i Sverige, och det som 
stavas som det låter på en dialekt kan avvika från uttalet på en annan. Detta brukar dock inte 
utgöra något problem när man väl lärt sig de olika stavningsreglerna (Høien & Lundberg, 
2004). Att lära sig förstå morfologiska principer har stor positiv inverkan på rättstavningen. 
Att ordet högt inte stavas hökt förstår man när man också förstår att det är en böjningsform av 
ordet hög. Det här är en typ av kunskap som barn gradvis tillägnar sig genom möten med 
skriftspråket och genom att aktivt studera hur ord är uppbyggda (Høien & Lundberg, 2004). 
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2.2. Normal läs- och skrivutveckling 
 
Den normala läs- och skrivutvecklingen förklaras ofta inom forskningen med olika sorters 
stadiemodeller. Med hjälp av dessa kan man beskriva de olika stadier ett barn går igenom när 
det lär sig att läsa och skriva. Många forskare fokuserar i sina modeller på antingen 
läsutvecklingen eller stavningsutvecklingen, men Frith (1985) kombinerar utvecklingen av de 
båda förmågorna i samma modell. De flesta forskare är dock överens om att det är en 
förenklad bild att dela upp läs- och stavningsutvecklingen i stadiemodeller. Skillnader barn 
emellan är stora och kan bero både på inre och yttre faktorer, t.ex. intresse, erfarenheter och 
typ av undervisning. Dessa individuella skillnader gör att barn kan befinna sig i stadier olika 
länge. En del kan till och med hoppa över stadier i sin läs- och stavningsutveckling 
(Lundberg, 2010). Det finns också forskare som inte alls vill dela in utvecklingen i stadier. 
Treiman & Bourassa (2000) menar exempelvis att utvecklingen sker genom samtidiga 
alfabetiska, ortografiska och morfologiska processer. 
 
Trots olika synsätt på hur man ska förklara utvecklingen, och den förenklade bilden 
stadiemodeller ger, anser vi att stadiemodeller är ett bra sätt att förklara hur långt ett barn 
kommit i sin utveckling. Vi ska i detta kapitel fokusera på hur man kan beskriva läsningen 
och stavningen hos ett barn fram till den för studien aktuella skolåldern, årskurs 6. 
 
 
2.2.1. Läsutveckling 
 
Logografisk läsning är det första stadiet i många stadiemodeller och är enligt Frith (1985) ett 
steg i övergången mellan ”låtsasläsning” och alfabetisk läsning. I detta stadium har barnen 
ännu inte lärt sig kopplingen mellan ljud och bokstav för att läsa ord, utan skapar enligt Ehri 
(1991) associationer mellan talade ord och visuella särdrag och ”läser” därmed hela ord som 
bilder. Exempel på logografisk läsning kan vara att känna igen och ”läsa” McDonaldsskylten. 
Flera forskare menar att det logografiska stadiet inte har någon betydelse för den fortsatta 
läsutvecklingen. Share & Stanovich (1995) menar att det snarare handlar om ”förläsning”, 
vilket man inte nödvändigtvis behöver gå igenom för att börja läsa fonetiskt (alfabetiskt). De 
menar att det första riktiga stadiet i läsutvecklingen är när barnen börjar utveckla en viss 
alfabetisk kunskap för att känna igen ord. 
 
När barnen börjar förstå kopplingen mellan ljud och bokstav, har de nått det alfabetiska 
stadiet. Det övergripande skedet är ljud - bokstavskopplingen, och det är denna förmåga som 
är grundläggande för den fortsatta läsutvecklingen. För att kunna göra denna koppling måste 
barnen utöver att känna igen bokstäver och hur de låter, också förstå att det är dessa ljud som 
bygger det talade språket. Det här kallas för den alfabetiska insikten (Adams, 1990). Den 
alfabetiska insikten är dock inte det enda som krävs för att kunna läsa alfabetiskt. Barnen 
måste förstå att kopplingen mellan ljud och bokstav i skrivna ord varierar och exempelvis 
påverkas av koartikulation, vilket betyder att samma bokstav kan låta olika beroende på dess 
placering. De måste också lära sig att det finns flera stavningssätt för samma ljud och att ord 
inte alltid stavas som de låter (ljudstridig stavning), exempelvis ordet berg där grafemet /g/ 
uttalas /j/ och /e/ snarare uttalas /ä/. 
 
Beroende på hur djup eller ytlig ett språks ortografi är kan det ta olika lång tid att lära sig 
grunderna i det alfabetiska stadiet (Seymour, Aro & Erskine, 2003). I Sverige tillägnar sig de 
flesta barn dessa färdigheter efter ett år i skolan, alltså i åldern 7 – 8 år (Johansson, 2009). 
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När barnen lär sig att känna igen olika stavningsmönster når de enligt Ehri (1991) och Frith 
(1985) det ortografiska stadiet. Vid ortografisk läsning använder man sin kunskap om 
bokstavskombinationer och stavningsmönster för att läsa ord via visuell information istället 
för fonologisk information. En ortografisk läsare som möter ett nytt ord läser inte ut bokstav 
för bokstav, utan jämför istället ordets mönster med liknande mönster som finns lagrade i 
minnet. Förmågan att kunna använda sig av en direkt visuell väg för att nå sitt lexikon, istället 
för att ljuda sig fram, krävs för att uppnå en automatisk, effektiv och snabb läsning. Den 
ortografiska kunskapen utvecklas i takt med att man läser och lagrar in fler och fler ord som 
har liknande mönster. Enligt Chall (1983) utvecklas det ortografiska läsandet vanligtvis i 
åldern 7 – 8 år hos amerikanska engelskspråkiga barn. Då svenska barn börjar sin formella 
läsundervisning senare än de amerikanska barnen, kan det antas att de når det ortografiska 
stadiet något senare, i åldern 8 – 9 år. 
 
Att man går vidare från ett stadium till ett annat, betyder inte att man inte längre kan använda 
sig av de tidigare inlärda strategierna. En person som i huvudsak läser ortografiskt kan ibland 
behöva skifta tillbaka till den alfabetiska läsningen, exempelvis vid läsning av ett långt ord 
som han/hon aldrig stött på tidigare, eller ett ord med ovanligt stavningsmönster. Att kunna 
skifta mellan olika strategier på detta sätt ska ske automatiskt hos läsaren (Lundberg, 2010). 
 
 
2.2.2. Stavningsutveckling 
 
Inom forskningen har stavningsutveckling inte ägnats lika stort intresse som läsutveckling 
(Høien & Lundberg, 2004). Stavningsförmågan ansågs tidigare vara enkel och mekanisk, men 
anses idag vara en högre sofistikerad språklig förmåga. Barns stavningsförmåga utvecklas 
under en lång tid, ända från förskoleåren upp till gymnasiet. För att täcka in utvecklingen 
använder man sig även här av stadiemodeller. En känd sådan är den som Henderson (1985) 
föreslagit. Denna modell används av många forskare, såsom Bear, Invernizzi, Templeton & 
Johnston (2004). 
 
I det första av Hendersons (1985) stadier, the prephonetic stage, börjar barnen experimentera 
mycket med papper och penna. De härmar vuxnas skrivande och producerar bokstavsliknande 
tecken. De klarar av att skilja mellan skrift och bilder och förstår att skrift förmedlar ett 
meddelande, men de har ännu inte förstått att en bokstav är en symbol som representerar ett 
språkljud. Friths (1985) motsvarighet till detta stadium, det logografiska, kan enligt henne inte 
uppnås förrän barnen först har börjat läsa logografiskt. 
 
Det andra av Hendersons (1985) stadier, the phonetic stage, når barnen oftast när mer formell 
undervisning påbörjas. Barnen lär sig nu att det finns en koppling mellan bokstäver och 
språkljud. De får upp ögonen för den alfabetiska principen och börjar utveckla sin läs- och 
skrivförmåga. Barnen utvecklar gradvis en förfinad förståelse av bokstav - ljudkopplingen och 
stavar orden som de låter. I början på detta stadium skriver de främst de initiala 
konsonanterna som är lätta att höra ut, och mer svårhörda ljud såsom vokaler utelämnas ofta. 
Ju mer erfarenhet barnen tillägnar sig, desto bättre fonetisk analys klarar de av. Till sist 
behärskar de samtliga vokaler, konsonanter och de flesta konsonantkluster i enstaviga ord. 
Frith (1985) kallar det här för det alfabetiska stadiet. Enligt henne måste barnen nå detta 
stadium i stavningsutvecklingen innan de kan lära sig att läsa alfabetiskt. 
 
I det tredje av Hendersons (1985) stadier, patterns within words, börjar barnen förlita sig mer 
på sitt visuella minne, och kan därmed utveckla sitt ortografiska skrivande. För att uppnå ett 
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flyt krävs det att man lär sig de ortografiska mönstren, att man ”kan se” när ett ord är rätt. I 
det här stadiet är barnen medvetna om att ett ljud kan stavas på flera olika sätt. I Friths (1985) 
modell kallas detta för det ortografiska stadiet. Det är det sista stadiet i modellen, och hon 
menar att barnen kan nå det först efter att de lärt sig att läsa ortografiskt. 
 
I det fjärde av Hendersons (1985) stadier, syllable-juncture, utvecklar barnen sin kunskap om 
ords stavelsemönster och vilka regler som finns, t.ex. regeln gällande dubbelteckning. De 
börjar nu analysera stavelser och affix och kan dela upp långa flerstaviga ord i enskilda 
stavelser och se hur de hör samman. 
 
I Hendersons (1985) sista stadium, meaning derivation, använder barnen sin morfologiska 
kunskap om ord. De analyserar hur ord är uppbyggda i stammar och drar ledtrådar ur ords 
ursprung, och kan på så vis räkna ut hur de ska stavas. 
 
Ett annat sätt att se på stavningsutveckling är att jämföra likheter och skillnader mellan 
stavning och ordigenkänning vid läsning. Enligt Ehri (2000) vilar både läsning och stavning 
på samma alfabetiska, ortografiska och morfologiska grund. Skillnaden mellan de båda 
förmågorna är att det krävs mer minnesresurser vid stavning. I korrelationsstudier har man 
funnit att det råder samband mellan läsförmåga och skrivförmåga, samt att förbättrad läsning 
förbättrar stavningsförmågan och vice versa. 
 
 
2.2.3 Socioekonomiska faktorer 
 
Att socioekonomiska faktorer (SES) kan påverka läsutvecklingen finns det mycket forskning 
som tyder på. Barn från familjer med lägre socioekonomisk status har ofta mindre erfarenhet 
av böcker och läsning, vilket kan försena och påverka läsningen negativt. Enligt Olson, 
Forsberg & Wise (1994) är det främst läsförståelsen som drabbas. Däremot tycks inte den 
fonologiska förmågan (Samuelsson & Lundberg, 2003; Stanovich & Siegel, 1994) eller 
avkodningsförmågan (Chall, 1996) påverkas. 
 
I en studie av Wolff (2009a) där olika typer av läsare grupperades i s.k. profiler, visade det sig 
att de starka läsarna som regel rapporterade mer gynnsamma socioekonomiska förhållanden 
än de svaga läsarna, undantaget eleverna med dyslexi. 
 
 
2.2.4. Könsskillnader 
 
En vanlig uppfattning är att flickor generellt är bättre än pojkar på att läsa och skriva. Lynn &  
Mikk (2009) visade i sin metaanalys av flera stora internationella läsundersökningar bland 
pojkar och flickor, bl.a. PISA (Programme for International Student Assessment) och PIRLS 
(Progress in International Reading Literacy Study), att flickor presterar bättre än pojkar i olika 
läsförståelseuppgifter. Även Lietz (2006) har i en metaanalys av undersökningar från flera 
länder visat att flickor presterar bättre än pojkar i läsförståelse. I dessa undersökningar har 
man inte jämfört den grundläggande avkodnings- och kodningsförmågan. 
 
Kimura (1999) menar att det finns könsskillnader även beträffande den tekniska läs- och 
skrivförmågan. Enligt henne är vuxna kvinnor bättre på att stava och presterar bättre på 
fluency (att snabbt räkna upp ord som börjar på en viss bokstav) än män. Hon menar att detta 
beror på att flickor utvecklas tidigare, vilket bidrar till bättre representationer av fonem.  
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I Skolverkets utvärdering av grundskolans utveckling (Nationella utvärderingen av 
grundskolan, 2003) fick eleverna svara på frågor om ämnet svenska i en enkät. Flickorna 
bedömde sin förmåga högre än pojkarna i samtliga exempel på användande av svenska 
språket, så som förmågan att läsa dagstidningar och faktaböcker, skriva egna berättelser, 
skriva tydligt för hand och utan stavfel. Fler flickor än pojkar ansåg också att ämnet svenska 
är roligt, intressant och viktigt (Svenska, en samtalsguide om kunskap, arbetssätt och 
bedömning, 2007). 
 
 
2.2.5 Tvåspråkighet 
 
En hel del forskning tyder på att det finns ett positivt samband mellan tvåspråkighet och 
kognitiv utveckling (Lee, 1996). Ben-Zeev (1977) har bl.a. visat att tvåspråkighet ger en 
bättre medvetenhet om språklig form och funktion samt en bättre insikt om hur språk är 
konstruerade och fungerar, dvs. metaspråklig medvetenhet. Denna medvetenhet är i sin tur en 
viktig faktor för den grundläggande tekniska avkodnings- och kodningsförmågan, vilket 
påverkar tvåspråkiga barns läsutveckling och skolframgång positivt. Dessa resultat har man 
fått fram i studier på tvåspråkiga barn som är lika starka på båda språken. Det gäller därför 
inte nödvändigtvis tvåspråkiga barn som kan ett språk betydligt bättre än ett annat. 
 
Bialystok, Majumder & Martin (2003) har i sina studier visat att tvåspråkiga inte tycks ha en 
bättre fonologisk medvetenhet än enspråkiga. De menar att de skillnader som ibland 
framställs kan bero på andra faktorer som t.ex. vilket språk som är barnens modersmål och 
hur detta skiljer sig från andraspråket samt hur väl barnen behärskar de båda språken.  
 
 
2.3 Skolans roll för läs- och skrivutvecklingen 
 
2.3.1 Läroplanen om läsning och stavning 
 
Enligt den nya läroplanen (Lgr 11: Kursplan i svenska i grundskolan, 2011), är 
kunskapskravet för lägsta betyg, E, i årskurs 6 att eleven i text använder grundläggande regler 
för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. Eleven ska också kunna läsa 
med flyt och ha en grundläggande läsförståelse. För betyg C i årskurs 6 ska eleven använda 
grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet. 
Eleven ska också kunna läsa med gott flyt och ha en god läsförståelse. För betyget A ska 
eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god 
säkerhet samt läsa med mycket gott flyt och ha en mycket god läsförståelse.  
 
Enligt Paul (2007) fokuserar skolans läroplaner under de första skolåren på att barnen ska lära 
sig att läsa. Runt årskurs 3 bör ett barn ha lärt sig den tekniska avkodningen så pass bra att 
läsningen är automatiserad, eftersom läroplanerna skiftar fokus till att läsa för att lära. I 
årskurs 4 ska barnet kunna stava de flesta regelbundna ord, men också ha lärt sig många ord 
med avvikande stavningsregler. Från årskurs 4 ställs högre krav på barnets förmåga att 
självständigt skriva och förstå texter (Samuelsson m.fl. 2009). En elev som går i årskurs 6 ska 
ha en helt automatiserad läsförmåga och kunna läsa ortografiskt med flyt. Eleven ska också ha 
kunskaper om morfologiska strukturer i språket samt kunna stava och skriva ord automatiskt 
(Høien & Lundberg, 2004). 
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2.3.2 Skolpedagogik 
 
De flesta barn behöver direkt undervisning i hur man knäcker den alfabetiska koden, men 
flertalet barn lär sig att läsa och stava oberoende av vilken undervisningsmetod deras lärare 
använder (Lundberg, 2010). Det råder delade meningar om vilken pedagogisk modell som är 
bäst för barnets läs- och skrivutveckling. Avkodningsinriktad nybörjarmetodik är det 
vanligaste pedagogiska undervisningssättet i Sverige. Metoden innefattar att tidigt analysera 
ord och ljud, och parallellt med läsningen öva skrivning som ytterligare stärker fokus på 
bokstäverna och deras utmärkande egenskaper. Bokstäver introduceras efter hand, i 
förbestämd ordning (Lundberg, 2010). En annan metod som också fokuserar på avkodning är 
Wittingmetoden. Den består av de fem huvuddelarna symbolinlärning, sammanljudning, 
förståelse, avlyssningsskrivning samt textläsning. Bokstäver introduceras i förbestämd 
ordning och barnet ska grundligt lära sig sammanljudning innan fokus flyttas till förståelse 
och innehåll (Witting, 1985). I motsats till de avkodningsinriktade modellerna finns det också 
de som är mer förståelseinriktade. LEA, Language Experience Approach, menar att 
avkodningsmetodiken är främmande och abstrakt för eleverna och att elevernas eget språk bör 
vara utgångspunkten. Läsningen ska helst vara omedveten; man vill hoppa över 
avkodningsstadiet helt (Lundberg, 2010). Denna alternativa metodik har praktiserats av 
många svenska lärare, men är mycket kritiserad och har inget starkt stöd i forskning som rör 
läs- och skrivutveckling (Adams, 1991; Foorman, Francis, Fletcher, Schatschneider & Mehta, 
1998; Hattie, 2008). 
 
 
2.3.3 Stavningens plats i undervisningen 
 
I Svenska: en samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning (2007) pekar man på den 
nya riktning som undervisningen i svenska tagit sedan 1990-talet. Idag tycks fokus ligga på 
funktionellt snarare än formellt arbete med språket, och färdigheten stavning tycks ha blivit 
bortprioriterad till förmån för andra färdigheter som anses viktigare: 
 

”Den formella färdighetsträningen, med grammatik, rättstavning och handstilsövningar, 
tycks ha ersatts med funktionellt arbete med språket. Denna prioritering leder till en 
förändring av kunskaperna. Grammatik, rättstavning och handstil är de moment som 
eleverna uppger att de klarar sämst” (Svenska: en samtalsguide om kunskap, arbetssätt 
och bedömning, 2007, s. 17) 
 

Ur forskningssynpunkt finns det anledning att misstänka att en bortprioriterad 
stavningsundervisning inverkar negativt även på den skriftliga produktionen som man gärna 
vill fokusera på i skolan idag. Enligt Lundberg (2008) behöver elever få så mycket 
undervisning och kunskap om stavning och meningskonstruktion att denna färdighet 
automatiseras; målet med stavningsundervisningen är att få ett flyt i skrivandet. Först då kan 
eleven istället fokusera på det språkliga innehållet och sammanhanget i texten, samt utveckla 
sin kreativitet (Høien & Lundberg, 2004). 
 
 
2.4 Läs- och skrivsvårigheter 
 
Det finns en mängd olika orsaker som kan medföra att man får svårt för att läsa och skriva, 
exempelvis dålig undervisning, bristande läserfarenhet, koncentrationssvårigheter, 
språkstörning, annat modersmål, utvecklingsstörning eller dyslexi. Statistiken över hur många 
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som drabbas av någon form av läs- och skrivsvårigheter varierar kraftigt; mellan 2,4 – 20 % 
av populationen. Det är avhängigt av hur man definierar läs- och skrivsvårigheter och i vilken 
ålder man gör bedömningen (Catts & Kamhi, 2005; Frisk, 2010; Scerri & Schulte-Körne, 
2009). 
 
Tidigare forskning har visat att läs- och skrivsvårigheter är vanligare hos pojkar än flickor. 
Naidoo (1972) fann att det gick fem pojkar på en flicka. Senare forskning har dock inte 
kunnat styrka detta. Enligt Shaywitz, Shaywitz, Fletcher & Escobar (1990) råder det ingen 
könsskillnad om pojkar och flickor jämförs med objektiva mått på prestation, eller när andra 
faktorer som störande uppförande och hyperaktivitet inte vägs in (Willcutt & Pennington, 
2000). 
 
 
2.4.1 Fonologins betydelse för läsning och skrivning 
 
För att ett barn ska kunna lära sig de grundläggande tekniska delarna av att läsa och skriva, 
dvs. avkodning och kodning, menar Høien & Lundberg (2004) att det krävs en medvetenhet 
om språkets fonologi. Den fonologiska medvetenheten innebär en förmåga att uppfatta de 
olika språkljuden. Det är en förutsättning t.ex. för att ett barn ska kunna rimma, säga ord 
baklänges eller höra ut ett enskilt ljud i ett ord. Att kunna höra och dela upp ord i dess mindre 
beståndsdelar (fonem) och sedan koppla dessa till bokstäver (grafem) är grunden för en 
framgångsrik läs- och skrivutveckling, och ju mer utvecklad fonologisk medvetenhet barnet 
har desto lättare lär det sig att läsa (Catts & Kamhi, 2005). En studie av Puolakanaho m.fl. 
(2008) visade att man genom att bedöma fonologisk och språklig medvetenhet redan så tidigt 
som vid 3,5 års ålder kan förutsäga hur ett barn kommer att prestera i läsning och stavning i 
årskurs 2. Detta visar att fonologisk medvetenhet är en stark prediktor för senare läs- och 
skrivutveckling. 
 
Det finns barn som tidigt börjar intressera sig för språkets formsida. De rimmar spontant, 
leker med olika ljud och provar sig fram. Sedan finns det också de barn som inte spontant och 
nyfiket börjar utforska språket. Dessa barn får ofta problem med läsinlärningen (Lundberg, 
2010). Elever som upplever misslyckande i samband med läsning kan hamna i en negativ 
spiral som Stanovich (1986) kallar för Matteuseffekten. De kan tappa motivationen och lägga 
mindre tid på läsandet, vilket i sin tur gör att de blir ännu sämre läsare och halkar efter i 
språkutvecklingen (Stothard, Snowling & Bishop, 1996). 
 
En särskild typ av läs- och skrivsvårigheter är dyslexi, där de vanligaste symptomen är 
svårigheter med ordigenkänning, avkodning och stavning. En av de mest välkända teorierna 
om orsakerna till dyslexi kallas för den fonologiska hypotesen. Enligt den fonologiska 
hypotesen kan de gener man ärver ge upphov till strukturer i hjärnan som kognitivt yttrar sig 
som fonologiska svårigheter, dvs. hur hjärnan uppfattar och bearbetar språket fonologiskt 
(Vellutino, Fletcher, Snowling & Scanlon, 2004). Man delar in de fonologiska svårigheterna i 
tre olika typer som kan förekomma tillsammans eller enskilt. Den ena är problem med 
fonologisk medvetenhet, vilket innebär att man har svårt för talljudens struktur. Den andra 
delen är problem med det fonologiska arbetsminnet. Det resulterar i att man kan få svårt att 
minnas det man precis har läst eller att början på ett ord eller en mening försvinner innan man 
har läst färdigt. Den sista delen är problem med fonologisk ordmobilisering. Det innebär 
svårigheter att hitta rätt ord och ords betydelser i sitt inre lexikon (Catts & Kamhi, 2005). 
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2.4.2 Automatisering av avkodnings- och kodningsförmågan 
 
Att automatisera avkodnings- och kodningsförmågan är nödvändigt för att kunna gå vidare i 
läs- och skrivutvecklingen till mer avancerade stadier. Perfetti (1985) har visat att 
automatisering av avkodningsförmågan är en viktig förutsättning för god läsförståelse. Enligt 
honom kan man dela upp läsförståelse i avkodningsförmåga samt högre kognitiva förmågor. 
Eftersom läsning sker i ett minnesbegränsat system måste de olika processerna dela på 
kapaciteten. Då är det viktigt att automatisera den grundläggande tekniska 
avkodningsförmågan för att frigöra minneskapacitet åt högre processer, som att dra slutsatser 
från en text och att jämföra det lästa med egna erfarenheter från långtidsminnet. Om 
avkodningen/ordigenkänningen är ansträngande även vid enkla meningar finns inte tillräckligt 
med minneskapacitet kvar till de högre, mer komplexa processerna. Det kan då bli svårt för 
läsaren att hålla kvar alla enheter i minnet, vilket i sin tur kan påverka läsförståelsen. 
 
Høien & Lundberg (2004) skriver att rättskrivning är en viktig del i skrivprocessen. För den 
som har svårt att stava blir det ansträngande att skriva. Om man inte har automatiserat 
stavningen, blir konsekvensen att man mister tempo samt får mindre tankeverksamhet över att 
rikta mot innehållet. 
 
 
2.4.3 Konsekvenser av brister i avkodnings- och kodningsförmågan 
 
Typiska lässvårigheter för svaga läsare som av olika orsaker inte automatiserat den 
grundläggande tekniska läs- och skrivförmågan kan vara att man läser långsamt, trevande, 
hackigt och ibland otydligt, att man läser för fort och gissar eller utelämnar ord eller 
bokstäver. Typiska stavningssvårigheter kan vara att man utelämnar bokstäver och ändelser i 
ord, stavar ljudenligt, och att man känner sig osäker på hur bokstäver låter och ser ut. Problem 
med dessa grundläggande läs- och skrivförmågor kan i sin tur ge sekundära problem med 
läsförståelse och begränsad läserfarenhet. Det är inte heller ovanligt att de sekundära 
problemen har negativ inverkan på ordförråd och allmänkunskaper (Høien & Lundberg, 2004; 
Lyon, Shaywitz & Shaywitz, 2003). 
 
En person som läser riktiga ord har oftast ortografiska representationer lagrade i 
långtidsminnet som hjälper till och gör det lättare att läsa. När man läser nonord har man inte 
några representationer lagrade. Läsaren blir då tvungen att förlita sig på sin fonologiska 
avkodningsförmåga och ljuda sig igenom orden. Detta innebär att en person med 
avkodningssvårigheter får svårt att läsa nonord (Dahlin, 2009). Siegel & Ryan (1989) skriver 
följande: 
 

“The purest definition of reading disability appears to involve problems with reading 
non-words” (Siegel & Ryan, 1989, s 284)  

 
En svag läsare med osäker alfabetisk och/eller ortografisk avkodningsförmåga läser i regel 
långsammare än en stark läsare. Enligt Adams (1990) står lästid på ord och nonord för en 
betydande varians i läsförmågan. Det är därför viktigt att använda sig av begränsad tid vid ett 
avkodningstest för att kunna skilja elever åt via deras läshastighet.  
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Personer med specifika läs- och skrivsvårigheter som har lärt sig att kompensera för sina 
problem brukar ofta falla tillbaka i svårigheter när de utsätts för tidspress (Wolff, 2009b). 
Även Perfetti (1985) menar att läshastighet är en viktig aspekt av läsförmågan: 
 

”the definition of reading ability comes from considering both speed and 
comprehension” (Perfetti, 1985, s 12) 

 
 
3. METOD 
 
3.1 Forskningsetiska överväganden 
 
Innan insamlingen av materialet påbörjades blev projektplanen granskad och godkänd av den 
etiska kommittén vid avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet. I ett 
första steg togs kontakt med skolornas rektorer för att få ett godkännande från skolan (se 
bilaga 1). Därefter skickades ett informationsbrev ut till samtliga barns föräldrar för 
medgivande om att låta barnet deltaga i testningen (se bilaga 2). Först när skriftliga 
godkännanden från föräldrarna samlats in genomfördes testningarna. 
 
Barnen informerades om att de när som helst fick tacka nej till deltagande eller avbryta testet. 
Alla testresultat har avidentifierats. 
 
 
3.2 Deltagare 
 
3.2.1 Skolor 
 
Inför studien kontaktades skolor utifrån vissa bestämda kriterier. En förfrågan skickades ut till 
nio skolor, varav fem var intresserade av att deltaga i studien. Skolorna valdes ut med hänsyn 
till SIRIS (Skolverkets Internetbaserade Resultat- och kvalitetsInformationsSystem) uppgifter 
om socioekonomiska och demografiska faktorer för läsåret 2010/2011, eftersom vi ville få 
spridning beträffande föräldrarnas utbildningsnivå och antal elever med utländsk bakgrund. 
Genom statistik från SCB (Statistiska centralbyrån) kontrollerade vi att vi fick spridning även 
på kommunnivå. Vi valde en landsbygdsskola, två skolor i en mindre stad samt två skolor i 
större städer. Samtliga skolor ligger av praktiska skäl i Götaland; tre skolor i Skåne och två i 
Västergötland.  
 
Kodningen i tabellerna är följande:  
 
Skola A: Är en åk 3-9 skola som ligger i ett samhälle på landsbygden i kommun 1.  
Skola B: Är en åk 1-6 skola som ligger i en liten stad i kommun 2.  
Skola C: Är en åk 1-6 skola som ligger i en liten stad i kommun 2. 
Skola D: Är en åk 1-6 skola som ligger i en stor stad i kommun 3. 
Skola E: Är en åk 1-9 skola som ligger i en stor stad i kommun 4. 
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I tabell 1 presenteras kommunfakta beträffande folkmängd, eftergymnasial utbildning och 
utländsk bakgrund. Ett medelvärde för de fyra kommunerna presenteras under Medel i 
tabellen.  
 
Tabell 1. Kommunfakta för deltagande skolor.  
Kommunfakta Riket 1 2 3 4 Medel 
Folkmängd 9415570 39394 22838 129177 110488 - 
Eftergymnasialt utbildade (%) 29 27 20 29 56 33 
Utländsk bakgrund (%) 19 12 12 26 22 18 

Källa: SCB 
 
 
Som framgår av tabell 2 varierar statistiken beträffande eftergymnasial utbildning och antal 
elever med utländsk bakgrund skolorna emellan. Skola D har en högre andel elever med 
utländsk bakgrund (68 %) jämfört med de övriga skolorna och riket totalt. Skola E har en 
högre andel föräldrar med eftergymnasial utbildning (91 %) jämfört med övriga skolor och 
riket totalt. Skola D och E representerar den del av materialet som avviker mest från medel i 
riket. Medelvärdet för skolorna är något högre än rikets beträffande föräldrar med 
eftergymnasial bakgrund och elever med utländsk bakgrund. Observera att samtliga siffror 
gäller skolorna, inte sammansättningen i de testade klasserna. 
 
Tabell 2. Statistik över skolorna, med skolornas sammanlagda elevantal, föräldrarnas 
utbildningsnivå samt andel elever med utländsk bakgrund.  
Skolor Antal 

elever 
Föräldrar med eftergymnasial 
utbildning (%) * 

Andel elever med 
utländsk bakgrund (%) ** 

A 478 38 6 
B 325 49 14 
C 287 61 15 
D 149 26 68 
E 544 91 20 
Medelvärde 
samtliga skolor 

- 53 25 

Riket totalt 
grundskolan 

886 487 51 18 

Källa: SIRIS 
 
Som analysstöd till SIRIS ges följande förklaring: *Föräldrar med eftergymnasial utbildning: 
Eftergymnasial utbildningsbakgrund innebär att elever har minst en förälder som har 
eftergymnasial utbildning. **Utländsk bakgrund: Utländsk bakgrund innebär att eleven är 
född utomlands samt elever födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands. Övriga 
hamnar i gruppen med svensk bakgrund, även om de har en utländsk förälder. 
 
 
3.2.2 Elever 
 
Målet var att testa hela klasser med så lite bortfall som möjligt. Eftersom föräldrarnas 
godkännande krävdes för att få genomföra testningen har vi inte kunnat påverka utfallet. 
 
I tabell 3 redovisas det antal elever som erbjudits att deltaga i undersökningen och därmed fått 
informationsbrevet. Svarsfrekvensen anger hur många elever som lämnade tillbaka brevet 
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med svar från föräldrarna. I tabellen redovisas också antal elever som deltog i 
undersökningen, samt deltagarfrekvens, dvs. hur många av det totala antalet tillfrågade elever 
som deltog i undersökningen. 
 
Tabell 3. Antal tillfrågade elever, svarsfrekvens, samt antal deltagare från de olika skolorna. 
Skolor Antal elever Svarsfrekvens (%) Deltagande Deltagarfrekvens (%) 
A 41 83 29 71 
B 50 100 46 92 
C 55 98 48 87 
D 21 100 17 81 
E 24 92 19 79 
Totalt alla skolor 191 94.6 159 83 

 
I undersökningen deltog totalt 159 personer. Av dessa var 141 (89 %) födda i Sverige och 18 
(11 %) födda utanför Sverige. De deltagare som var födda utanför Sverige var tvåspråkiga. 
Av de 141 personerna som var födda i Sverige var 18 (13 %) personer tvåspråkiga. Totalt 
deltog 36 (23 %) personer som var tvåspråkiga. 
 
Det totala antalet flickor i undersökningen var 83 (52 %) och antalet pojkar var 76 (48 %). 
 
 
3.3 Materialet 
 
Testet som vi har utgått ifrån heter LäSt (Samuelsson m.fl., 2009). Det används idag vid 
utredning och kartläggning av avkodnings- och kodningsförmågan hos elever i årskurs 1-5. 
LäSt avser att testa en elevs grundläggande tekniska färdigheter i läsning och stavning och 
inriktar sig på de tidiga läs- och skrivförmågorna som barnet behöver när det lär sig att läsa 
och skriva. Testet påminner om det amerikanska Test of word reading efficiency (Torgesen, 
Wagner & Rashotte, 1999) men med tillägg av ett stavningstest för att även kartlägga 
kodningsförmågan. Testet mäter inte läsförståelse (Samuelsson m.fl., 2009). LäSt är normerat 
på 823 barn i årskurs 1 till 5 i Östergötlands län. 
 
Testmaterialet till LäSt består av tre delar som ges i följande ordning: Avkodning ord A och B, 
Avkodning nonord A och B, samt Stavning vid individuell testning. Samtliga delar genomförs 
vid samma tillfälle och uppgifterna i deltesten har en ökande svårighetsgrad. Eleven ges ett 
poäng för varje korrekt svar. Avkodning ord kan totalt ge 200 poäng varav 100 poäng för del 
A och 100 för del B. Avkodning nonord kan totalt ge 126 poäng varav 63 för del A och 63 för 
del B. Stavning kan totalt ge 60 poäng.  
 
Avkodning nonord testar i huvudsak barnets alfabetiska läsförmåga. I delen Avkodning ord 
bör barnet främst läsa ortografiskt, men kan också använda sig av alfabetisk läsning vid 
behov. 
 
1. Avkodning ord A och B 
Testledaren: test- och svarsformulär, penna, stoppur. 
Eleven: Läsark avkodning ord A och B. 
 
2. Avkodning nonord A och B 
Testledaren: test- och svarsformulär, penna, stoppur. 
Eleven: Läsark avkodning nonord A och B. 
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3. Stavning vid individuell testning 
Testledaren: stavningstest. 
Eleven: test- och svarsformulär, penna, suddgummi. 
 
 
3.4 Genomförande 
 
Testningen genomfördes individuellt i lugn och avskiljd miljö med endast eleven och 
testledaren närvarande. Alla deltest genomfördes vid samma tillfälle och tog totalt ca 15-20 
minuter. Testningen genomfördes strikt enligt instruktionerna i manualen till LäSt. Båda 
uppsatsförfattarna var testledare. 
 
 
3.5 Statistisk bearbetning 
 
För den statistiska bearbetningen användes statistikprogrammet SPSS. I beräkningarna av 
medelvärde och standardavvikelse användes deskriptiv statistik. För att jämföra två grupper 
med varandra gjordes både ensidiga och tvåsidiga t-analyser (Independent-Samples T-Test) 
och i jämförelse mellan flera grupper användes ANOVA och Tukeys Post-Hoc - analys. 
Deltestens reliabilitet räknades ut med hjälp av Cronbachs Alpha och Spearman-Browns 
reliabilitetsanalys. I korrelationsanalysen användes Pearsons korrelationsmått. I item-analysen 
gjordes en Point Biserial Correlation samt en uträkning av den relativa lösningsfrekvensen per 
uppgift. 
 
 
4. RESULTAT 
 
4.1 Beskrivande statistik  
 
När beräkningarna gjordes på ursprungsmaterialet med 159 deltagare, utmärkte sig tre 
personer med mycket avvikande resultat. Vi valde att exkludera de tre deltagarna ur materialet 
då deras resultat föll utanför 3 standardavvikelser från medel. Vid statistiska beräkningar 
anses detta vara en gräns där personer inte längre är representativa för 
normalgruppen/normalfördelningen. 
 
I tabell 4 redovisas resultatet för de tre olika deltesten med avseende på antal deltagare (n), 
medelvärde, standardavvikelse, minsta och högsta uppnådda poäng, samt högsta möjliga 
poängsumma på deltestet. Resultatet illustreras också i histogram 1, 2 och 3 i bilaga 3. 
 
Tabell 4. Beskrivande statistik för samtliga deltagares resultat på samtliga deltest. 
Deltest n Medel Std. Minimum Maximum Högsta möjliga 

poängsumma 
1. Avkodning ord del 
A + B 

156 144.5 23.2 71 197 200 

2. Avkodning nonord 
del A + B 

156 81.1 20.7 27 126 126 

3. Stavning 156 41.3 9.9 11 57 60 
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4.2 Resultat för årskurs 6 och årskurs 5 
 
I tabell 5 jämförs resultaten för årskurs 6 med resultaten för årskurs 5. Medelvärde och 
standardavvikelse är högre för årskurs 6 inom samtliga deltest. T-analysen (one-tailed) visar 
att det är en signifikant skillnad mellan grupperna på samtliga deltest. Data för årskurs 5 är 
hämtat från LäSt-manual (Samuelsson m.fl., 2009). 
 
Tabell 5. Jämförelse mellan årskurs 6 och årskurs 5. Medelvärde, standardavvikelse inom 
parentes samt t-analys.  
Deltest Årskurs 6, n = 156 Årskurs 5, n = 191 t-analys (one-tailed) 
Avkodning ord 144.5 (23.2) 135.5 (20.5) t(345) = 3.8336, p = 0.000* 
Avkodning nonord 81.1 (20.7) 76.5 (18.0) t(345) = 2.2132, p = 0.014* 
Stavning 41.3 (9.9) 39.5 (8) t(345) = 1.8733, p = 0.031* 

Signifikansnivåer: * p < 0.05, ** p < 0.01 
 
 
4.3 Resultat för skola och SES 
 
I tabell 6 redovisas deltagarnas (n=156) resultat fördelat på skolor och SES för samtliga 
deltest. Skola E avviker med högst medelvärde inom samtliga deltest. De övriga skolorna 
ligger nära varandra i resultat sett till medelvärde och standardavvikelse. 
 
Tabell 6. Jämförande statistik mellan skolor och SES för samtliga deltest gällande 
medelvärde och standardavvikelse. Standardavvikelse anges inom parentes. 
Skola SES n Medel ord Medel nonord Medel stavning 
A Medel 28 142.8 (20.1) 75.8 (18.7) 40.0 (9.2) 
B Medel 45 137.3 (23.0) 77.5 (20.2) 39.1 (10.0) 
C Medel 47 147.4 (23.4) 80.9 (19.4) 41.8 (8.8) 
D Låg 17 142.1 (25.9) 82.1 (23.5) 40.0 (11.8) 
E Hög 19 159.1 (18.3) 96.7 (19.1) 48.0 (9.0) 
Total - 156 144.5 (23.2) 81.1 (20.7) 41.3 (9.9) 

 
Genomsnittligt värde för Medel SES (skola A - C) är följande:  
Medel ord: 142.5 (22.2) 
Medel nonord: 78.1 (19.4)  
Medel stavning: 40.3 (9.3) 
 
 
4.3.1 Variansanalys skolor 
 
För att se huruvida det råder någon signifikant skillnad mellan skolorna i de olika deltesten 
gjordes en variansanalys med signifikansvärdet p < 0.05. 
 
För Avkodning ord blev variansanalysen: F(4, 151) = 3.436, p = 0.010. Post-Hoc analysen 
visade en signifikant skillnad mellan skola B och skola E med p-värdet 0.005.  
 
För Avkodning nonord blev variansanalysen: F(4, 151) = 3.753, p = 0.006. Post-Hoc analysen 
visade en signifikant skillnad mellan skola E och skola C med p-värdet 0.033, skola E och 
skola B med p-värdet 0.005 samt skola E och skola A med p-värdet 0.005.  
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För Stavning blev variansanalysen: F(4, 151) = 3.121, p = 0.017. Post-Hoc analysen visade en 
signifikant skillnad mellan skola B och skola E med p-värdet 0.008, samt mellan skola A och 
skola E med p-värdet 0.047.  
 
 
4.3.2 Variansanalys SES 
 
För Avkodning ord blev variansanalysen: F(2, 153) = 4.502, p = 0.013. Post-Hoc analysen 
visade en signifikant skillnad mellan grupperna Medel och Hög SES med p-värdet 0.010.  
 
För Avkodning nonord blev variansanalysen: F(2, 153) = 6.910, p = 0.001. Post-Hoc analysen 
visade en signifikant skillnad mellan grupperna Medel och Hög SES med p-värdet 0.001. 
 
För Stavning blev variansanalysen: F(2, 153) = 5.339, p = 0.006. Post-Hoc analysen visade en 
signifikant skillnad mellan grupperna Medel och Hög SES med p-värdet 0.004 samt mellan 
grupperna Låg och Hög SES med p-värdet 0.037. 
 
 
4.4 Könsskillnader 
 
Tabell 7 visar att flickornas och pojkarnas prestationer ligger nära varandra i samtliga deltest, 
men med viss tendens till högre medelvärde och lägre standardavvikelse för flickorna. T-
analysen (two-tailed) visade ingen signifikant skillnad mellan flickorna och pojkarna. 
 
Tabell 7. Jämförande statistik mellan flickor och pojkar för samtliga deltest. Medelvärde, 
standardavvikelse inom parentes samt t-analys.  
Deltest Flickor, n = 80 Pojkar, n = 76 t-analys (two-tailed) 
Avkodning ord 145.6 (23.0) 143.4 (23.4) t(154) = -0.594, p = 0.554 
Avkodning nonord 81.1 (19.3) 81.1 (22.1) t(154) = 0.001, p = 0.999 
Stavning 42.2 (9.4) 40.3 (10.4) t(154) = -1.217, p = 0.225 

Signifikansnivåer: * p < 0.05, ** p < 0.01 
 
 
4.5 Tvåspråkighet 
 
4.5.1 Statistik för tvåspråkiga och enspråkiga 
 
I tabell 8 redovisas jämförande statistik för tvåspråkiga och enspråkiga. På deltesten 
Avkodning ord och nonord har gruppen tvåspråkiga högre medelvärde. Gruppen enspråkiga 
har högre medelvärde på deltestet Stavning. T-analysen (two-tailed) visade en signifikant 
skillnad mellan grupperna på deltestet Avkodning nonord där de tvåspråkiga presterar 
starkare. T-analysen visade ingen signifikant skillnad för de andra deltesten.   
 
Tabell 8. Jämförande statistik för tvåspråkiga och enspråkiga för samtliga deltest. 
Medelvärde, standardavvikelsen inom parentes samt t-analys. 
Deltest Tvåspråkiga, n = 35 Enspråkiga, n = 121 t-analys (two-tailed) 
Avkodning ord 146.4 (22.9) 144.0 (23.3) t(154) = 0.550, p = 0.583 
Avkodning nonord 87.2 (21.0) 79.3 (20.3) t(154) = 2.009, p = 0.046** 
Stavning 39.6 (11.4) 41.7 (9.4) t(154) = -1.122, p = 0.263 

Signifikansnivåer: * p < 0.05, ** p < 0.01 
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4.5.2 Statistik för personer födda i Sverige och ej födda i Sverige 
 
Tabell 9 visar jämförande statistik för personer födda i Sverige och personer ej födda i 
Sverige. Gruppen deltagare som är födda i Sverige har högre medelvärde på samtliga deltest. I 
de två deltesten Avkodning ord och Avkodning nonord har gruppen födda i Sverige högre 
standardavvikelse. T-analysen (two-tailed) visade en signifikant skillnad mellan de två 
grupperna i deltesten Avkodning ord och Stavning, men inte i deltestet Avkodning nonord. 
Observera att gruppen ej född i Sverige är liten. 
 
Tabell 9. Jämförande statistik för personer födda i Sverige och ej födda i Sverige för samtliga 
deltest. Medelvärde, standardavvikelse inom parentes samt t-analys. 
Deltest Född i Sv., n = 139 Ej född i Sv., n = 17 t-analys (two-tailed) 
Avkodning ord 146.1 (23.5) 131.2 (15.1) t(26,544) = 3.565, p = 0.001** 
Avkodning 
nonord 

82.0 (21.1) 73.1 (15.5) t(154) = 1.687, p = 0.094 

Stavning 42.5 (9.2) 31.1 (9.7) t(154) = 4.784, p =0.000** 
Signifikansnivåer: * p < 0.05, ** p < 0.01 
 
 
4.5.3 Statistik för tvåspråkiga och enspråkiga födda i Sverige 
 
Tabell 10 visar jämförande statistik för tvåspråkiga och enspråkiga där båda grupperna är 
födda i Sverige. Gruppen tvåspråkiga som är födda i Sverige har ett högre medelvärde och 
lägre standardavvikelse än gruppen enspråkiga. T-analysen (two-tailed) visade en signifikant 
skillnad i samtliga deltest.  
 
Tabell 10. Resultat för tvåspråkiga och enspråkiga, endast födda i Sverige. Medelvärde, 
standardavvikelse inom parentes samt t-analys. 
Deltest Tvåspråkiga, n = 18 Enspråkiga, n = 121 t-analys (two-tailed) 
Avkodning ord 160.7 (19.7) 144.0 (23.3) t(137) = 2.903, p = 0.004** 
Avkodning 
nonord 

100.4 (16.4) 79.3 (20.3) t(137) = 4.214, p = 0.000** 

Stavning 47.6 (5.7) 41.7 (9.4) t(32.99) = 3.716, p = 0.001** 
Signifikansnivåer: * p < 0.05, ** p < 0.01 
 
 
4.6 Korrelationsanalys 
 
Pearsons korrelationsmått visade en signifikant korrelation mellan deltesten Avkodning ord 
och Avkodning nonord, där r(156) = 0.818, p = 0.000; mellan Avkodning ord och Stavning 
där r(156) = 0.717, p = 0.000; samt mellan Avkodning nonord och Stavning där r(156) = 
0.623, p = 0.000. I bilaga 4 presenteras korrelationerna i grafer. 
 
Tabell 11. Korrelation mellan de olika deltesten. 
 Avkodning nonord Stavning 
Avkodning ord 0.818** 0.717** 
Avkodning nonord  0.623** 

Signifikansnivåer: * p < 0.05, ** p < 0.01 
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4.7 Testreliabilitet 
 
I tabell 12 redovisas en analys av reliabilitetsmåttet Cronbachs Alpha. Som vi kan se ligger 
reliabiliteten högt för samtliga deltest. 
 
Tabell 12. Reliabilitetsanalys med Cronbachs Alpha. 
Deltest Cronbachs Alpha Antal uppgifter 
Avkodning ord del A 0.954 100 
Avkodning ord del B 0.951 100 
Avkodning ord del A + B 0.975 200 
Avkodning nonord del A 0.946 63 
Avkodning nonord del B 0.947 63 
Avkodning nonord del A + B 0.972 126 
Stavning 0.933 60 

 
I tabell 13 redovisas en Split Half analys av deltesten Avkodning ord A och B samt 
Avkodning nonord A och B. Korrelationen mellan delarna A och B är hög i båda deltesten.  
 
Tabell 13. Split Half analys med Spearman – Brown koefficienten för deltestet Avkodning 
ord del A + B och för Avkodning nonord del A + B. 
 Avkodning ord Avkodning nonord 
Correlation between forms (A & B) 0.911 0.942 
Spearman-Brown coefficient Equal length 

Unequal length 
0.953 
0.953 

0.970 
0.970 

Guttman Split-Half coefficient 0.952 0.969 
 
 
4.8 Analys av stavningstestet 
 
I itemanalysen av deltestet Stavning framkom att uppgifterna inte följer varandra i stigande 
svårighetsgrad, se bilaga 5 för fullständig lista. Exempelvis ligger uppgift 40 runt 90 % i 
lösningsfrekvens och är därmed en av de enklaste uppgifterna trots sin placering. I följande 
graf illustreras fördelningen av den relativa lösningsfrekvensen. 
 
Graf 1. Procent elever som svarat rätt per uppgift.  
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5. DISKUSSION 
 
5.1 Metoddiskussion 
 
5.1.1 Urval av skolor 
 
Vi kan konstatera att vi fick en geografisk spridning med både stora och små städer samt en 
mindre ort på landsbygden. Vi fick också spridning gällande elevernas bakgrund sett till 
föräldrarnas utbildningsnivå och utländsk bakgrund. Med tanke på att inte alla skolor som 
tillfrågades var intresserade att deltaga, får spridningen mellan dessa anses ha blivit god och 
vi anser att urvalet kan representera en normalpopulation i Sverige. 
 
 
5.1.2 Urval och bortfall av elever 
 
Förhoppningen var ett hundraprocentigt deltagande i skolklasserna, men elevurvalet har helt 
och hållet berott på vilka som lämnat in godkännande från målsmän. I normeringen av LäSt 
för årskurs 1-5 genomfördes testningen som en s.k. pedagogisk insats. Det innebar att LäSt-
gruppen erbjöd de berörda skolorna testningen som en del i den normala undervisningen. På 
så vis behövdes inga godkännanden och hela klasser kunde deltaga utan något bortfall. På 
grund av etiska skäl fick vi dessvärre inte genomföra undersökningen som en pedagogisk 
insats. Eftersom vi behövde målsmännens godkännande fick vi därför ett visst bortfall. 
 
Vi kunde se att lärarens engagemang och inställning i viss utsträckning påverkade bortfallet. I 
flertalet skolor tog lärarna en aktiv roll, motiverade barnen och påminde dem om att ta med 
godkännandet. Dessa skolor hade mycket hög svarsfrekvens. Vi hade också skolor där 
personalen var mycket positivt inställd, men där flera barn ändå inte lämnade in 
godkännandet. Efter samtal med berörda klasslärare och specialpedagoger finns anledning att 
misstänka att en del av de elever som inte medverkade troligen hade presterat under eller i 
nedre delen av genomsnittet om de hade deltagit. Bortfallet kan ha påverkat resultatet så att 
elevernas samlade prestation blivit något högre än en normalpopulation.  
 
Vi beklagar den etiska nämndens beslut att kräva godkännande från målsman för att 
genomföra ett test som innebär en testsituation som barnen redan är vana vid och som normalt 
ingår i skolans undervisning. Vi tror att eleverna själva hade varit mogna att fatta beslut om 
medverkan, och att föräldrarnas oro istället gjorde att flera elever tvingades utmärka sig 
genom att inte få lov att deltaga trots att de uttryckligen bad om att få vara med. Under 
besöken på skolorna såg vi inga tendenser till stress eller oro, tvärtom verkade majoriteten av 
barnen tycka att det var roligt att vi var där. Även de barn som presterade svagt, men 
medverkade, tog detta med ro. Att alla elever informerades om att testet var helt anonymt kan 
ha påverkat testsituationen positivt för de som annars hade kunnat bli oroliga. 
 
 
5.1.3 Exkluderade deltagare ur analysen 
 
Av de tre deltagarna som exkluderades ur analysen (se avsnitt 4.1) fann vi bl.a. elever som 
bott i Sverige under mycket kort tid och därför inte hunnit lära sig grundläggande svenska, 
vilket kan förklara deras avvikande prestation. 
 
 



19 

5.2 Genomförande 
 
Testningen genomfördes enligt instruktionerna i manualen, enskilt och individuellt. Tillgång 
på rum varierade kraftigt mellan skolorna och påverkade i stor utsträckning hur lång tid det 
tog att genomföra testningen. På en av skolorna fick testningen anpassas till de stunder det var 
lugnt i rummet, eftersom andra personer behövde tillgång då och då. Vi konstaterar ändå att 
individuell testning av elever var genomförbart och att förutsättningarna var likvärdiga för 
samtliga elever. 
 
 
5.2.1 Deltestet Avkodning ord 
 
I deltestet Avkodning ord är det enkelt för testledaren att följa med i elevens lästakt och göra 
den samtidiga bedömningen av felläsningarna, trots hastigheten på ungefär 72 ord på 45 
sekunder. 
 
 
5.2.2 Deltestet Avkodning nonord 
 
I deltestet Avkodning nonord kan det vara bra att tänka på att en mycket snabb och säker 
bedömning krävs av testledaren. På 45 sekunder läser en elev i årskurs 6 i genomsnitt 40,5 
nonord, alltså ungefär ett ord i sekunden. Det finns ingen tid för testledaren att tveka och 
fundera på om ett uttal ska godkännas eller inte – då har eleven redan hunnit läsa flera nya ord 
och testledaren riskerar att missa bedömningen av dessa också. Är man det minsta osäker på 
om man klarar att bedöma korrekthet i sådan hög takt, rekommenderar vi att man spelar in 
barnet och gör denna bedömning efteråt i lugn och ro. Om man väljer att spela in när eleven 
läser, blir det också möjligt att i efterhand göra en kvalitativ bedömning och se vilken typ av 
felläsningar barnet gör, vilket kan tillföra ytterligare en dimension till bedömningen. 
 
 
5.2.3 Deltestet Stavning 
 
Eftersom testningarna genomfördes individuellt var det svårt att anpassa dem till elevernas 
schema. Vi hade sparat åtskilliga timmar på att genomföra stavningsdelen klassvis, så som 
manualen till LäSt också föreslår att man kan göra. Vi valde dock att genomföra hela 
testningen individuellt eftersom vi inte vet om klassvis testning hade påverkat resultatet i 
någon riktning. Då ett av målen med studien var att jämföra vårt resultat med den tidigare 
normeringen, genomfördes testningen på samma sätt. Ytterligare en anledning till att det hade 
varit svårt att genomföra klassvis testning, är att de barn vars föräldrar valt att tacka nej kunde 
ha känt sig än mer utpekade i en sådan testsituation.  
 
För den som ska screena en klass kan klassvis testning av stavningstestet övervägas för att 
spara mycket tid. Då man gör hela testet individuellt (ca 20 min/elev) blir den faktiska 
testningstiden i en klass med 20 elever sammanlagt drygt 6,5 timme. Genomför man istället 
stavningsdelen med hela klassen, tar den individuella testningen inte mer än 5 minuter per 
elev. Det här ger istället en total testtid för hela klassen på 2 timmar.  
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5.3 Resultatdiskussion 
 
5.3.1 LäSt lämpar sig för testning i årskurs 6 
 
Den första frågeställningen gällde huruvida LäSt går att använda på elever i årskurs 6. Att 
medelvärdet har ökat inom samtliga deltest (tabell 5, avsnitt 4.2) betyder att eleverna har 
fortsatt att utveckla sin avkodnings- och kodningsförmåga. Detta visar att behovet av en ny 
normeringsskala för årskurs 6 finns. En viss tendens till takeffekt har noterats för de mest 
högpresterande eleverna, men då testets syfte inte är att se vilka som presterar högst, spelar 
inte detta någon nämnvärd roll för användbarheten och påverkar inte testets förmåga att skilja 
ut de svaga eleverna. Utifrån resultatet drar vi slutsatsen att testet LäSt lämpar sig som läs- 
och skrivutredningsmaterial för elever i årskurs 6. Vi har tagit fram percentil- och 
stanineskalor vilka finnes i bilaga 7, 8, 9 och 10. 
 
 
5.3.2 Standardavvikelse för årskurs 5 och årskurs 6 
 
I jämförelsen med resultaten från årskurs 5 har standardavvikelsen ökat för eleverna i årskurs 
6 (tabell 5, avsnitt 4.2). Det kan ha sin förklaring i att det i årskurs 6 finns fler elever som 
blivit starka ortografiska läsare och stavare, samtidigt som de med svårigheter ligger kvar på 
samma nivå som tidigare. Gapet mellan de starka och de svaga läsarna/stavarna har ökat, 
vilket även gör att variansen har ökat. Den ökade variansen kan ha förstärkts av skola E, med 
hög SES, vars resultat skiljde sig avsevärt från de övriga skolornas genom att ligga högt över 
medel. 
 
 
5.3.3 Socioekonomiska skillnader 
 
Variansanalysen av skolorna (avsnitt 4.3.1) visade att det inte råder någon skillnad mellan de 
skolor som kodats som Medel SES. De kan därför slås samman till en enda Medel SES-grupp. 
I variansanalysen av SES (avsnitt 4.3) framkom att gruppen som bedömts som hög SES 
skiljer sig signifikant från de övriga på samtliga deltest. Resultatet visade däremot ingen 
signifikant skillnad mellan grupperna Låg och Medel. Vi förväntade oss inte att tvåspråkighet 
skulle vara en så positiv faktor för de förmågor vi testade (se avsnitt 5.4.5) vilket kan ha vägt 
upp för den mindre andelen föräldrar med eftergymnasial bakgrund. Att det inte råder någon 
signifikant skillnad mellan Låg och Hög SES på Avkodning ord och nonord tror vi beror på 
att gruppernas storlek påverkar den statistiska uträkningen.  
 
Som tidigare forskning visat har personer från hög SES ofta mer erfarenhet av böcker och 
läsning. Då gruppen med hög SES är från en akademisk stad kan detta antas vara orsaken till 
att de utmärker sig i studien. Majoriteten av dessa elever kommer från hemförhållanden där 
hög utbildning är en självklarhet och troligtvis är både eleverna och deras föräldrar mycket 
motiverade när det gäller utbildning. Forskning har visat att socioekonomisk status främst 
påverkar läsförståelsen (Olson, Forsberg & Wise, 1994) men inte avkodningsförmågan 
(Chall, 1996). Vårt resultat pekar snarare på att även avkodnings- och kodningsförmågan 
påverkas signifikant av hög SES. Om utslaget kan ha förstärkts av ytterligare dolda faktorer, 
så som skolundervisning, är svårt att säga. Vi finner ändå att sambandet är så starkt att det 
tyder på att en koppling mellan SES och avkodnings- och kodningsförmåga finns.  
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5.3.4 Könsskillnader i resultatet 
 
Som nämnts i bakgrunden menar Kimura (1999) att det finns en könsskillnad hos vuxna 
beträffande läs- och stavningsförmåga som skulle bero på att flickor utvecklas tidigare. Då vi 
inte fick någon statistiskt signifikant skillnad i vårt resultat kan Kimuras forskning ej styrkas. 
Resultatet tyder på att det inte finns någon könsskillnad beträffande de grundläggande läs- 
och stavningsförmågorna. 
 
Att flickor trots allt presterade något poäng bättre på deltestet Stavning kan möjligtvis bero på 
deras generellt större läserfarenhet och större intresse för ämnet svenska, så som påvisats i 
Skolverkets nationella utvärdering (avsnitt 2.2.4). Ju mer exponering för skrift man utsätts för, 
desto fler ortografiska mönster lär man sig att känna igen. Man får också en ökad förståelse 
för morfologiska principer och kunskap om ords ursprung vilket underlättar vid stavning (se 
avsnitt 2.1 samt 2.2.1). 
 
Standardavvikelsen var något högre för pojkar inom alla deltest. Det fann även Lynn & Mikk 
(2009) i sin metastudie. Vissa forskare hävdar att män har en större varians i sin intelligens än 
kvinnor (Deary, 2007) och (Eysenck, 1981). Enligt dem presterar fler män bland de högsta 
och lägsta resultaten i olika undersökningar, vilket ger en högre varians än kvinnorna som 
presterar mer jämnt. Skillnaden i varians i våra resultat skulle kunna stödja deras påståenden. 
 
 
5.3.5 Tvåspråkighet som faktor 
 
Samtliga tvåspråkiga och enspråkiga 
I analysen av de tvåspråkiga elevernas resultat, utkristalliserade sig två tydliga subgrupper 
som skiljde sig stort från varandra. Den ena gruppen är de tvåspråkiga som är födda i Sverige, 
vars resultat ligger långt över medel på samtliga deltest. Den andra gruppen är de tvåspråkiga 
som inte är födda i Sverige, vars resultat hamnade under medel på Avkodning ord och 
Stavning. 
 
Tvåspråkiga ej födda i Sverige  
Gruppen tvåspråkiga elever som inte är födda i Sverige presterade signifikant lägre än 
gruppen födda i Sverige på deltesten Avkodning ord och Stavning. Det finns däremot ingen 
signifikant skillnad beträffande prestationen på Avkodning nonord. Det här tolkar vi som att 
denna grupp läsare behärskar den grundläggande alfabetiska avkodningen och kan ljuda sig 
fram till rätt uttal. Däremot har de inte utvecklat en lika fullgod ortografisk läs- och 
stavningsförmåga, vilket visar sig i Avkodning ord och Stavning. Detta innebär att de avkodar 
riktiga ord betydligt långsammare och att de är mer osäkra på hur ord stavas. I en kvalitativ 
analys kunde vi se att gruppen hade svårt för ljudstridig stavning, vilket tyder på att de inte 
hunnit lära sig de svenska stavningsreglerna. Vi ser detta som en effekt av att de befunnit sig i 
Sverige under en begränsad tid och inte hunnit exponeras för språket tillräckligt. Vid en 
närmare granskning av gruppens resultat kunde vi generellt se att ju längre tid de bott i 
Sverige desto bättre presterade de på Avkodning ord och Stavning. 
 
Tvåspråkiga och enspråkiga födda i Sverige 
Om man enbart tar de tvåspråkiga som är födda i Sverige och jämför denna grupp med 
gruppen enspråkiga ser vi att de tvåspråkiga har ett betydligt högre medelvärde på samtliga 
deltest. I t-analysen kan vi se att det råder en signifikant skillnad grupperna emellan på 
samtliga deltest. Våra resultat stämmer väl överens med Ben-Zeevs (1977) forskning som 
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tyder på att tvåspråkighet ger en bättre medvetenhet om hur språk är konstruerade och att det 
gynnar den kognitiva och språkliga utvecklingen. Bialystok m.fl. (2003) menar att det inte 
finns någon skillnad mellan en- och tvåspråkiga beträffande fonologisk medvetenhet. 
Eftersom detta är en avgörande förmåga för avkodning och kodning tyder våra resultat på 
motsatsen. Det hade varit intressant att undersöka våra deltagares fonologiska medvetenhet 
mer specifikt. 
 
Att det skulle visa sig råda en sådan signifikant skillnad mellan de enspråkiga och de 
tvåspråkiga som är födda i Sverige var inget vi hade räknat med. Tvåspråkighet tycks vara 
positivt för läs- och stavningsutvecklingen, med hänsyn taget till den tid man exponerats för 
språket. En förhoppning är att våra resultat kan hjälpa till att få bort den utbredda myten att 
tvåspråkighet har en negativ inverkan på språkutvecklingen. Vi reserverar oss dock för 
tvåspråkighetens betydelse för läsförståelse, då vi endast testat den grundläggande tekniska 
avkodnings- och kodningsförmågan. 
 
 
5.3.6 Korrelation mellan avkodning och kodning 
 
I korrelationsberäkningarna fann vi det starkaste sambandet (0.818) mellan Avkodning ord 
och Avkodning nonord. I graf 2 (bilaga 4) ser man tydligt att personer som presterar bra på 
Avkodning ord också presterar bra på Avkodning nonord. En svag avkodare som fortfarande 
kämpar med den fonologiska avkodningen har förmodligen inte heller hunnit utveckla en god 
ortografisk förmåga. En stark avkodare som tidigt lärt sig att behärska den fonologiska 
avkodningen har troligtvis också utvecklat sin ortografiska läsning.  
 
Det näst starkaste sambandet (0.717) fann vi mellan Avkodning ord och Stavning. Det 
stämmer väl med vad Ehri (2000) menar; att läsning och stavning vilar på samma grunder och 
att utvecklingen av förmågorna går hand i hand. I graf 3 (bilaga 4), kan man se att de flesta 
som är starka avkodare också är starka kodare, och att även det motsatta förhållandet gäller. 
Det finns dock några i grafen som avviker, bl.a. en person som lyckats väl på Avkodning ord, 
men presterat lågt på stavningsdelen. Vi tror att det kan vara en person som inte är född i 
Sverige och som till viss del lärt sig läsa, men inte stava, ortografiskt eftersom denna förmåga 
antas utvecklas senare (Frith, 1985). Det skulle också kunna vara en elev med dyslexi som lärt 
sig avkoda vanligt förekommande ord ortografiskt, men faller igenom på stavningsdelen. Det 
finns också en person som presterar kring medel på stavningstestet men lågt på Avkodning 
ord. Det här skulle kunna vara en person som är långsam och osäker och därför faller igenom 
på tidsaspekten i avkodningstestet men klarar stavningen då denna inte är på tid. 
 
Korrelationen mellan Avkodning nonord och Stavning är den svagaste (0.623), men får ändå 
anses stark. Graf 4 (bilaga 4) visar att många starka avkodare också är starka stavare. De 
behärskar den fonologiska avkodningsförmågan väl, samtidigt som de troligtvis har utvecklat 
en god ortografisk stavning. Här ser man tydligare att det finns några som presterar kring 
medel på avkodningen, men långt under medel på stavning. Sannolikt är detta tvåspråkiga 
personer som inte är födda i Sverige. De har en god fonologisk avkodningsförmåga, men har 
inte exponerats för det svenska språket tillräckligt mycket för att ha lärt sig ortografisk 
stavning. 
 
Att vi fann ett starkare samband mellan ord och stavning (0.717) än mellan nonord och 
stavning (0.623) beror troligtvis på att elever i årskurs 6 främst använder sig av sin 
ortografiska kunskap vid både läsning och stavning. Hade vi gjort en liknande korrelation på 
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yngre elever som fortfarande främst använder sin fonologiska kodningsförmåga vid stavning, 
hade förmodligen sambandet mellan nonord och stavning varit det starkaste.  
 
 
5.3.7 Skolans roll och en kvalitativ analys av stavningen 
 
Att göra en kvalitativ analys av deltagarnas stavning har inte varit ett egentligt mål för 
studien, men när testmaterialet analyserades noterade vi några saker rörande deltagarnas 
stavning som ändå kan vara värda att nämna eftersom de knyter an till avsnittet om skolan 
(avsnitt 2.3). 
 
Eftersom en elev redan i årskurs 4 ska kunna stava de flesta regelbundna ord, men också 
många ord med avvikande stavningsregler (Samuelsson m.fl., 2009) var det förvånande hur 
många elever i årskurs 6 som var osäkra på stavningen av enkla ord. Många elever som 
presterade normalt i normeringsgruppen var osäkra på tje- och sje-ljuden. 31 (av 156) elever 
stavade fel på ordet tjock, 56 stavade fel på tjuter och hela 66 elever stavade fel på kjol.  
 
Eftersom svenskan har en djup ortografi, är inte en fonologisk strategi tillräcklig om man inte 
har lexikal kunskap om ett ord. Sje- och tje-ljuden kan stavas på många sätt i svenskan, och 
det är mycket viktigt att skolan lär ut den rätta stavningen för sådana ord. Många av de svåra 
orden i slutet av stavningstestet stavades ljudenligt av de deltagande eleverna, vilket tyder på 
att få har sett ordet i skriftlig form eller använt det i skrivspråk. Ordet ”konferens” stavades 
exempelvis ofta ”komferans”, vilket visar att eleverna gjort en korrekt ljudanalys av ordet och 
sedan stavat det som de tycker att det låter. I de fall som ord som inte går att stava ljudenligt 
måste skolan låta eleverna aktivt studera hur de stavas och är uppbyggda (se avsnitt 2.1). 
 
I skolan på landsbygden noterade vi att åtta elever av totalt 28 använde sig av bokstaven /x/ i 
ordet acceptera, dvs. axeptera. På samma skola såg vi också /x/ i stavning av ordet succé, 
som suxe. Denna stavning förekom inte på någon av de andra skolorna, så vi antar att det är 
en lokal trend. Kanske använder eleverna bokstaven /x/ i sms- eller chattspråk med varandra.  
 
Det är svårt att veta vad läroplanen Lgr 11 menar med att en elev, för betyg C, ska kunna 
grundläggande regler för stavning med relativt god säkerhet (se avsnitt 2.3.1), men att 30-   
40 % av eleverna i årskurs 6 har sådana svårigheter med de vanligt förekommande tje- och 
sje-stavningarna är förvånande och inte vad vi skulle bedöma som relativt god säkerhet. Vi 
vill understryka, som nämnts i bakgrunden, vikten av att automatisera stavningen för att 
kunna få ett flyt i skrivandet och fokusera på textens innehåll (Høien & Lundberg, 2004). 
Detta bör, om inte tidigare, ske i årskurs 6 innan övergången till högstadiet då kraven höjs 
ytterligare. 
 
Det är inte otänkbart att en del av skillnaderna i resultaten mellan skolorna skulle kunna 
förklaras av att de använder olika pedagogiska inriktningar i sin läs- och skrivundervisning. 
Eventuellt kan man tänka sig att den skola som presterade signifikant högre än de andra i 
högre grad använder sig av de modeller som vetenskapligt visat sig vara effektiva för barns 
grundläggande läs- och skrivinlärning (se avsnitt 2.3). 
 
I denna uppsats har stor vikt lagts vid hur viktigt det är att behärska den tekniska avkodnings- 
och kodningsförmågan ända från tidig skolålder. Därför önskar vi att skolor använder sig av 
de pedagogiska modeller som syftar till att explicit lära barnen förhållandet mellan grafem 
och fonem, och inte hoppar över avkodningsstadiet. 
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5.4 Testkonstruktionsdiskussion 
 
I följande avsnitt diskuterar vi testkonstruktion och ger förslag till förbättringar. De 
förbättringar som föreslås gäller när man använder testet till vår normering för årskurs 6. 
Huruvida förslagen är positiva även för årskurs 1-5 låter vi vara osagt, eftersom vi inte har 
studerat dessa data. 
 
Vi vill kommentera att LäSt-konstruktörerna i sin originalnormering har testat elever under 
hela läsåret dels för att kunna presentera resultatet i Läsålder och Skolålder, och dels för att 
man ska kunna använda testet när som helst under året. På grund av tidsbrist har inga 
testningar kunnat genomföras under höstterminen, men däremot finns en spridning under 
vårterminen från januari till april. Vi tycker att LäSt-konstruktörernas idé är god men tror att 
nyttan är större i yngre årskurser då läs- och skrivförmågan utvecklas i högre takt. För årskurs 
6 spelar testningstillfället troligtvis mindre roll, men vi beklagar ändå att vi inte har kunnat 
räkna ut Läs- och Skolålder. 
 
 
5.4.1 Förslag till förändringar av deltesten Avkodning ord och Avkodning nonord 
 
De två deltesten Avkodning ord och Avkodning nonord består i sin tur av del A och B. Både 
del A och B genomförs på samma sätt och har samma svårighetsgrad, med enda skillnaden att 
B består av nya ord. Det kan finnas flera anledningar till att man väljer att ha två testdelar av 
samma typ. En anledning kan vara att man förväntar sig en inlärningseffekt av del A, och att 
del B ska ge ett bättre resultat. A blir i detta fall ett slags övningstest. Man kan också välja att 
ha två likvärdiga testdelar om man vill testa samma förmåga vid två olika tillfällen. I LäSt ska 
både A och B göras vid samma tillfälle. 
 
I avsnitt 4.7 presenteras i tabell 12 och tabell 13 att reliabiliteten mellan Avkodning ord A och 
Avkodning ord B är hög. Det samma gäller för Avkodning nonord A och Avkodning nonord 
B. I båda fallen visar det här att A och B är likvärdiga delar i respektive deltest. Baserat på 
uträkningarna drar vi slutsatsen att man på grund av detta inte vinner något på att göra både 
del A och B vid samma tillfälle – elevens prestation blir precis densamma ändå. Därför 
föreslår vi att man istället sparar del B i respektive deltest för testning vid ett senare tillfälle. 
Det sparar både tid, är mindre uttröttande för barnet och ger dessutom en möjlighet för 
testledaren att mäta eventuella träningseffekter efter en insats. 
 
 
5.4.2 Övriga fynd i deltesten Avkodning ord och Avkodning nonord 
 
I histogram 1 och 2 (bilaga 3) visas normalkurva för de båda deltesten. Histogrammen 
kompletterar informationen i tabell 4 (avsnitt 4.1) och avslöjar att normalkurvorna för 
deltesten inte är jämna. I båda deltesten syns tendenser till en kurva med två toppar; en under 
och en över medelvärdet, vilket betyder att få personer faktiskt har fått medelvärdet i resultat. 
Det här skulle kunna bero på att ordens svårighetsgrad på ett par ställen plötsligt ökar. När 
svårighetsgraden plötsligt ökar kommer de svagare avkodarna att fastna, medan de starkare 
avkodarna kan fortsätta läsa i högt tempo. Detta leder till att en stark och en svag grupp visar 
sig, som presterar över respektive under medelvärdet. Exempel på ett sådant ställe är 
övergången från enstaviga ord som skruv och fast till tvåstaviga ord som landning och recept. 
Ytterligare ett ställe där vi ser en ökad svårighetsgrad är där ord av typen gästrum och miljard 
övergår till ord med än fler stavelser, så som fartbegränsning och kvartersbutik. 
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5.4.3 Förslag till förändringar av deltestet Stavning 
 
Överlag anser vi att deltestet Stavning fungerar väl som utredningsmaterial, men det är ändå 
det deltest som vi tror hade kunnat tjäna mest på en revidering. I följande avsnitt diskuteras 
förslag till förändringar. 
 
ITEM-analys - spridning av den relativa lösningsfrekvensen 
Vi utvärderade svårighetsgraden på uppgifterna, dvs. hur många elever som svarade rätt på 
varje enskild uppgift. När man konstruerar ett test vill man att lösningsfrekvensen helst ska 
vara fördelad över hela skalan från 0 % till 100 %, men med en högre koncentration kring    
50 %, alltså uppgifter som hälften av eleverna klarar. Uppgifter som har värdet 90 % eller 
högre är för enkla och har inget diagnostiskt värde då de inte skiljer ut elever. Uppgifter som 
har värdet 10 % eller lägre är för svåra, och är inte intressanta så tillvida testledaren inte är 
intresserad av att skilja ut de absolut bästa eleverna. I item-analysen, se bilaga 5, kan man se 
att flera av uppgifterna i testet inte klarar att skilja eleverna åt. Vi fann ett flertal uppgifter 
med värdet 90 % eller högre och även några uppgifter med värdet 10 % eller lägre. De 
uppgifter som är för enkla är nr: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 
och 24. De som är för svåra är nr 56, 58 och 60. 
 
I graf 1 (avsnitt 4.8) kan man se luckor där uppgifter saknas och svårighetsgraden ökar 
snabbt. Runt uppgiftsnummer 47 – 55 sker detta då antalet korrekta svar snabbt sjunker från 
55.8 % till 24.4 %. Som tidigare nämnts är det att föredra om majoriteten av 
lösningsfrekvensen ligger runt 50 %. Därför tror vi att testet skulle tjäna på att ha fler ord i 
denna svårighetsgrad. Det saknas främst uppgifter i svårighetsgraden 30 % till 55 %. 
 
ITEM-analys - diskriminationsindex/Point Biserial Correlation (PBS) 
I item-analysen av deltestet Stavning gjordes också ett diskriminationsindex, även kallat Point 
Biseral Correlation (se bilaga 5). PBS mäter korrelationen mellan en elevs prestation på en 
specifik uppgift och elevens prestation på samtliga uppgifter. Dessa värden kan ligga mellan  
-1.0 och 1.0. Ju högre värde en uppgift har, desto bättre klarar den av att skilja elever åt. En 
uppgift med ett högt värde indikerar att de elever som klarar uppgiften också presterar bra på 
hela deltestet. De som inte klarar uppgiften presterar inte heller bra på testet i sin helhet. Om 
en uppgift har ett värde nära 0 bör den tas bort från testet. Det indikerar att en elev som får ett 
lågt resultat på deltestet, får samma eller bättre resultat på den enskilda uppgiften än en elev 
som får ett bra resultat på hela testet. En sådan uppgift är missvisande och är inte ett bra mått 
på hur eleven presterar i stort. Värdet 0.2 eller högre anses som ett acceptabelt värde för en 
uppgift, men helst ska det ligga så nära 1 som möjligt (The Instructional Assessment 
Resources - The University of Texas at Austin). 
 
Uppgifter i stavningstestet som ligger under värdet 0.2 är nr 1, 2, 5, 6, 8 och 10. Dessa 
uppgifter rekommenderar vi att man tar bort ur materialet. 
 
Förslag till ny uppgiftsordning  
Om man använder sig av ett test där eleverna ska genomföra samtliga uppgifter i testet skall 
svårighetsgraden vara blandad. I LäSt använder man sig av regeln att man ska avbryta testet 
efter 7 fel i följd. I ett test där man använder sig av en sådan regel ska uppgifterna presenteras 
i stigande svårighetsgrad, och enligt LäSt manual är testet utformat på det här viset. I item-
analysen förväntade vi oss därför en ökande svårighetsgrad på uppgifterna, men fann att så 
inte var fallet. I graf 1 (avsnitt 4.8) ser man att svårighetsgraden förvisso ökar ju längre in i 
testet man kommer, men att ökningen är mycket ojämn och inte följer en tydlig kurva. Det 
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finns ett flertal uppgifter som utmärker sig och borde placeras om. Vi kan alltså konstatera att 
regeln att bryta efter 7 fel i följd inte lämpar sig i testets nuvarande utformning.  
 
Utifrån resultatet i analysen presenterar vi en alternativ ordning där uppgifterna kommer i 
ökande svårighetsgrad. Uppgiftsordningen är som följer: 5, 6, 8, 16, 22, 2, 1, 9, 23, 11, 13, 20, 
4, 7, 21, 18, 24, 19, 14, 12, 40, 3, 10, 27, 34, 15, 17, 25, 33, 38, 29, 44, 42, 28, 26, 39, 30, 37, 
31, 41, 36, 43, 46, 48, 35, 47, 32, 45, 50, 51, 49, 55, 54, 52, 53, 59, 57, 58, 60, 56. Se graf 5 i 
bilaga 6.  
 
I denna alternativa ordning har sedan alla de uppgifter som inte lämpar sig för testning i 
årskurs 6 tagits bort. Då blir uppgiftsordningen i grafen följande: 40, 3, 27, 34, 15, 17, 25, 33, 
38, 29, 44, 42, 28, 26, 39, 30, 37, 31, 41, 36, 43, 46, 48, 35, 47, 32, 45, 50, 51, 49, 55, 54, 52, 
53, 59 och 57. Se graf 6 i bilaga 6. 
 
Takeffekt 
Histogram 3 (bilaga 3) visar en negativ sned fördelning där tyngdpunkten lutar mot de högre 
resultaten, med en svans av elever i botten. En kurva som denna följer inte den typiska 
normalfördelningskurvan. Detta tyder på att man har fått en viss takeffekt på testet, vilket 
innebär att för många elever har fått ett bra resultat. Eftersom testet är framtaget för att sålla ut 
de svaga eleverna påverkas inte kvaliteten på testningen av takeffekten. Hade man däremot 
samtidigt velat se vilka elever som presterar i toppen ger testet en skev bild.  
 
Om man testar elever äldre än årskurs 6 med deltestet Stavning, kommer fler och fler att nå 
taket. För att kunna skilja även de duktiga eleverna åt skulle man bli tvungen att lägga in fler 
ord (se relativ lösningsfrekvens ovan). För att skilja ut de elever som har svårigheter lämpar 
sig testet dock väl, och man kan troligen använda testet och vår årskurs 6-normering även för 
elever i årskurs 7 för att skilja ut de svaga läsarna. 
 
Tveksamma exempelmeningar och testord 
När man administrerar deltestet Stavning ger man exempelmeningar med målordet. 
Exempelmeningen ”Linjerna var parallella med varandra” anser vi vara felaktig; om två linjer 
är parallella, är de alltid det med varandra och därför bör meningen endast vara ”Linjerna är 
parallella”.  
 
Av testorden tycker vi att schlagerfestival är aningen tveksamt, då tillställningen heter 
Melodifestivalen eller Eurovision song contest. Det var många elever som inte verkade ha 
mött ordet tidigare. Om man inte har en tydlig ortografisk bild av hur ordet stavas spelar det 
troligtvis också roll hur man som testadministratör väljer att uttala ordet; vissa personer 
uttalar det med ett tydligt /sje/-ljud medan andra har ett mer /sl/-liknande ljud i början. Om 
testadministratörens uttal kan påverka elevens ljudanalys och därmed hjälpa eller stjälpa 
stavningen, anser vi att man bör byta ut ordet. Ett annat ord som kan diskuteras är ordet 
restaurang. I den kvalitativa bedömningen kunde vi se att många elever stavade ordet som 
restaurant. Det kan troligtvis bero på att många restauranger idag väljer att ha denna stavning 
istället för den försvenskade varianten. Enligt språknämnden är restaurant en äldre svensk 
stavning, men idag bör ordet stavas restaurang (Språknämnden, 2011). Om det visar sig att 
många i denna generation väljer den äldre, mer internationella stavningen kanske vi kommer 
att få se den som en godkänd, alternativ stavning om några år. 
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5.5 Logopedisk relevans 
 
Ur ett logopediskt perspektiv betyder våra resultat att testet kan användas vid utredning av 
läs- och skrivsvårigheter för elever i årskurs 6 och är ett bra komplement till andra 
utredningsmaterial. Testet knyter väl an till den fonologiska hypotesen och skiljer ut de elever 
som har svårigheter med den tekniska avkodnings- och kodningsförmågan. 
 
Logopeder kan använda normeringen även då eleven är tvåspråkig, och dessutom kan man 
jämföra elevens resultat med de medelvärden vi presenterar i tabellerna 8, 9 och 10 i avsnitt 
4.5 beroende på om eleven är född i Sverige eller inte. 
 
Eftersom testet skiljer ut de elever som presterar dåligt i årskurs 6 bör det därför också kunna 
användas på elever i årskurs 7. Man kan förvänta sig att fler och fler elever kommer att nå 
taket, men de svaga läsarna kommer troligtvis inte att utvecklas i samma takt.  
 
Logopeder bör vara medvetna om att test och utredningsmaterial som enbart är utprovade i 
akademiska städer kan ge missvisande resultat då dessa elever presterar högt över medel i en 
normalpopulation. 
 
 
5.6 Sammanfattande diskussion 
 
Svaret på den första frågeställningen är att LäSt fungerar väl och lämpar sig som 
utredningsmaterial i årskurs 6. Eleverna i årskurs 6 presterar högre än eleverna i årskurs 5 och 
de har större spridning i resultatet, vilket kan tolkas som att det har blivit en ökad skillnad 
mellan de starka eleverna och de svaga eleverna.  
 
Som svar på frågeställningen huruvida socioekonomiska skillnader, kön eller tvåspråkighet 
påverkar läs- och skrivutvecklingen kan vi konstatera att faktorn kön inte spelar någon roll. 
Resultatet tyder på att tvåspråkighet är en positiv faktor för utvecklingen. Socioekonomiska 
skillnader kan också påverka utvecklingen, eftersom elever från hög SES presterade 
signifikant bättre än övriga elever.  
 
Korrelationsanalysen visar att förmågorna avkodning och kodning hänger väl samman, vilket 
också blir svaret på vår tredje frågeställning. 
 
Vi hoppas att skolor som har många elever med svårigheter med den grundläggande läs- och 
skrivförmågan utreder orsakerna, och som en del i detta även granskar sig själva och sin 
pedagogiska inriktning.  
 
Avslutningsvis anser vi att LäSt är ett bra test som kan användas ute på skolor och 
logopedkliniker vid utredning och screening av elevers grundläggande läs- och 
skrivförmågor.  
 
Om testkonstruktörerna, LäSt AB, någon gång reviderar testmaterialet bör de ta till sig av den 
testkritik som förts fram i denna magisteruppsats. 
 
Vår förhoppning är att så många som möjligt får tillgång till våra normeringsdata och att den 
kommer väl till användning. 
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TACK 
 
Ett stort tack vill vi rikta till:  
 
 
elever, lärare och rektorer som gjorde det möjligt att genomföra studien 
 
 
våra handledare John Rack och Eva Wigforss för all hjälp på vägen  
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Bilaga 1. Informationsbrev till rektorer och lärare 
 
Hej! 
 
Vi är två logopedstudenter vid Lunds universitet som går sista året och arbetar med vår 
magisteruppsats. Den består i att utifrån ett redan befintligt läs- och skrivutredningsmaterial ta fram 
data för avkodningsförmåga samt stavningsförmåga på elever i år 6. För att med ett test kunna bedöma 
en elevs läs- och skrivförmåga måste det finnas en referensram att jämföra med. Det är denna 
referensram som vår insamlade data kommer att utgöra.  
 
Testet vi utgår ifrån heter LäSt och används redan vid flera logopedmottagningar runt om i Sverige för 
utredning av läs-och skrivsvårigheter i år 1-5, och kan också användas av lärare för kartläggning och 
kontroll av elever. 
 
Efter en normering kan testet eventuellt användas vid utredning av barn i sjätte klass vid misstanke om 
läs- och skrivsvårigheter. Vi behöver därför pröva materialet, som består av tre deltest, på elever i 
årskurs sex. Gällande avkodningsförmågan kommer eleverna att få läsa riktiga ord och påhittade ord – 
nonord - under en begränsad tid. Stavningsförmågan testas genom ett rättstavningsprov med ord i 
olika svårighetsgrad.  
 
Testet i sin helhet kommer att ta ca 15-20 minuter att genomföra per elev. För att alla elever ska få 
samma förutsättningar och normeringen bli så rättvisande som möjligt måste testningen ske 
individuellt och i ett tyst, avskilt rum.  Barnet får när som helst tacka nej till deltagande eller avbryta 
testet. För att vårt material ska bli så representativt som möjligt hoppas vi att majoriteten av eleverna i 
klassen kan medverka. 
 
Information om barnet och dennes resultat kommer att avidentifieras. Det innebär att namn och 
personuppgifter kommer att tas bort. All testning sker således anonymt. Ett informationsbrev kommer 
att skickas med barnet hem till föräldrarna för att få ett skriftligt godkännande att deras barn får delta i 
normeringen.   
 
Då testet LäSt redan är normerat upp till år 5, har vi utifrån detta möjlighet att erbjuda vår testning 
som en pedagogisk insats för den berörda klassen. Intresserade lärare kan i sådant fall få återkoppling 
på hur klassen presterar i relation till det förväntade resultatet inom testområdena.  
 
Vi kan besöka er skola någon gång i mars 2011 och hoppas att vi kan hitta några datum som passar bra 
för er. 
 
Resultaten av undersökningen kommer att presenteras i en magisteruppsats inom logopedprogrammet 
vid Lunds universitet i maj 2011. Avidentifierade rådata kan komma att användas i den fortsatta 
normeringen av LäSt.  
 
Om ni har frågor är ni välkomna att maila eller ringa. 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Per Hjertstrand    Helena Martell  
Logopedkandidat    Logopedkandidat 
xxx@student.lu.se    xxx@student.lu.se 
0738-xxxxxx     0730-xxxxxx 
 
Eva Wigforss, handledare 
Leg. Logoped/Universitetslektor 
xxx@med.lu.se 
046-xxxxxx 



 

Bilaga 2. Informationsbrev till elever och föräldrar 
 
Hej! 
 
Vi är två logopedstudenter vid Lunds universitet som går sista studieåret och arbetar med vår 
magisteruppsats. Den består i att utifrån ett redan befintligt läs- och skrivutredningsmaterial 
(LäSt) ta fram data för avkodningsförmåga samt stavningsförmåga för elever i årskurs sex. 
För att kunna bedöma en elevs läs- och skrivförmåga med ett test, måste det finnas en 
referensram att jämföra med. Det är denna referensram som våra insamlade data kommer att 
utgöra. Testet kommer att användas vid logopedmottagningar runt om i Sverige vid utredning 
av elevers eventuella läs- och skrivsvårigheter i år 6.  
 
Vi behöver därför testa elever i år 6. Gällande avkodningsförmågan kommer eleverna att få 
läsa riktiga och påhittade ord under en begränsad tid. Stavningsförmågan testas genom ett 
vanligt rättstavningsprov med ord av olika svårighetsgrad. Testet i sin helhet kommer att ta ca 
15-20 minuter att genomföra och det kommer att ske individuellt i skolan.  
 
Undersökningen innebär inga risker. Elevens medverkan i undersökningen är helt frivillig, 
och eleven kan när som helst avbryta sitt deltagande. Om eleven inte vill medverka, eller 
avbryter sitt deltagande, har detta inga konsekvenser för eventuell medverkan i framtida 
undersökningar. För att vårt material ska bli så representativt som möjligt, hoppas vi att 
samtliga elever kan medverka. 
 
All information om eleven och dennes resultat kommer att avidentifieras. Det innebär att inga 
namn eller personuppgifter kommer att antecknas. All testning och redovisning sker således 
anonymt. Klassläraren kan få information om klassens prestation i relation till de förväntade 
resultaten inom testområdena. Ingen information om enskilda elever delges läraren.    
 
Vi kommer att besöka Ditt barns skola under mars månad 2011. För att Ert barn ska kunna 
delta i undersökningen behöver vi Ert godkännande. Vi är tacksamma om Ni fyller i 
uppgifterna nedan och lämnar dem till klassläraren.   
 
Resultaten av undersökningen kommer att presenteras i en magisteruppsats inom 
logopedprogrammet vid Lunds universitet i maj 2011. Avidentifierad rådata kan komma att 
användas i den fortsatta normeringen av LäSt.  
 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Per Hjertstrand    Helena Martell  
Logopedkandidat    Logopedkandidat 
xxx@student.lu.se    xxx@student.lu.se 
0738-xxxxxx     0730-xxxxxx 
 
Eva Wigforss, handledare 
Leg. Logoped/Universitetslektor 
xxx@med.lu.se 
046-xxxxxx 
 
 



 

Lämna ditt svar senast den: 
  
[  ] Ja, jag ger mitt tillstånd till att låta mitt barn medverka i ovan nämnda studie. 
 
[  ] Nej, jag ger inte mitt tillstånd till att låta mitt barn medverka i ovan nämnda studie. 
 
 
Barnets namn________________________________ 
 
Födelsedata (år/mån/dag)____________________ 
 
Skola_______________________________ 
 
Klass____________  
 
Målsmans underskrift_________________________________



 

Bilaga 3. Histogram över normalfördelningen för de olika deltesten 
 
Histogram 1. Histogram och normalkurva för Avkodning ord del A + B. 

 
Histogram 2. Histogram och normalkurva för Avkodning nonord del A + B.

 
Histogram 3. Histogram och normalkurva för Stavning. 

 
 
 



 

Bilaga 4. Korrelationsgrafer  
 
Graf 2. Korrelationsgraf för Stavning och Avkodning nonord.  

 
I graf 2 kan man se att de flesta 
deltagare som presterar bra på 
avkodning också presterar bra på 
stavning. Vissa deltagare utmärker sig 
från de övriga genom att vara starka 
avkodare av nonord men prestera lågt 
på stavning.   
 
 
 
 

 
 
 
 
Graf 3. Korrelationsgraf för Stavning och Avkodning ord. 
     
    Graf 3 visar att de flesta som
    presterar bra på Avkodning ord också 
    presterar väl på Stavning.  
    Liksom i graf 2 utmärker sig några 
    deltagare genom att prestera bättre på 
    avkodning än på stavning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 4. Korrelationsgraf för Avkodning nonord och Avkodning ord.  
     
    Graf 4 visar att prestationen på 
    Avkodning ord sammanfaller väl med 
    prestationen på Avkodning nonord. 
 
 
 
ITEM-Analys 
Antal procent rätt per uppgift.  
 
 
 
 
 



 

Bilaga 5. ITEM-analys (Relativ lösningsfrekvens samt Point Biserial Correlation) 
 
Uppgift        Relativ lösningsfrekvens (%)  PBC 
1   97.4  0.191 
2   98.1  0.109 
3   87.8  0.374 
4   95.5  0.330 
5   100  0.000 
6   99.4  0.010 
7   95.5  0.286 
8   99.4  0.182 
9   97.4  0.257 
10   86.5  -0.013  
11   96.2  0.303 
12   91.0  0.327 
13   96.2 0.275 
14   91.7 0.306 
15   80.8 0.364 
16   99.4 0.207 
17   80.8 0.417 
18   92.9 0.416 
19   92.3 0.378 
20   96.2 0.241 
21   95.5 0.410 
22   99.4 0.207 
23   97.4 0.316 
24   92.9 0.542 
25   80.1 0.487 
26   67.9 0.406 
27   82.1 0.328 
28   70.5 0.518 
29   74.4 0.455 
30   66.7 0.473 
31   64.1 0.440 
32   50.0 0.467 
33   79.5 0.542 
34   81.4 0.629 
35   57.7 0.606 
36   62.8 0.606 
37   66.0 0.544 
38   78.2 0.677 
39   67.3 0.567 
40   89.7 0.644 
41   64.1 0.403 
42   71.2 0.587 
43   60.9 0.595 
44   73.1 0.628 
45   47.4 0.592 
46   59.6 0.552 
47   55.8 0.520 
48   59.6 0.576 
49   28.2 0.584 
50   37.2 0.582 
51   36.5 0.382 
52   18.6 0.397 
53   16.7 0.317 
54   23.1 0.453 
55   24.4 0.417 
56   5.8 0.231 
57   11.5 0.379 
58   9.6 0.339 
59   15.4 0.485 
60   9.0 0.329 
 



 

Bilaga 6. Grafer på alternativ uppgiftsordning för deltestet Stavning 
 
 Graf 5. Förslag till ny uppgiftsföljd i deltestet Stavning. 

 
I graf 5 ser vi hur en omfördelning av uppgifterna ger en jämnare kurva med stigande 
svårighetsgrad.   

 
 
 Graf 6. Ny uppgiftsföljd utan de borttagna uppgifterna. 

 
I graf 6 har vi plockat bort de uppgifter som inte lämpar sig för testning i årskurs 6. 
 



 

Bilaga 7. Percentiler för samtliga deltest 
 
 Avkodning ord A + B      Stavning 
 

Råpoäng åk 6 Percentiler 
0 - 105 5 
106 - 115 10 
116 - 120 15 
121 - 124 20 
125 - 128 25 
129 - 131 30 
132 - 135 35 
136 - 140 40 
141 - 143 45 
144 - 148 50 
149 - 152 55 
153 - 154 60 
155 - 157 65 
158 - 159 70 
160 - 162 75 
163 80 
164 - 166 85 
167 - 171 90 
172 - 182 95 
183 - 196 99 

 
 
 Avkodning nonord A + B 
 

 
 

Råpoäng åk 6 Percentiler 
0 - 20 5 
21 - 28 10 
29 - 31 15 
32 - 34 20 
35 - 37 25 
- 30 
38 35 
39 40 
40 45 
41 - 42 50 
43 - 44 55 
- 60 
45 - 47 65 
48 70 
49 75 
50 80 
51 - 52 85 
53 90 
54 - 55 95 
56 - 57 99 

Råpoäng åk 6 Percentiler 
0 – 44 5 
45 – 57 10 
58 – 60 15 
61 – 62 20 
63 – 67 25 
68 – 70 30 
71 – 72 35 
73 – 74 40 
75 – 76 45 
77 – 79 50 
80 – 84 55 
85 – 87 60 
88 – 91 65 
92 – 94 70 
95 – 96 75 
97 – 100 80 
101 – 103 85 
104 – 109 90 
110 – 118 95 
119 - 123 99 



 

Bilaga 8. Stanine för samtliga deltest 
 
 Avkodning ord A + B 
 

Råpoäng åk 6 Stanine 
0 - 101 1 
102 - 118 2 
119 - 126 3 
127 - 140 4 
141 - 154 5 
155 - 162 6 
163 - 170 7 
171 - 185 8 
186 - 9 

 
 
 Avkodning nonord A + B 
 

Råpoäng åk 6 Stanine 
0 - 42 1 
43 - 57 2 
58 - 67  3 
68 - 74 4 
75 - 87 5 
88 - 97 6 
98 - 108 7 
109 - 119 8 
120 - 9 

 
 
 Stavning 
 

Råpoäng åk 6 Stanine 
0 - 20 1 
21 - 28 2 
29 - 36 3 
37 - 39 4 
40 - 44 5 
45 - 49 6 
50 - 53 7 
54 - 55 8 
56 - 9 

 
 
 
 
 



 

Bilaga 9. Percentiler för de enskilda delarna A och B i Avkodning ord och nonord 
 
Om du väljer att endast göra antingen del A eller B i de båda deltesten kan du använda 
följande percentiltabeller: 
 
 Avkodning ord del A                       Avkodning ord del B 
 

Råpoäng Percentiler 
0 - 51 5 
52 - 57 10 
58 - 59 15 
60 - 61 20 
62 25 
63 - 65 30 
66 - 67 35 
68 40 
69 - 70 45 
71 - 73 50 
74 - 75 55 
76 - 77 60 
78 65 
79 70 
80 - 81 75 
82 80 
83 - 84 85 
85 - 86 90 
87 - 89 95 
90 - 98 99 

 
 
 Avkodning nonord del A                       Avkodning nonord del B  
 

Råpoäng Percentiler 
0 - 22 5 
23 - 27 10 
28 - 30 15 
31 - 32 20 
33 - 34 25 
35  30 
36 35 
37 - 38 40 
39 45 
40 50 
41 55 
42 - 44 60 
45 65 
46 - 47 70 
48 75 
49 80 
50 - 51 85 
52 - 54 90 
55 - 57 95 
58 - 62 99 

 

Råpoäng Percentiler 
0 - 54 5 
55 - 59 10 
60 - 62 15 
63 20 
64 25 
65 - 68 30 
69 35 
70 - 71 40 
72 45 
73 - 74 50 
75 55 
76 - 77 60 
78 65 
79 - 80 70 
81 75 
82 80 
83 85 
84 - 85 90 
86 - 89 95 
90 - 99 99 

Råpoäng Percentiler 
0 - 23 5 
24 - 27 10 
28 - 30 15 
31 20 
32 - 33 25 
34 30 
35 - 36 35 
37 40 
38 45 
39 - 40 50 
41 55 
42 - 44 60 
45 - 46 65 
47 - 48 70 
49 75 
50 - 51 80 
52 - 53 85 
54 - 56 90 
57 - 59 95 
60 - 63 99 



 

Bilaga 10. Stanine för de enskilda delarna A och B i Avkodning ord och nonord 
 
Om du väljer att endast göra antingen del A eller B i de båda deltesten kan du använda 
följande staninetabeller:  
 

 Avkodning ord del A                       Avkodning ord del B 

 
Råpoäng åk 6 Stanine 
0 - 48 1 
49 - 57 2 
58 - 62  3 
63 - 68 4 
69 - 77 5 
78 - 81 6 
82 - 85 7 
86 - 92 8 
93 - 9 

 
 
 
 
 
 
 Avkodning nonord del A                       Avkodning nonord del B 
 

Råpoäng åk 6 Stanine 
0 - 21 1 
22 - 28 2 
29 - 33  3 
34 - 38 4 
39 - 44 5 
45 - 48 6 
49 - 53 7 
54 - 58 8 
59 - 9 

 
 
 
 
 

Råpoäng åk 6 Stanine 
0 - 51 1 
52 - 59 2 
60 - 64  3 
65 - 71 4 
72 - 77 5 
78 - 81 6 
82 - 85 7 
86 - 94 8 
95 - 9 

Råpoäng åk 6 Stanine 
0 - 21 1 
22 - 27 2 
28 - 32  3 
33 - 37 4 
38 - 44 5 
45 - 49 6 
50 - 55 7 
56 - 60 8 
61 - 9 


