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SAMMANFATTNING 
Syftet med denna studie var att ta reda på om STAVUX (stavningstest för vuxna) och 

Kasttranskription är lämpliga test att använda vid dyslexiutredningar av vuxna, då det 

idag saknas sådana test som är normerade på personer över 18 år. STAVUX är ett 

stavningstest som framtogs av Nilsson och Pettersson (2009) och som består av 45 ord 

och 45 nonord av varierande svårighetsgrad. Orden är utvalda för att representera 

svenskans olika stavningskombinationer och nonorden är konstruerade för att följa 

svenskans ljudmässiga uppbyggnad. En mellangruppsdesign användes för att ta reda på 

om STAVUX är ett lämpligt test att använda vid utredning av stavningssvårigheter i 

samband med dyslexiutredningar. Testet validerades på 23 personer med dyslexi i 

åldrarna 18-64 år. Dyslexigruppens resultat testades mot en kontrollgrupp på 23 

personer i åldrarna 18-62 år. I denna studie undersöktes även om det fanns något 

samband mellan stavningsförmåga och allografisk. Deltagarna fick utföra en 

kasttranskriptionsuppgift, som innebar att de, på tid, skulle konvertera gemener till 

versaler och versaler till gemener. Testet heter Kasttranskription och utformades av 

Hansson och Häägg (2008). Resultaten av denna studie visar att framförallt orddelen i 

STAVUX kan bidra till prediktionen av dyslexi. Dyslexigruppen presterade signifikant 

sämre än kontrollgruppen på båda deltesten (orddelen och nonorddelen). Båda grupper 

följde samma mönster vad gäller typ av stavfel. Flertalet deltagare i respektive grupp 

utförde Kasttranskription korrekt. Det fanns däremot en signifikant skillnad mellan 

grupperna i hur lång tid det tog att utföra Kasttranskription. Dyslexigruppen presterade 

signifikant sämre tidsmässigt jämfört med kontrollgruppen. Deltesten i STAVUX och 

Kasttranskription var starkt korrelerade med varandra. 

Nyckelord: dyslexi, stavning, stavningstest, allografisk förmåga, kasttranskription 

 

ABSTRACT 

The aim of this study was to determine if STAVUX (spelling test for adults) and 

Kasttranskription are suitable tests to use in the assessment of adults with spelling 

difficulties. At present, there are no such tests with norms for people older than 18 

years. STAVUX was developed by Nilsson and Pettersson (2009) and consists of 45 

words and 45 pseudo words of varying difficulty. The words are chosen to represent the 

different spelling patterns of the Swedish language and the pseudo words to represent 

the Swedish phonetic structure. A between group’s design was used to find out if 

STAVUX is a suitable test to use in the assessment of spelling difficulties. STAVUX 

was validated on 23 persons with dyslexia, aged 18-64 years, and the results were 

compared to a control group of 23 persons, aged 18-62 years. In this study it was also 

investigated if there was any correlation between spelling ability and allographic ability 

The participants performed a case transcription task, where the participants were 

supposed to convert lower to upper case letters and upper to lower case letters, while 

time was measured. The test is named Kasttranskription and was designed by Hansson 

and Häägg (2008). The results of this study show that particularly the word part of 

STAVUX, contributes to the prediction of dyslexia. The dyslexic group performed 

significantly lower than the control group on both subtests (words and pseudo words). 

Both groups followed the same pattern in type of spelling errors. The majority of the 

participants in each group managed to perform Kasttranskription correctly. There was a 

significant difference in time of performance of Kasttranskription. The dyslexic group 

performed significantly worse in terms of time compared to the control group. The 

subtests of STAXUX and Kasttranskription were highly correlated with each other.  

Keywords: dyslexia, spelling, spelling test, allographic ability, case transcription  
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1. Bakgrund 

Ordet dyslexi står för svårigheter med skrivna ord, där ”dys” betyder svårigheter och 

”lexia” betyder ord (Høien & Lundberg, 2006). Avkodningsförmågan, som är det 

centrala i dyslexidefinitionen, är förmågan att koppla bokstav till ljud och därmed kunna 

utläsa ett ord. Detta förknippas allt som oftast med läsning, då brister i 

avkodningsförmågan gör att en person får svårt att avkoda (läsa) ord. Även skrivning 

har en del i dyslexidiagnosen. Var kommer då denna förmåga in? Hur utvecklas den och 

vilka instrument används för att testa skrivförmågan?  

 

1.1. Skrivning  

1.1.1. Skrivutveckling 

Høien och Lundberg (2006) delar in skrivutvecklingen hos barn delas in i olika stadier. 

Dessa är: a) pseudoskrivning, b) logografisk-visuell skrivning, c) alfabetisk fonemisk 

skrivning och d) ortografisk-morfemisk skrivning. Pseudoskrivning innebär att barnet 

låtsas skriva genom att göra bokstavsliknande tecken innan det har lärt sig bokstäver. 

Vid logografisk-visuell skrivning har barnet ännu inte förstått den alfabetiska principen 

utan skriver orden som bilder. Vid alfabetisk-fonemisk skrivning har barnet börjat förstå 

den alfabetiska principen och kan då skriva orden ljudriktigt men utan att ta hänsyn till 

skriftspråkets regler. Ofta skriver barnet bara en del av ordet och vokaler utelämnas i 

första hand eftersom bokstavsnamnet ofta har en vokal i sig. Vid ortografisk-morfemisk 

skrivning börjar barnet närma sig den vuxnas sätt att skriva, skrivningen har då blivit en 

automatiserad process. På denna nivå har ortografiska representationer (ordets 

stavningssätt) i barnets mentala lexikon blivit väletablerade.  

 

1.1.2. Skrivprocessen 

Det finns olika modeller av hur skrivprocessen går till. Høien och Lundberg (2006) 

skriver om Hayes och Flowers kognitiva modell av skrivprocessen, från 1980. Modellen 

är baserad på en analys av vuxna som fick tänka högt när de skulle skriva. Den består av 

tre huvudkomponenter: planering, utförande och kontroll. Momenten behöver inte 

komma efter varandra i en viss följd utan kan samverka och påverka varandra under 

hela skrivprocessen. Hos personer som har stora svårigheter med att skriva sker ofta 

ingen kontroll av texten. 

 

1.2. Stavning 

1.2.1. Stavningsstrategier 

Det finns två strategier man kan använda sig av vid stavning av ord: en lexikal och en 

icke lexikal. För att kunna använda den lexikala stavningsstrategin krävs att ordets 

stavningssätt är tillägnat och lagrat i ordförrådet. Denna kunskap kan då hämtas fram 

när ordet ska stavas. Med hjälp av lexikala kunskaper kan både reguljära ord (ljudenligt 

stavade ord) och irreguljära ord (ord som stavas utifrån stavningsregler) stavas korrekt. 

Den icke lexikala strategin innebär att man först gör en fonologisk analys av ordet och 

därefter omvandlar varje fonem (det talade språkets minsta betydelseskiljande enhet) till 

korresponderande grafem (skriftspråkets minsta betydelseskiljande enhet). Den här 

stavningsstrategin är användbar vid stavning av reguljära ord och vid nonord (Høien & 

Lundberg, 2006).  
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1.2.2. Transparenta och icke transparenta språk 

Ett transparent språk är ett språk där ord stavas på ett ljudenligt sätt och ett icke-

transparent språk är det motsatta, det vill säga att man inte kan förutsäga hur ett ord 

stavas genom att lyssna på hur det låter. Bland andra har Caravolas och Bruck (1993) 

samt Furnes och Samuelsson (2010) utfört studier på transparenta kontra icke-

transparenta språk.  

 

Stavning skiljer sig från läsning då det kräver produktion snarare än igenkänning av 

stavningsmönster. Stavningen kompliceras då det ofta finns flera möjligheter att skriva 

ett ord fonologiskt korrekt (t.ex. brain, brane). Tvärspråkliga studier har visat att basala 

stavningsfärdigheter tillägnas fortare i språk där grafem-fonemkorrespondensen i högre 

grad är konsekventa (Caravolas & Bruck, 1993). 

 

Olika språk skiljer sig från varandra även på andra sätt. Till exempel till vilken grad 

uttalet av ett ord kan förutsägas genom dess stavning. Engelska är ett icke-transparent 

språk, vilket innebär att det består av många komplexa och inkonsekventa grafem-

fonemkorrespondenser. Detta innebär alltså att engelska har en djup ortografi. Tyska, å 

andra sidan, är ett transparent språk och har därmed en ytlig ortografi, vilket betyder att 

grafem-fonemkorrespondensen är konsekvent (Seymour et al., 2003).   

 

Furnes och Samuelsson (2010) utförde en longitudinell studie där man undersökte 

inlärning av mer transparenta språk (svenska/norska) och ett mindre transparent språk 

(engelska), från förskolan upp till årskurs två. Syftet med studien var att identifiera 

språkliga och kognitiva färdigheter som kan förutsäga läs- och stavningssvårigheter hos 

mer eller mindre transparenta språk.  Resultaten visade att fonologisk medvetenhet, 

förmågan att kunna identifiera språkljud i ord (Nettelbladt et al., 2008), associeras med 

stavningssvårigheter på liknande sätt både i transparenta och mindre transparenta 

ortografier, medan det för läsförmågan minskar som prediktor efter första läsåret i mer 

transparenta ortografier.  

 

1.3. Definition av dyslexi 

ICD-10 är ett klassifikationssystem för sjukdomar där sjukdomar och 

funktionsstörningar har en egen kod och term. Termen dyslexi används i dagligt tal, 

men i diagnossammanhang, enligt ICD-10, är benämningen specifik lässvårighet. 

Nedan följer de två koder som är närmast kopplade till läs- och skrivsvårigheter.  

 

 

F81.0 Specifik lässvårighet. Störningens främsta kännetecken är en specifik och 

klart försämrad utveckling av läsförmågan som inte bara beror på mental ålder, 

synproblem, eller inadekvat skolgång. Läsförståelse, ordigenkännelse, 

högläsningsförmåga och problemlösning, som kräver intakt läsförmåga kan alla 

påverkas menligt. Stavningssvårigheter är ofta förbundna med specifika 

lässvårigheter och varar ofta upp i adolescensen även efter det att läsförmågan 

förbättrats. Specifika lässvårigheter föregås ofta av störningar i tal- och 

språkutvecklingen. Associerade emotionella störningar och beteendestörningar 

uppträder ofta under skolåldern (ICD-10, enligt Socialstyrelsen, 2010).  

 

 

F81.1 Specifik stavningssvårighet Störningens främsta kännetecken är en 

specifik och klar försämring av utvecklingen av stavningsförmågan utan 
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samtidig försämring av läsfärdigheten. Tillståndet beror inte på låg mental ålder, 

synproblem eller bristfällig skolgång. Förmågan att stava och skriva är påverkad 

(ICD-10, enligt Socialstyrelsen, 2010) 

 

Enligt ICD-10 gäller för närvarande ovanstående definitioner på specifik lässvårighet 

och specifik stavningssvårighet (Socialstyrelsen, 2010), men under åren har det funnits 

olika sätt att se på vad som kännetecknar dyslexi. Enligt Høien och Lundberg (2006) 

innebär dyslexi en störning i vissa språkliga funktioner som främst ger sig till känna 

som svårigheter att uppnå en automatiserad avkodning. Avkodning står för 

igenkännandet av skrivna eller tryckta ord med utgångspunkt i det alfabetiska systemet. 

Det innebär med andra ord förmågan att kunna utläsa ett ord korrekt. Svårigheterna med 

den automatiserade avkodningen syns också tydligt vid skrivning genom dålig stavning. 

En annan definition som tidigare använts för att beskriva dyslexi är den så kallade 

diskrepansdefinitionen. Den här definitionen innebär att det vid dyslexi ska finnas en 

tydlig skillnad mellan läskunnighet och intelligensnivå (Bjar & Liberg, 2003). Max 

Frisk (2007) menade att en person kan ha läs- och skrivsvårigheter utan att vara 

dyslektisk. Har man en reducerad intelligensnivå kommer detta troligtvis innebära ett 

hinder för normal läs- och skrivutveckling. Detta innebär däremot inte dyslexi. För att 

läs- och skrivsvårigheterna ska benämnas som dyslexi ska läs- och skrivförmågan vara 

lägre än vad man kan förvänta sig vid en viss intelligensnivå. Man har mer och mer gått 

ifrån diskrepansdefinitionen då man uppmärksammat att intelligens inte har särskilt stor 

koppling till själva avkodningsförmågan. Detta har man kommit fram till efter att ha sett 

att en del personer, bland annat många elever i särskolan, kan vara bra på att avkoda ord 

utan kunna förstå innehållet i det de läser (Bjar & Liberg, 2003).  

 

 

1.4. Orsaker till dyslexi 

Det finns flera faktorer som kan bidra till att vissa personer utvecklar dyslexi. Dessa är 

ärftlighet, miljö och neurologiska avvikelser under fosterstadiet (Bjar & Liberg, 2003; 

Høien & Lundberg, 2006). Både strukturella och funktionella avvikelser i hjärnan har 

kunnat påvisas med hjälp av olika medicinska undersökningsmetoder (Høien & 

Lundberg, 2006).  Galaburda et al. (enligt Høien & Lundberg, 2006) undersökte, på 

1980-talet, hjärnor hos avlidna personer med dyslexi. Man kunde då se att det fanns en 

skillnad i hjärnans symmetri hos personer med dyslexi jämfört med personer utan 

dyslexi. Hos många personer med dyslexi fann man att vänster planum temporale var 

lika stor som hos personer utan dyslexi men att höger planum temporale var större än 

normalt. Planum temporale kallas även tinninglobsplattan och är ett område i 

tinningloben som har betydelse för språkperceptionen. Området är oftast större i vänster 

hjärnhalva än i höger. I Høien och Lundberg (2006) beskrivs även 

Stavangerundersökningen som genomfördes 1990. I denna undersökning studerades 

hjärnor hos levande personer med och utan dyslexi med hjälp av magnetisk 

resonanstomografi (MRT)
1
. Man kunde se att 13 av de totalt 19 personerna med dyslexi 

hade symmetriska planum temporale medan endast 4 av de 18 personerna i 

kontrollgruppen hade denna symmetri. Dessa två studier indikerade alltså att personer 

med dyslexi har en något annorlunda neurologisk bild än personer utan dyslexi. Deras 

                                                 
1 En metod som mäter magnetisk aktivitet i hjärnan via vätemolekylers kärnor. Detta sker genom att placera hjärnan i ett externt 

magnetiskt fält. Väteatomerna placerar sig på rad men förändrar sin position då signaler överförs via en extern radiofrekvens. Efter 
att signalen avslutas återgår de till sin ursprungliga plats och avfyrar samtidigt elektromagnetiska signaler som lagras på en dator, 

där de konverteras till bilder som representerar styrkan på signalerna (Ståhlberg & Wirestam, 2008). 

 



9 
 

höger planum temporale tenderar att avvika genom att vara större än kontrollgruppens 

och därmed också lika stor som vänster planum temporale, vilket ger en symmetrisk 

bild. Personer utan dyslexi tenderar däremot ha en asymmetrisk hjärnbild där vänster 

planum temporale är större än höger.  

 

 

1.5. Förekomst och symptom 

Enligt Stein (2001) har mellan 5 och 10 % av befolkningen dyslexi. Det är vanligare hos 

pojkar än hos flickor. Svårigheter med avkodning och stavning är de primära 

symptomen. Dyslexi är en ihållande störning där läsförmågan ofta förbättras till en 

acceptabel nivå medan stavningssvårigheterna oftare kvarstår upp i vuxen ålder. Detta 

beror troligtvis på att avkodningssvårigheterna ofta kan kompenseras genom att 

personen med dyslexi får ledtrådar om sammanhanget i texten, medan det är svårare att 

kompensera för stavningssvårigheter (Høien & Lundberg, 2006). 

 

 

1.6. Arbetsminne  

Ett välfungerande arbetsminne är viktigt vid skrivning av en text, både för att komma 

ihåg stavning av enskilda ord och för att kunna ha fokus på innehållet i den text man ska 

skriva. 

 

1.6.1. Definition 

Arbetsminnet innebär förmågan att temporärt vidmakthålla och bearbeta verbal och 

visuell information. Enlig Baddeleys  modell består arbetsminnets av domänspecifika 

subsystem: den ”fonologiska loopen”, ”visuospatiala skissblocket” och ”centrala 

exekutiven”. Centrala exekutiven är tänkt att ha en begränsad kapacitet för att kunna 

reglera och kontrollera processerna i arbetsminnet och associeras ofta med 

uppmärksamhetskontroll (Goldstein, 2005). 

 

 

1.6.2. Arbetsminne och stavning 

Arbetsminnet fyller en viktig funktion i skrivprocessen. För en person som har svårt 

med skrivmotoriken och svårt att stava, kan dessa problem ta upp stor del av 

arbetsminnets kapacitet, så att övriga processer (planering, utförande och kontroll) blir 

lidande (Høien & Lundberg, 2006). Som nämnts ovan sker ofta ingen kontroll av texten 

hos personer som har svårt att stava.   

I en studie utförd av Beneventi et al. (2010), undersöktes arbetsminnet hos barn med 

dyslexi genom att använda funktionell magnetisk resonanstomografi (fMRT).
2
 Studien 

gick ut på att försöksdeltagarna fick utföra olika uppgifter som är krävande för 

arbetsminnet. Resultaten visade att barnen med dyslexi visade avvikande kortikal 

aktivering jämfört med kontrollgruppen. Detta ger en indikation på att det kan finnas en 

nedsättning av arbetsminnet vid dyslexi. 

 

 

                                                 
2 En metod som kan upptäcka regionala skillnader av syrenivån i blodet som associeras med hjärnaktivitet (Ståhlberg 

& Wirestam, 2008). 
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1.7. Stavning hos personer med dyslexi 

Stavning hos personer med dyslexi har studerats av bland andra Caravolas och Volín 

(2001), Maughan et al. (2009) och Kemp et al. (2009). Då alla alfabetiska skriftsystem 

använder sig av grafem för att motsvara fonemen i ord, är barns stavningsutveckling i 

de tidiga stadierna beroende av deras förmåga att analysera och segmentera ord i olika 

fonem, och att koppla dessa till grafem (Caravolas et al., 2001). Enligt Treiman (1997) 

är det på grund av bristande fonologiska kunskaper som barn med dyslexi inte lyckas 

etablera de starka grundkunskaperna om stavning som krävs för att stava och avkoda 

ord på korrekt sätt.   

 

I en studie gjord av Caravolas och Volín (2001) testades den fonologiska 

stavningsförmågan hos tjeckisktalande barn med dyslexi, en åldersmatchad 

kontrollgrupp och en yngre stavningsmatchad kontrollgrupp. Med fonologisk 

stavningsförmåga menas förmågan att kunna höra vilka fonem ett ord består av och 

utifrån det kunna stava ordet på ett fonologiskt korrekt sätt. Det behöver alltså inte vara 

den korrekta stavningen så länge det går att ljuda ordet och få målordet. Korrekt 

fonologisk stavning skulle alltså kunna vara att skriva ”befe” eller ”beaff” istället för det 

engelska ordet ”beef”. Resultaten av studien visade att barn som utvecklar en normal 

stavningsförmåga även utvecklar en säker fonologisk stavning under sina tre första 

skolår. Barnen med dyslexi gjorde däremot lika många fonologiska stavningsfel i 

årskurs fem som kontrollelever i årskurs två.  Dessa fonologiska stavningsfel kan 

innebära att barnen istället för att skriva ”beef”, skulle ha skrivit ”bof” eller ”be”. De 

tjeckisktalande barnen med dyslexi hade alltså inte uppnått en korrekt fonologisk 

stavningsförmåga i årskurs tre.  

 

Vad kan då träning av den ortografiska förmågan bidra till? I Tyskland utfördes en 

studie på elever i årskurs fem och sex där man undersökte huruvida ortografisk 

stavningsträning påverkade stavningsförmågan hos barn med dyslexi. 

Stavningsträningen bestod av 15 träningstillfällen à 60 minuter. Träningen var uppdelad 

i olika delar där deltagarna fick lära sig känna igen korta och långa vokaler, isolera 

ordstammar, hur man markerar kort och lång vokal och stavning av olika s-ljud. Varje 

träningstillfälle började med enkla övningar som senare ökade i svårighetsgrad. Tidigare 

ämnen repeterades systematiskt. Resultaten pekade på att ortografisk stavningsträning 

förbättrar både läs- och stavningsförmåga samt ortografisk kunskap hos barn med 

nedsatt stavningsförmåga som ska lära sig att stava ett transparent språk. Resultaten 

visade också att stavningsförmågan ökades signifikant (p < 0,01), under den begränsade 

tid som studien pågick. Däremot var den uppnådda nivån av stavningsförmågan 

fortfarande under medel jämfört med barn utan stavningssvårigheter (Ise & Schulte-

Körne, 2010). Eftersom både tyska och tjeckiska är transparenta språk tyder resultaten 

på att effekten av ortografiskt djup inte är så stor gällande manifestationen av dyslexi 

som bland andra Landerl et al. (1997) trott. 

 

De två ovanstående studierna tog upp stavning hos barn upp till 12 års ålder. Hur 

stavningsförmågan hos personer med dyslexi förändras från tonåren fram till 

medelåldern undersöktes i en studie av Maughan et al. (2009). Personerna som ingick i 

studien fick utföra ett stavningstest utformat för personer mellan 5 och 75 år (the Wide 

Range Achievement Spelling Test), första gången när de var 14-15 år och blev sedan 

testade igen 30 år senare. Vid uppföljningen kunde man se att personerna med dyslexi 

fortfarande hade en nedsatt stavningsförmåga och att de individuella skillnader som 

förekom både hos dyslexigruppen och kontrollgruppen vid den första testningen fanns 
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kvar. De personer med dyslexi som hade utsatts för att läsa och skriva i högre grad även 

i vuxen ålder presterade signifikant bättre (p< 0,05) vid den senare testningen. 

Slutsatsen utifrån den här studien pekar på att stavningsförmågan har hunnit bli mycket 

stabil redan i tonåren men att det kan vara bra att uppmuntra personer med dyslexi att 

fortsätta läsa och skriva även i vuxen ålder för att inte halka efter ännu mer. 

 

Hur står det då till med stavningsförmågan hos vuxna personer med dyslexi? I en studie 

utförd på 29 högfungerande personer (personer som har kompenserat för sina läs- och 

skrivsvårigheter) med dyslexi (medelålder 28,9, sd=8,9), och 28 studenter med normal 

stavningsförmåga (medelålder 25,0, sd=6,3), matchade vad gällde generell 

stavningsförmåga, ordförråd och icke-verbal intelligens, testades deltagarnas 

stavningsförmåga både gällande fonologiska ord (ljudenligt stavade ord) och 

ortografiska ord (ljudstridigt stavade ord) samt nonord. Man fann att deltagarna med 

dyslexi stavade alla ord och nonord sämre än kontrollgruppen. De var särskilt sämre på 

att stava enkla ortografiska ord, vars stavningsmönster och regler måste läras in. De 

skrev däremot fler rimliga stavningar på ortografiska än på fonologiska ord. En 

förklaring till detta tros vara att de gjorde mer varierande stavningsförsök på de 

ortografiska orden. Dessa resultat tyder på att högfungerande personer med dyslexi har 

svårt att memorera ortografiska stavningsmönster, vilket gör det svårt att stava mindre 

vanligt förekommande ord eftersom de då har få fonologiska ledtrådar och ortografiska 

regler till sin hjälp. De använder sig däremot av sina fonologiska färdigheter för att 

stava mer vanligt förekommande ord (Kemp et al., 2009). 

 

Utifrån dessa studier kan man se att personer med stavningssvårigheter sedan unga år 

kan förbättra sin stavningsförmåga med hjälp av ortografisk kunskap och att 

kontinuerligt utsätta sig för att läsa och skriva. Ortografins djup förefaller inte heller ha 

någon avgörande betydelse vad gäller stavningssvårigheternas omfattning. Även om 

personer med dyslexi inte kommer att uppnå en fullgod stavningsförmåga finns det ändå 

en möjlighet till individuella förbättringar.   

 

 

1.8. Handstil hos personer med dyslexi 

Høien och Lundberg (2006) samt Berninger och Graham (1998) har studerat handstil 

hos personer med dyslexi. Har handstil någon koppling till dyslexi? Høien och 

Lundberg (2006) skriver att många elever med dyslexi har sämre handstil än andra 

elever. De skriver vidare att en emotionell komponent kan inverka på dessa elevers 

handstil. För många elever med dyslexi är bokstäverna negativt laddade och något som 

de vill undvika. Även bristfällig skrivträning kan medverka till en dålig handsstil. 

 

Berninger och Graham (1998) menar att  ortografiska processer (förmågan att komma 

ihåg stavningsmönster) och minnesprocesser (förmågan att komma ihåg 

bokstavsformer) bidrar mer till hur pass välfungerande handstil en person har, än vad 

motoriska färdigheter gör. Handstilen och automatiseringen av bokstavsproduktion 

verkar däremot ha betydelse för att avlasta arbetsminnet som arbetar med planering, 

organisering och kontroll av textproduktionen.  En automatiserad handstil underlättar 

således textkomponering (enligt Medwell & Wray, 2008). 

 

Vad gäller motoriken hos personer med dyslexi är det vanligt att dessa har svårigheter 

med fin- och/eller grovmotoriken. De kan även ha svårt att kopiera en text, samt ha ett 
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ovanligt penngrepp. Handstilen hos dessa personer kan variera och den kan ibland vara 

oläslig (Davis, 1992). 

 

 

1.9. Stavningstest 

1.9.1. Nuvarande stavningstest 

Vid en förfrågan via mail till dyslexilogopeder i Sverige om vilka stavningstest de 

använder vid dyslexiutredningar av vuxna framkom att DLS (diagnostiska läs- och 

skrivprov) och LS (läs- och skrivprov) är de test som främst används. DLS och LS är två 

olika testbatterier som är utformade för olika åldrar, där stavning är en av 

delförmågorna som testas. Båda testen har utformats av Assessio, tidigare 

Psykologiförlaget. DLS utformades år 2001-2002 tillsammans med Birgitta Järpsten och 

LS reviderad åk 7-gymnasiet utarbetades av Maj-Gun Johansson år 2003 (Järpsten, 

2002; Johansson, 2005). Både DLS och LS är standardiserade och normerade. Inget av 

dessa två test är däremot normerade för vuxna personer med dyslexi, utan 

normeringarna sträcker sig endast till personer på gymnasienivå.  

 

 

1.9.2. Stavningstest och grafomotoriskt test 

Nilsson och Pettersson (2009) konstruerade ett stavningstest för vuxna (STAVUX), som 

ska kunna användas vid utredning av stavningssvårigheter. Testet består av 45 ord och 

45 nonord av varierande svårighetsgrad. Alla utvalda ord följer svenskans 

stavningsregler och nonorden svenskans ljudmässiga uppbyggnad. Testet normerades på 

146 personer i åldrarna 18-94 år. Eftersom STAVUX består av ord och nonord med 

ljudenlig och ljudstridig stavning, av varierande svårighetsgrad, ansåg man vid 

utformandet att det har en god reliabilitet som stavningstest. Enligt Nilsson och 

Pettersson (2009) är rättningsmallen till STAVUX utarbetad efter inspiration från LS 

och DLS. Den stora skillnaden mellan DLS/LS och STAVUX, är att STAVUX är 

normerat på vuxna personer, vilket ger en mer rättvis bild över en vuxen persons 

svårigheter. STAVUX testar enbart stavningsförmågan och den testas mer omfattande 

än i DLS och LS.   

Hansson och Häägg (2008) genomförde ett examensarbete där  de testade den 

allografiska förmågan, det vill säga förmågan att kunna välja mellan gemen och versal 

och sen hålla sig till den typ man valt, hos 216 vuxna utan förvärvad hjärnskada. Detta 

gjordes med ett test som kallas Kasttranskription. Det finns många olika faktorer som 

kan påverka den allografiska förmågan. Några av dessa kan vara en persons läs- och 

skrivvanor, hur ofta man skriver för hand och hur ofta man skriver på dator, 

utbildningsnivå, noggrannhet och intresse. Det man undersökte i denna studie var 

tidsåtgång, antal felsvar och typ av felsvar på en uppgift där deltagarna skulle omvandla 

gemener till versaler och tvärtom. Vid utförandet av Kasttranskription utfördes en 

omtestning (ett retest) på 40 av deltagarna minst 3 veckor efter tidigare testning. Detta 

gjorde man för att se hur god test-retestreliabiliten var. Man estimerade test-

retestreliabiliteten till 0,96 för versal-gemen och 0,94 för gemen-versal. Man fann då 

ingen signifikant effekt av presentationsordningen, alltså om man presenterade 

versalerna eller gemenerna först (Hansson & Häägg, 2008). 
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2. Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att ta reda på om STAVUX och Kasttranskription är 

lämpliga test att använda vid dyslexiutredningar av vuxna. Detta kommer att undersökas 

med följande frågeställningar; 

- Finns det någon skillnad i hur personer med dyslexi presterar på STAVUX och 

Kasttranskription jämfört med kontrollgruppen? 

- Finns det någon skillnad i typ av stavfel mellan dyslexigruppen och 

kontrollgruppen? 

- Finns det något samband mellan hur deltagarna presterar på STAVUX jämfört 

med Kasttranskription? 
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3. Metod och material 

3.1. Deltagare 

Experimentgruppen bestod av 23 personer med dyslexi (8 män och 15 kvinnor, ålder 

18-65, medelvärde 34 år). 16 av deltagarna hade genomgått en dyslexiutredning och fått 

diagnosen specifik lässvårighet. Övriga 7 deltagare hade inte genomgått någon 

utredning men uppgav sig ha de svårigheter som förekommer vid dyslexi. 

Experimentgruppen delades in i tre åldersgrupper, 18-30 år, 31-50 år samt 51-65 år. 

Kontrollgruppen bestod av 23 personer (10 män och 13 kvinnor, ålder 18-62 år, 

medelvärde 32 år). Som framgår av tabellerna 1a och 1b var det 12 deltagare i 

dyslexigruppen med låg utbildningsnivå (förgymnasial och gymnasial utbildning) och 

11 deltagare med hög utbildningsnivå (eftergymnasial utbildning). Motsvarande siffror i 

kontrollgruppen var 5 deltagare med låg utbildningsnivå och 18 deltagare med hög 

utbildningsnivå.  

 
Tabell 1a.  Antal deltagare i dyslexigruppen fördelat utifrån ålder, kön och utbildning. 

Åldersgrupp 

 18-30 (f) 18-30 (m) 31-50 (f) 31-50 (m) 51-65 (f) 51-65 m) 

Förgymnasial 

utbildning 

  1  1  

Gymnasial 

utbildning 

2 4 2 1 1  

Eftergymnasial 

utbildning 

4   2 3 2  

 

 

 
Tabell 1b.  Antal deltagare i kontrollgruppen fördelat utifrån ålder, kön och utbildning. 

Åldersgrupp 

 18-30 (f) 18-30(m) 31-50 (f) 31-50 m) 51-65 (f) 51-65 m) 

Förgymnasial 

utbildningsnivå 

      

Gymnasial 

utbildningsnivå 

2 1  1  1 

Eftergymnasial 

utbildningsnivå 

5 4 4 3 2  

 

 

 

3.1.1. Bakgrundsinformation 

I bakgrundsformuläret som deltagarna fick fylla i framkom att 21 av deltagarna i 

dyslexigruppen hade svenska som modersmål, två hade annat modersmål än svenska 

(persiska och italienska). I kontrollgruppen hade samtliga deltagare svenska som 

modersmål. Deltagarnas upplevda stavningsförmåga redovisas i tabell 2. Tabell 3 visar 

hur ofta deltagarna skriver på fritiden och på arbetet/i studierna. Dyslexigruppen och 

kontrollgruppen uppgav att de skriver kom ihåg-lappar, mail, sms och arbets-

/studierelaterade uppgifter. Det skrivmedel som deltagarna oftast använder sig av är 

dator. Som framgår av tabell 2 var skillnaden stor i upplevd stavningsförmåga mellan 

deltagarna i dyslexigruppen och kontrollgruppen. Ingen av deltagarna i dyslexigruppen 

uppgav således att det är lätt att stava medan 83 % av deltagarna i kontrollgruppen 
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uppgav att det är lätt att stava. 57 % av deltagarna i dyslexigruppen uppgav att det är 

ganska svårt eller svårt att stava och motsvarande siffra i kontrollgruppen var 9 %. Som 

framgår av tabell 3a var det 13 % av deltagarna i dyslexigruppen som, på fritiden, 

skriver ett par gånger i månaden eller mer sällan. I kontrollgruppen var det däremot 

ingen av deltagarna som uppgav att de skriver mindre än ett par gånger i veckan.  

 

 
Tabell 2. Upplevd stavningsförmåga hos dyslexigruppen respektive kontrollgruppen. 

 Antal personer   

dyslexigruppen 

Antal personer 

Kontrollgruppen 

Lätt 0 19 

Ganska lätt 3 1 

Varken lätt eller 

svårt 

7 1 

Ganska svårt 10 2 

Svårt 3 0 

 

 
Tabell 3a. Tabell över hur ofta dyslexigruppen och kontrollgruppen skriver på fritiden 

 Antal personer i 

dyslexigruppen 

Antal personer i 

kontrollgruppen 

Dagligen 14 21 

Ett par gånger i veckan 6 2 

Ett par gånger i månaden 1 0 

Mer sällan 2 0 

 

 
Tabell 3b. Tabell över hur ofta dyslexigruppen och kontrollgruppen skriver på arbetet. 

 Antal personer i 

dyslexigruppen 

Antal personer i 

kontrollgruppen 

Dagligen 15 21 

Ett par gånger i veckan 8 2 

Ett par gånger i månaden 0 0 

Mer sällan 0 0 
 

 

I efterhand användes en samplingsformel för att kontrollera att stickprovet var 

tillräckligt stort. . CV står för variationskoeffiecienten, L innebär 

nivå av accepterat fel,  det vill säga standardavvikelsen hos medelvärden (medelfelen) 

(Håkanson, 1999). Med en stickprovsstorlek på 23 personer beräknades det accepterade 

felet till 0,14 på orddelen och 0,10 på nonorddelen. Detta innebär alltså att det uppmätta 

medelvärdet i denna studie kan förväntas ha en avvikelse på 14 % respektive 10 % av 

det förväntade medelvärdet på dessa två deltest.  

 

Deltagarna rekryterades genom Svenska dyslexiförbundet, nätverk för logopeder, 

folkhögskola, lappar på skolor samt genom vänner och bekanta. Inklusionskriterier för 

studien var ålder mellan 18 och 65 år och helst diagnosen specifik lässvårighet. Även 

deltagare som inte hade genomgått någon dyslexiutredning, men som själva uppgav sig 
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ha svårigheter som förekommer vid dyslexi, inkluderades i studien. Exklusionskriterier 

var motoriska svårigheter som påverkar förmågan att skriva för hand, kognitiva 

nedsättningar samt syn- och hörselnedsättning (glasögon och hörapparat gick bra).  

 

 

3.2. Utrustning 

Vid testningarna användes en dator för att spela upp orden/nonorden och tidtagarur vid 

Ordkedjor och Kasttranskription. Befintligt testmaterial, STAVUX instruktioner, 

blanketter och rättningsmall samt Kasttranskription och Ordkedjor användes också.  

 

 

3.3. Procedur 

I samband med testningen fick försöksdeltagarna fylla i ett informerat samtycke om att 

deltaga i studien, en blankett med bakgrundsinformation med frågor om ålder, kön, 

utbildningsnivå, uppskattning av läs- och skrivförmåga samt göra en uppskattning av 

hur ofta de skriver. Därefter utfördes ett test som kallas Ordkedjor (Jacobson, 2001). 

Det är ett av tre deltest i Läskedjor och användes som screeningstest för 

avkodningsförmågan, för att grovt kunna bedöma om personen hade hamnat i rätt grupp 

eller inte. Ordkedjor består av ett antal bokstavssekvenser där varje sekvens innehåller 

fyra ord som ska avgränsas från varandra med ett streck. Deltagarna fick två minuter på 

sig att hinna med så många bokstavssekvenser som möjligt. Vid testning av STAVUX 

informerades deltagarna utifrån befintliga testinstruktioner (Nilsson & Pettersson, 

2009). Deltagarna fick börja med att lyssna på de 45 orden, varje ord spelades upp 

maximalt två gånger. Det fanns även möjlighet att höra orden i en mening. På 

nonordsdelen fick deltagarna lyssna på de första 30 nonorden maximalt två gånger och 

de resterande 15 maximalt tre gånger. Orden/nonorden spelades upp ett i taget och 

deltagarna fick sedan den tid de behövde för att skriva ner dem. Vid testningen av 

Kasttranskription fick varannan deltagare börja med att konvertera versal till gemen och 

varannan deltagare göra tvärtom, detta för att undvika träningseffekt. Deltagarna fick 

utföra testet så snabbt de kunde och tiden noterades. I och med att deltagarna 

rekryterades från olika orter har testningarna genomförts på platser lämpliga för 

deltagarna. Testning har skett på Biomedicinskt centrum i Uppsala, Svenska 

dyslexiförbundets kontor i Solna och hemma hos deltagarna. Testningen skedde i en 

lugn miljö för samtliga deltagare och utfördes både individuellt samt i grupper om 2-5 

personer, beroende på hur många som gick att samla till varje testtillfälle. Testningen 

utfördes av författarna. Bedömning av testresultat skedde utifrån befintliga 

rättningsmallar i samförstånd med varandra. För att säkerställa reliabiliteten vid 

testgivningen fick samtliga deltagare lyssna på samma inspelning.  

 

 

3.4. Databearbetning och statistik  

Testen rättades gemensamt och resultaten på STAVUX och Kasttranskription 

hypotesprövades med oberoende t-test, tvåsidig prövning, alfanivå 0,05. Andra test som 

användes var MANOVA och binär logistisk regressionsanalys. Även en 

korrelationsanalys utfördes. Samtliga beräkningar utfördes i Statistica version 9 och 

Excel 2007 och 2010. 
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3.5. Etiska aspekter 

Deltagarna behövde inte uppge sina fullständiga personnummer, utan enbart ålder och 

underskrift av det informerade samtycket. De deltagare som ville veta sitt resultat fick 

lämna sin mailadress. Alla personuppgifter kommer att makuleras efter att 

examensarbetet har slutförts. 
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4. Resultat 

Resultaten på STAVUX ord och nonord kommer att redovisas först, därefter resultaten 

på Kasttranskription.  

 

4.1. STAVUX 

Resultaten på STAVUX ges i tabell 4. Som framgår av tabellen hade kontrollgruppen i 

genomsnitt ett högre resultat på både orddelen och nonorddelen. I figur 1 visas ett 

stapeldiagram över hur resultaten skiljde sig åt mellan dyslexi- och kontrollgruppen för 

respektive deltest. 

 
Tabell 4. Beskrivande statistik över dyslexigruppens och kontrollgruppens resultat på STAVUX. 

 Dyslexigrupp Kontrollgrupp 

 Ord Nonord Ord  Nonord 

Medelvärde 22,7 30,5 37,3 40,4 

Minsta värde 4 7 27 34 

Största värde 35 41 44 45 

Standardavvikelse 7,5 7,9 5,3 2,7 

 

 
Figur 1. Stapeldiagram med konfidensintervall över genomsnittligt antal rätt på orddelen och nonorddelen 

för dyslexi- respektive kontrollgrupp (95 % konfidensintervall). 

 

I figur 2 och 3 redovisas frekvensfördelningen över antal poäng för respektive grupp 

och deltest. 
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Figur 2. Kategoriserat histogram med frekvensfördelning över antal rätt på orddelen för dyselxigruppen 

respektive kontrollgruppen. 

 

 
 

Figur 3. Kategoriserat histogram med frekvensfördelning över antal rätt på nonorddelen för 

dyslexigruppen respektive kontrollgruppen.  

 

 

Det fanns en signifikant skillnad mellan dyslexigruppen och kontrollgruppen både på 

orddelen (t (44) = 7,90, p < 0,05, d = 2,6) och nonorddelen (t (44) = 5,65, p < 0,05, d = 

1,7). En MANOVA- beräkning utfördes, med åldersgrupp (18-30, 31-50, 51-65), kön 

(man, kvinna), utbildningsnivå (låg, hög) som oberoende variabler. Beroende variabler 

var antal rätt på orddelen och antal rätt på nonorddelen. Ingen signifikant effekt av ålder 

(p = 0,49, η
2 

=
 
0,05), kön (p = 0,84, η

2 
=

  
0,01 ) eller utbildning (p = 0,50, η

2 
=

  
0,04) 

kunde hittas över hur deltagarna presterade på STAVUX. Av deltagarna i 
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dyslexigruppen var det 13 % (tre deltagare) som fick fler rätt på orddelen än på 

nonorddelen. I kontrollgruppen var motsvarande siffra 30 % (sju deltagare).   

 

 

4.1.1. Feltyper  

Dyslexigruppen och kontrollgruppen följde samma mönster vad gäller feltyp både på 

orddelen och nonorddelen. De vanligast förekommande feltyperna på orddelen i 

dyslexigruppen och kontrollgruppen var dubbel/enkelteckning och därefter utbyte av 

grafem, se tabell 5. På nonorddelen var de vanligast förekommande feltyperna vokal- 

och konsonantutbyte, se tabell 6. 

 
Tabell 5: Feltyper fördelade i procent på orddelen. 

 Dyslexigrupp (%) Kontrollgrupp (%) 

Dubbel-/enkelteckning 31 56 

Utelämning 13 10 

Utbyten 27 17 

Ljudstridig stavning 20 13 

Tillägg 6 4 

Omkast 1 - 

Accent 1 - 

Fel målord 1 - 

 

 
Tabell 6: Feltyper fördelade i procent (%) på nonorddelen 

 Dyslexigrupp (%) Kontrollgrupp (%) 

Vokalutbyte 29 41 

Konsonantutbyte 23 25 

Utelämning 18 7 

Tillägg 13 10 

Ortografisk stavning 10 15 

Omkast 7 2 

 

 

4.2. Kasttranskription 

Resultaten på Kasttranskription presenteras i tabell 5. Som framgår av tabellen tog det i 

genomsnitt kortare tid för kontrollgruppen att genomföra båda deltesten jämfört med 

dyslexigruppen. Enbart produktionstid presenteras i tabellen, då majoriteten av 

deltagarna i båda grupperna utförde deltesten felfritt. 87 % av deltagarna i 

dyslexigruppen omvandlade versal-gemen korrekt, och 87 % gemen-versal korrekt. 

Motsvarande i kontrollgruppen var 96 % korrekta svar på versal till gemen respektive 

100 % korrekta svar på gemen-versal. I figur 4 visas ett stapeldiagram över den 

genomsnittliga tid (s) det tog för respektive grupp att utföra deltesten i 

Kasttranskription. I figur 5 och 6 redovisas frekvensfördelning över produktionstid i 

sekunder för respektive grupp och deltest. 
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Figur 4: Stapeldiagram över den genomsnittliga tid (s) det tog för dyslexigruppen och kontrollgruppen att 

utföra deltesten i Kasttranskription. 

 
 

Tabell 5. Resultat på Kasttranskription för dyslexigruppen och kontrollgruppen. 

  

Dyslexigrupp 

 

Kontrollgrupp 

 Versal-gemen 

(s) 

Gemen-

versal (s) 

Versal-gemen 

(s) 

Gemen-

versal (s) 

Medelvärde 14,9 16,0 9,4 10,0 

Minsta värde 9,5 7,9 7,0 6,8 

Största värde 34,6 39,8 18,0 18,8 

Standardavvikelse 5,3 8,1 2,7 3,1 
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Figur 5. Kategoriserat histogram med frekvensfördelning över produktionstid i sekunder (s) på 

Kasttranskription (versal- gemen) för dyslexigruppen respektive kontrollgruppen. 

 

 

 
Figur 6.  Kategoriserat histogram med frekvensfördelning över produktionstid i sekunder (s) på 

Kasttranskription (gemen-versal) för dyslexigruppen respektive kontrollgruppen. 

 

Det fanns en signifikant skillnad mellan dyslexigruppen och kontrollgruppen gällande 

tidsaspekten på Kasttranskription både vad gäller transkription från versal till gemen (t 

(44) = 4,38, p < 0,05, d = 1,6) och gemen till versal (t (44) = 3,29, p < 0,05, d = 1,7). En 

MANOVA- beräkning utfördes, med åldersgrupp (18-30, 31-50, 51-65), kön (man, 

kvinna), utbildningsnivå (låg, hög) som oberoende variabler. Beroendevariabler var 

produktionstid i sekunder för omvandling från gemen till versal och produktionstid i 
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sekunder för omvandling från versal till gemen. Ingen signifikant effekt av ålder (p = 

0,93, η
2 

= 
 
0,01), kön (p = 0,47, η

2 
=

  
0,04) eller utbildning (p = 0,23, η

2 
= 

 
0,08) kunde 

hittas över hur deltagarna presterade på Kasttranskription.  
 

 

 

4.3. Korrelationer mellan skrivtesten 

För att testa korrelationen mellan deltesten i STAVUX (ord, nonord) och 

Kasttranskription (versal-gemen, gemen-versal) utfördes en korrelationsanalys. 

Korrelationerna mellan de olika testen var signifikant (p < 0,05) för samtliga deltest. 

Som framgår av tabell 6 var de två testen starkt korrelerade med varandra. Observera att 

ett högt resultat på STAVUX innebar ett lågt resultat i tid på Kasttranskription, därav 

den negativa korrelationen mellan STAVUX och Kasttranskription. 

 

 
Tabell 6: Korrelationsmatris över de olika deltesten.  p < 0,05 för samtliga korrelationer. 

 Ord Nonord Versal-

gemen 

Ord - - - 

Nonord 0,68 - - 

Versal-

gemen 

-0,61 -0,54 - 

Gemen-

Versal 

-0,58 -0,51 0,75 

 

 

 

4.4. Binär logistisk regressionsanalys 

En binär logistisk regressionsanalys utfördes för att se om man utifrån deltagarnas 

resultat på de två skrivtesten kunde predicera dyslexi. Den beroende variabeln var 

testgrupp (dyslexi eller kontroll) och de fyra oberoende variablerna var antal rätt på 

STAVUX (ord och nonord) och resultaten på kasttranskriptionsuppgiften i sekunder 

(versal-gemen, gemen-versal).  

 

Enligt Hosmer-Lemeshows test (H = 1,29, p = 0,99) visade sig regressionsmodellen 

vara väl anpassad till datan. Resultaten på STAVUX orddel bidrog signifikant till 

prediktionen av dyslexi (χ
2
 = 40,1, p < 0,05) liksom resultaten på nonorddelen (χ

2
 = 7,1, 

p < 0,05) enligt sannolikhetkvottest typ 1. Kasttranskription kunde däremot inte bidra 

med någon signifikant prediktion (p = 0,97 respektive 0,14). I tabell 7 nedan framgår 

hur många av deltagarna som predicerades till rätt grupp utifrån regressionsmodellen. 

 

 
Tabell 7: Observerad och predicerad testgrupp 

 Predicerade till 

dyslexigruppen 

Predicerade till 

kontrollgruppen 

Procent korrekt 

predicerade (%) 

Observerade i 

dyslexigruppen 

21 2 91  

Observerade i 

kontrollgruppen 

1 22  96 
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5. Diskussion 

I denna studie validerades STAVUX och Kasttranskription på en grupp vuxna personer 

med dyslexi, för att se om dessa skrivtest är lämpliga att använda vid dyslexiutredningar 

av vuxna. Det undersöktes om det fanns någon signifikant skillnad i hur personer med 

dyslexi presterade på dessa skrivtest jämfört med kontrollgruppen. Det undersöktes 

även på vilket sätt de stavfel som förekom skiljde sig åt mellan dyslexigruppen och 

kontrollgruppen samt om det fanns något samband mellan hur deltagarna presterade på 

STAVUX och Kasttranskription. Resultaten visade att framförallt orddelen i STAVUX 

kan bidra till prediktionen av dyslexi. Det fanns en signifikant skillnad i hur deltagarna i 

dyslexigruppen presterade på STAVUX jämfört med deltagarna i kontrollgruppen. Både 

dyslexigruppen och kontrollgruppen följde samma mönster gällande typ av stavfel. 

Skillnaden var att deltagarna i dyslexigruppen producerade betydligt fler fel. Flertalet 

deltagare i respektive grupp utförde Kasttranskription korrekt. Det fanns däremot en 

signifikant skillnad mellan grupperna i hur lång tid det tog att utföra Kasttranskription. 

Deltesten i STAVUX och Kasttranskription var starkt korrelerade med varandra. 

 

5.1. STAVUX 

5.1.1. Ord och nonord 

Resultaten visar att det fanns en signifikant skillnad mellan hur deltagarna i 

dyslexigruppen presterade på STAVUX (orddelen och nonorddelen) jämfört med 

deltagarna i kontrollgruppen. Dyslexigruppen presterade signifikant sämre på båda 

deltesten. Detta stämmer väl överens med resultaten från Kemp et al. (2009), där 

dyslexigruppen presterade sämre än kontrollgruppen på alla ord och nonord. Inom 

dyslexigruppen presterade deltagarna generellt bättre på nonorddelen än på orddelen. 

För deltagarna i kontrollgruppen föreföll det sig i regel tvärtom.  Anledningen till att det 

förhåller sig på detta vis kan bero på att personer med dyslexi är vana att skriva 

ljudenligt då de inte har en automatiserad avkodning.  Personer utan dyslexi har ofta en 

djupt rotad ortografi som kan vara svår att bortse från vilket man måste göra när man 

ska stava ljudenligt. Resultaten visar även att det finns en stark signifikant korrelation 

mellan deltesten i STAVUX. Liknande resultat fann man också vid normeringen av 

testet (Nilsson & Pettersson, 2009).  

 

 

5.1.2. Feltyper 

Dyslexigruppen och kontrollgruppen följde samma mönster vad gäller de mest 

frekventa feltyperna på orddelen. Dubbel-/enkelteckningsfel var den vanligaste feltypen, 

därefter följde utbyte av grafem samt ljudstridig stavning. Detta mönster visade sig även 

vid normeringen av STAVUX (Nilsson & Pettersson, 2009). Det fanns däremot en 

skillnad i hur stor andel feltypen utgjorde. I kontrollgruppen utgjorde dubbel-

/enkelteckningsfelen 53 % av alla feltyper medan de i dyslexigruppen endast utgjorde 

31 %. Andelen utbyten av grafem och ljudstridig stavning var större hos dyslexigruppen 

än hos kontrollgruppen. Eftersom testet innehåller många ord där det finns möjlighet att 

göra dubbel-/enkelteckningsfel men desto färre ord där det går att göra fel av ljudstridig 

typ, kan andelen redovisade feltyper bli något missvisande. Däremot finns det alltid en 

möjlighet att göra utbyten och utelämningar av grafem oavsett ord. Dessa två feltyper 

kan därför förekomma oberoende av testets uppbyggnad. 
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På nonorddelen var vokal-/ och konsonantutbyten de vanligaste feltyperna hos båda 

grupper. Nilsson och Pettersson (2009) fann samma resultat vid normeringen av 

STAVUX. En orsak till detta kan vara att då man inte kan ha någon ordbild av nonordet 

kan det bli svårt att höra vilket ljud som presenteras. I denna studie stavades exempelvis 

syskel i många fall som siskel och fnör stavades som snör. Ljudinspelningen kan också 

ha bidragit till framförallt vokalutbyten, då den var något otydlig. Deltagarna i 

kontrollgruppen gjorde en större andel ortografiska fel än deltagarna i dyslexigruppen. 

Ett par exempel på detta är lavaksin som vissa stavade lavaxin, och siberatilt som ibland 

stavades ciberatilt. Detta beror troligtvis på att deltagarna i kontrollgruppen hade 

svårare att bortse från stavningsregler. Den höga andelen ortografiska stavningsfel 

kunde även Nilsson och Pettersson (2009) observera. I dessa fall skulle man kunna 

godkänna båda stavningstyper då c kan låta som s och ks som x. I dyslexigruppen var 

andelen utelämningar större än i kontrollgruppen. Det nedsatta arbetsminne som 

förefaller vara vanligt hos personer med dyslexi (Beneventi et al., 2010) kan vara en 

förklaring till att deltagarna i dyslexigruppen hade svårt att minnas de långa nonorden.  

 

 

5.1.3. Personer som stack ut 

Vissa av deltagarna i dyslexigruppen skiljde sig markant från den övriga gruppen. En av 

dessa var en kvinna som presterade över förväntan för personer med dyslexi på orddelen 

(35 poäng). Denna kvinna hade trots sina svårigheter alltid skrivit mycket. Detta 

stämmer väl överens med både Maughan et al. (2009) och Ise och Schulte-Körne (2010) 

som menade att träning av stavningsförmågan är fördelaktig även för personer som har 

dyslexi. Stavningsförmågan kan utvecklas och bli bättre även om den inte kommer att 

bli fullgod. På nonorddelen presterade hon som man kan förvänta sig för en person med 

dyslexi (29 poäng). Här kunde man se att dyslexin trädde fram eftersom hon inte kunde 

dra nytta av de ortografiska kunskaper hon har tillägnat sig genom att skriva mycket. Ett 

annat exempel var en man som genomgående använde sig av lexikaliseringar av nonord 

(Goswami et al., 2005). Detta innebär att han skrev nonorden som riktiga ord. Onsedan 

blev onsdag och gramultera skrev han som gratulera.  

 

I kontrollgruppen fanns det också ett par intressanta fall. En man presterade lågt både på 

orddelen (27 poäng) och nonorddelen (34 poäng), klassificerades enligt den binära 

logistiska regressionsanalysen, som dyslexifall i stället för kontroll. Det som gjorde den 

här mannen intressant var dels det låga resultatet men också de typer av fel som 

förekom i orddelen. Flera fel var av sådan karaktär som inte visade sig hos övriga 

deltagare i kontrollgruppen. Mannen skrev bland annat känt som sendt samt 

disciplinnämnd som dissiplinnämd. Under testningen framkom att mannen har dyslexi i 

släkten, men uppgav inte att han själv hade några stavningssvårigheter. En annan 

deltagare, man, presterade lågt på orddelen (30 poäng) men fick alla rätt (45 poäng) på 

nonorddelen. I det här fallet beror troligtvis det låga resultatet på orddelen på bristande 

intresse och träning snarare än dyslexi. Denna man har ett arbete som varken innefattar 

läsning eller skrivning och använder sig sällan av dessa förmågor på fritiden. Han 

gjorde samma typer av fel som många andra i kontrollgruppen, men i större 

utsträckning. 

 

 

5.1.4. Deltagarnas reflektioner 

I samband med testningen kom det fram en hel del reflektioner som deltagarna hade 

kring testet och kring sin egen stavning. En del av deltagarna i respektive grupp tyckte 
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att testet var långt och att det innehöll många svåra ord och nonord. Många av 

deltagarna i dyslexigruppen berättade att de tyckte att orddelen i STAVUX var betydligt 

svårare än nonorddelen. Deras förklaring till detta var att de inte hade någon ”fusklapp” 

av ordet i huvudet. De förklarade att de kunde se att deras stavning av ett ord var fel 

men att de inte visste hur de skulle göra för att det skulle bli rätt. Vissa av dem talade 

om att de löste detta genom att skriva ner några alternativa stavningar och sedan försöka 

se vilket av dem som såg rätt ut. Detta var dock inte tillämpbart för alla ord. Några av 

deltagarna med dyslexi berättade att de sedan många år tillbaka tränat på stavning 

genom att nöta in ett ord i taget. De berättade att stavningen av dessa ord är djupt 

förankrad men att det är mycket svårt att stava nya ord, som de inte tränat in. Då 

instruktionerna för nonorddelen lästes upp, att de skulle skriva ljudenligt, var det flera 

av deltagarna i dyslexigruppen som berättade att det är så de alltid gör. Eftersom de inte 

har kunskaper om stavningsreglerna så har de inget annat val än att stava orden som de 

låter. Bland deltagarna i kontrollgruppen var det däremot många som tyckte att 

nonorddelen i STAVUX var svårare än orddelen.  Deras förklaring till detta var att de 

inte kunde koppla nonorden till riktiga ord och att de därmed fick svårt att stava dem.  

 

 

5.1.5. STAVUX användbarhet vid dyslexiutredningar 

STAVUX kan mycket väl ingå som ett deltest vid dyslexiutredningar. Testets 

omfattning gör att man får en heltäckande bild av stavningsförmågan. Omfattningen av 

testet är däremot någonting som talar emot att det är ett bra testinstrument. Det tar cirka 

en timme att genomföra och detta kan leda till att personen som testas blir trött i slutet 

av testningen och därmed inte orkar slutföra det med bibehållet fokus. Resultatet kan då 

bli missvisande. Ett alternativ vore att korta ner testet ytterligare och ta bort ord med 

liknande typ av stavning. Det finns till exempel många ord som innehåller dubbel-

/enkelteckning (aldrig, gamla, adress, asymmetri med mera) och några av dessa skulle 

kunna tas bort utan att förlora testets heltäckande bild av stavningsförmågan. Detta 

gäller även för nonorddelen där flera av nonorden liknar varandra (pritamen, 

prevotanel, priskapans). Vissa av dem skulle kunna tas bort för att korta ner testet.  

 

5.2. Kasttranskription 

Det fanns en signifikant skillnad i hur lång tid det tog att utföra testet för deltagarna i 

dyslexigruppen jämfört med konrollgruppen. Dyslexigruppen presterade signifikant 

sämre tidsmässigt jämfört med kontrollgruppen. Dessa resultat överensstämmer med de 

som Hansson och Häägg (2008) såg vid normeringen av Kasttranskription, där de 

deltagare som sade sig ha läs- och skrivsvårigheter presterade signifikant långsammare 

än övriga deltagare. Detta skulle kunna bero på att personer med dyslexi har en mindre 

automatiserad bokstavsproduktion vilket innebär att det tar längre tid att skriva 

bokstäverna (Medwell & Wray, 2008). En annan anledning kan vara att personer med 

dyslexi har en sämre finmotorisk förmåga (Davis, 1992). Endast några personer gjorde 

fel på Kasttranskriptionsuppgiften. Den bokstav personer hade svårast för var Q, både 

att konvertera från gemen till versal och versal till gemen. Även detta resultat stämmer 

överens med det som Hansson och Häägg (2008) fann. I deras studie observerades 123 

felsvar, varav Q var mest frekvent (46 %). Q är en bokstav som sällan förekommer i det 

svenska skriftspråket och därmed sällan används. Detta gjorde att deltagarna fick tänka 

efter lite längre för att plocka fram minnesbilden av bokstaven. Även en del deltagare 

som konverterade Q på rätt sätt fastnade vid bokstaven för att tänka efter lite längre. Att 

snittiden för att utföra kasttranskriptionsuppgiften var mycket längre för dyslexigruppen 

än för kontrollgruppen berodde troligtvis på att deltagarna fastnade väldigt länge vid 
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någon bokstav, och inte att själva utformandet av bokstäverna tog lång tid. Detta går 

hand i hand med det Berninger och Graham (1998) skrev (enligt Medwell & Wray, 

2008), att förmågan att minnas bokstavsformer bidrar mer till handstilen än vad 

motoriska färdigheter gör.  

 

 

5.2.1. Kasttranskriptions användbarhet vid dyslexiutredningar 

Kasttranskription är tänkt att användas vid utredning av allografisk förmåga. Utifrån 

resultaten på denna studie kunde inga allografiska svårigheter upptäckas hos deltagarna 

i dyslexigruppen och därför verkar inte den allografiska förmågan vara relevant att 

utreda i samband med dyslexiutredningar. Testet skulle däremot kunna användas som 

en del vid dyslexiutredningar för att se om en person har svårt med igenkänning eller 

utformning av bokstäver. Fördelen med detta test är att det går snabbt att utföra. 

 

 

5.3. Korrelationer mellan testen 

Det visade sig att resultaten på deltesten i STAVUX och Kasttranskription hade ett 

starkt signifikant samband.  Detta innebär att ju bättre en deltagare var på att stava orden 

och nonorden i STAVUX, desto bättre presterade denne på båda deltesten i 

Kasttranskription gällande tiden. Detta är positivt för de båda testens användbarhet vid 

dyslexiutredningar. Om man bara gör ett av testen så kan man förvänta sig att det andra 

hade givit ett resultat i samma riktning.  

 

 

5.4. Testens prediktionsförmåga 

Utifrån den binära logistiska regressionsanalysen kunde man se att framförallt orddelen 

i STAVUX kan bidra till prediktionen av dyslexi. I analysen predicerades två av de 23 

deltagarna i dyslexigruppen till kontrollgruppen. Dessa deltagare har kompenserat för 

sina stavningssvårigheter och på så vis tränat upp en förhållandevis god 

stavningsförmåga. Utifrån deras stavningsförmåga hade dessa två personer kunnat 

inkluderas i kontrollgruppen. Däremot finns ingen information om hur deltagarnas läs- 

och skrivsvårigheter yttrar sig i övrigt. En av de 23 deltagarna i kontrollgruppen 

predicerades till dyslexigruppen. Utifrån analysen av resultet på STAVUX tyder det på 

att den här personen har någon typ av läs- och skrivsvårighet. Detta vore inte orimligt 

med tanke på att dyslexi förekommer i  denna deltagares familj. Orddelen i STAVUX 

bidrog starkast till prediktionen av dyslexi,  men detta innebär inte att nonorddelen och 

Kasttranskription inte bidrar till prediktionen av dyslexi, utan enbart att de inte tillför 

något ytterligare. 

 

5.5. Brister med studien 

Från början var tanken att alla deltagare i studien skulle ha genomgått en 

dyslexiutredning och fått diagnosen specifik lässvårighet (dyslexi) men på grund av 

svårigheter att rekrytera deltagare var detta inte möjligt. Även om alla deltagare i 

dyslexigruppen däremot hade genomgått en dyslexiutredning och fått diagnosen 

specifik lässvårighet skulle gruppen troligtvis ändå skilja sig åt eftersom 

dyslexidefinitionen och utredningsproceduren har utvecklats genom åren. Detta innebär 

att om två personer har genomgått en utredning och fått diagnos går det ändå inte att 

likställa dem med varandra om det skiljer många år mellan utredningarna. Utöver detta 



28 
 

finns det även flera yrkesgrupper bortsett från logopeder som genomför 

dyslexiutredningar. Dessa är psykologer, specialpedagoger och speciallärare. Det kan 

skilja sig åt vilka test som används samt vilka delförmågor som utreds och vad som 

karaktäriserar dyslexi. Av deltagarna i dyslexigruppen som inte hade genomgått någon 

dyslexiutredning hade fyra av dessa barn med specifik lässvårighet och uppvisade själva 

samma svårigheter, två deltagare gick i läs- och skrivklass för personer med dyslexi/ 

läs- och skrivsvårigheter på en folkhögskola och en person stod på väntelista för att 

genomgå dyslexiutredning. Det går inte att säga med säkerhet om dessa personer har 

dyslexi eller inte men resultaten på testen bekräftar att de har läs- och skrivsvårigheter. 

Eftersom deras resultat inte utmärker sig jämfört med de som har genomgått en 

dyslexiutredning är det inte troligt att resultaten har påverkats i någon riktning. 

 

Ett försök gjordes till att matcha deltagarna i dyslexigruppen med deltagarna i 

kontrollgruppen utifrån kön, åldersgrupp och utbildningsnivå, för att kunna göra en 

parad statistisk testning. Detta visade sig inte vara möjligt att göra fullt ut. Istället 

gjordes en mellangruppsdesign, och då det inte fanns några signifikanta skillnader i 

stavningsförmågan utifrån kön, ålder och utbildning, påverkades inte den interna 

validiteten.  

 

Bland de frågor som fanns i bakgrundsformuläret borde det ha funnits fler frågor kring 

deltagarnas skrivvanor. Två intressanta frågor skulle ha varit hur många timmar/dag 

deltagarna skriver samt vad de skriver då det är stor skillnad på att skriva rapporter av 

olika slag och att skriva inköpslistor. Skriver man ofta påverkar det skrivförmågan i 

positiv riktning (Maughan et al., 2009). 

 

Orden och nonorden i STAVUX spelades in för att alla deltagare skulle få höra orden 

och framförallt nonorden uttalade på samma sätt. Nackdelen var att kvaliteten på 

inspelningen var bristfällig. Inspelningen var något svag och detta innebar att vissa ord 

och nonord kunde vara svåra att uppfatta. Möjligtvis hade några av försöksdeltagarnas 

fel kunnat undvikas med en bättre inspelning men eftersom alla deltagare utsattes för 

samma inspelning bör den inte ha haft någon inverkan på det totala resultatet. 

 

Testningen skedde både individuellt och i grupp samt på olika platser. Det optimala 

hade varit att kunna göra testningarna individuellt och på samma plats. Det hade 

däremot inte varit rimligt att begära att deltagare från exempelvis Karlstad skulle 

komma till Uppsala för att testas, utan testningarna genomfördes istället där. Vid flera 

tillfällen testades hela familjer. För att vara så tidseffektiva som möjligt testades då alla 

i familjen samtidigt. Att miljön som deltagarna testades i var lugn och ostörd var något 

som försökte uppnås. Oavsett om deltagarna testades individuellt eller i grupp fick de 

lyssna på samma testinstruktioner och utförandet av testen gick till på samma sätt. 

Nackdelen med att testa i grupp skulle kunna vara att några av deltagarna kände sig 

stressade av att det var flera som satt och skrev runtomkring, och att de då inte tog sig 

den tid de behövde för att skriva ned orden. Detta var däremot ingenting som framkom 

varken under testsituationen eller efteråt.  

 

 

5.6. Slutsatser 

Denna studie har visat att deltesten i både STAVUX och Kasttranskription är lämpliga 

test för att urskilja stavningen och i viss mån utformandet av bokstäver hos vuxna med 



29 
 

dyslexi från vuxna utan dyslexi. Det test som bäst predicerar dyslexi är orddelen i 

STAVUX.  

 

 

5.7. Vidare studier 

Eftersom inte alla deltagare i dyslexigruppen hade genomgått en dyslexiutredning, vore 

det i framtiden intressant att undersöka hur personer som precis har genomgått en 

dyslexiutredning och fått diagnosen specifik lässvårighet, presterar på STAVUX och 

Kasttranskription. Detta skulle resultera i en klinisk validering till skillnad från vår 

prekliniska validering.  
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7. Appendix 

 
Bilaga A. Informationsbrev till personer med dyslexi 

Bilaga B. Informationsbrev till personer utan dyslexi 

Bilaga C. Informerat samtycke 

Bilaga D. Bakgrundsinformation 

Bilaga E. Ordkedjor 

Bilaga F. STAVUX 

Bilaga G. Kasttranskription 

 

 



 

Bilaga A 

 

Har du dyslexi och vill deltaga i en studie av ett stavningstest 

för vuxna? 
 

 

Vi är två logopedstudenter vid Uppsala Universitet som nu ska påbörja vårt 

examensarbete.  

 

Hösten 2009 utformades ett stavningstest för vuxna som ska användas vid utredning av 

stavningssvårigheter. Vi vill nu validera testet för att kunna använda det vid 

dyslexiutredningar och behöver därför deltagare i åldern 18 till 65 år. Vi söker personer 

med dyslexi som inte har någon påtaglig syn-eller hörselnedsättning (glasögon och 

hörapparat går bra) och heller inga motoriska svårigheter som kan påverka 

skrivförmågan. 

 

Vad innebär deltagandet?  

Du som deltar kommer först att få fylla i ett papper med bakgrundsinformation om 

ålder, utbildningsnivå och upplevd stavningsförmåga. Du kommer sedan att få lyssna på 

och därefter skriva ner 45 ord och 45 påhittade ord, ett åt gången.  Därefter kommer Du 

att få göra ett test där Du får skriva ett antal bokstäver för att vi ska kunna se om det 

finns något samband mellan utformandet av bokstäver och stavningsförmågan. Det 

kommer totalt att ta ca 30-60 minuter. Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som 

helst.  

 

För personer i Uppsala kommer testningen att genomföras på BMC. För övriga kommer 

testningen att ske på lämplig plats för deltagaren.  

 

Personuppgifter 

Alla uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt och kommer att sparas i avidentifierad 

form i tio år. Inga kontaktuppgifter kommer behöva uppges. 

 

Är du intresserad av att deltaga? Skicka ett mail till: 
examensarbete.stavningstest@hotmail.com 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Charlotte Backlund   Emma Lindström 

Logopedstudent termin 8   Logopedstudent termin 8 

073- 04 29 485   073- 70 50 395 

E-post; examensarbete.stavningstest@hotmail.com 

 

Handledare: Per Östberg, Universitetslektor 

Institutionen för neurovetenskap 

Box 593, 751 24 UPPSALA 

 

 

mailto:examensarbete.stavningstest@hotmail.com
mailto:examensarbete.stavningstest@hotmail.com


 

Bilaga B 

 

Vill du deltaga i en studie av ett stavningstest för vuxna 

personer med dyslexi? 
 

 

Vi är två logopedstudenter vid Uppsala Universitet som nu ska påbörja vårt 

examensarbete.  

 

Hösten 2009 utformades ett stavningstest för vuxna som ska användas vid utredning av 

stavningssvårigheter. Vi vill nu validera testet för att kunna använda det vid 

dyslexiutredningar och behöver därför deltagare i åldern 18 till 65 år. Vi söker personer 

utan dyslexi som inte har någon påtaglig syn-eller hörselnedsättning (glasögon och 

hörapparat går bra) och heller inga motoriska svårigheter som kan påverka 

skrivförmågan. 

 

Vad innebär deltagandet?  

Du som deltar kommer först att få fylla i ett papper med bakgrundsinformation om 

ålder, utbildningsnivå och upplevd stavningsförmåga. Du kommer sedan att få lyssna på 

och därefter skriva ner 45 ord och 45 påhittade ord, ett åt gången. Därefter kommer Du 

att få göra ett test där Du får skriva ett antal bokstäver för att vi ska kunna se om det 

finns något samband mellan utformandet av bokstäver och stavningsförmågan. Det 

kommer totalt att ta ca 30-60 minuter. Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som 

helst.  

 

För personer i Uppsala kommer testningen att genomföras på BMC. För övriga kommer 

testningen att ske på lämplig plats för deltagaren.  

 

Personuppgifter 

Alla uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt och kommer att sparas i avidentifierad 

form i tio år. Inga kontaktuppgifter kommer behöva uppges. 

 

Är du intresserad av att deltaga? Skicka ett mail till: 
examensarbete.stavningstest@hotmail.com 

Med vänliga hälsningar, 

 

Charlotte Backlund   Emma Lindström 

Logopedstudent termin 8   Logopedstudent termin 8 

073- 04 29 485   073- 70 50 395 

E-post; examensarbete.stavningstest@hotmail.com 

 

Handledare: Per Östberg, Universitetslektor 

Institutionen för neurovetenskap 

Box 593, 751 24 UPPSALA 

mailto:examensarbete.stavningstest@hotmail.com
mailto:examensarbete.stavningstest@hotmail.com


 

Bilaga C 

 

Informerat samtycke 
 
Jag har tagit del av informationen om studien av ett stavningstest för vuxna vid Uppsala 

Universitet.  

Jag väljer att deltaga i studien. 

 

Jag är medveten om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta min 

medverkan. 

 

 

Datum 

 

 

Underskrift 



 

Bilaga D 

 

Bakgrundsinformation 

 

Kön:    Man   Kvinna  

 

Ålder:   ______ 

 

Åldersgrupp:   18-30  

   31-50  

   51-65  

 

Utbildningsnivå:   Förgymnasial  

(Högst uppnådda)   Gymnasial (kortare än 3 år)  

    Yrkesinriktad utbildning  

    Studieförberedande utbildning  

   Gymnasial (3 år) 

    Yrkesinriktad utbildning  

    Studieförberedande utbildning  

   Eftergymnasial kortare än 3 år)  

   Eftergymnasial (3 år eller längre)  

 

Modersmål:    Svenska   Annat: __________________ 

 

 

Att stava är:    Lätt  

   Ganska lätt  

   Varken lätt eller svårt  

   Ganska svårt  

   Svårt  

 

Jag skriver på fritiden:   Dagligen  

   Ett par gånger i veckan  

   Ett par gånger i månaden  

   Mer sällan  

 

Jag skriver på arbetet/ i skolan:  Dagligen  

   Ett par gånger i veckan  

   Ett par gånger i månaden  

   Mer sällan   

 

Jag skriver i följande sammanhang (t.ex inköpslistor, kom ihåg-lappar, mail, dagbok mm). 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 



 

Bilaga E  

 

 
 

 

 

 

 



 

 



 

 

Bilaga G  

Kasttranskription 

 

t q g l d h 

      

e b a n r 
     

 

 

G A N R L Q 

      

E D H T B 
     

 
 

Protokoll 

 

Datum:   

     Fp: 

Man [_] 

Kvinna [_] 

 

Ålder:_________ 

Yrke:___________________ 

Hänthet:________ 



 

Utb. antal år:_________________ 

 

Koncentrationsuppgift: 

Tidsåtgång ________ 

Antal fel _________ 

 

Kasttranskription: 

Tidsåtgång Börjar med: V G 

2a:______Vg 

2b:______gV 

Antal fel 

1a:_____ 

1b:_____ 

Feltyp: 

1a:_________________________ 

1b:_________________________ 

Åldersgrupp:________ 

Utb. grupp:_________ 
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