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SAMMANFATTNING 
Dyslexi är en form av läs- och skrivsvårighet som inte kan förklaras av t.ex. bristfällig 

undervisning, låg begåvning eller synproblem. Orsaken till dyslexi anses vanligen vara 

nedsatt förmåga av fonologiskt processande. Flera studier har dock visat att dyslexi 

även är förknippat med språkliga, kognitiva och motoriska svårigheter som inte kan 

förklaras av nedsatt förmåga av fonologiskt processande. Det procedurella 

minnessystemet engageras vid inlärning, processande och konsolidering av kognitiva 

och motoriska färdigheter. Enligt the procedural deficit hypothesis (PDH) orsakas de 

svårigheter förekommande vid dyslexi av en nedsättning i detta minnessystem. 

Forskningen inom området är inte entydig då det har rapporterats om både intakt och 

nedsatt procedurellt minne hos personer med dyslexi. Föreliggande studie var den första 

att undersöka procedurellt minne hos svenska universitetsstuderande med dyslexi. 

Syftet var att testa PDH med hjälp av alternating serial reaction time task (ASRT), samt 

att undersöka relationen mellan procedurellt minne, närmare bestämt implicit 

sekvensinlärning, och läsförmåga samt aspekter av språklig/fonologisk förmåga. I 

studien deltog totalt 37 universitetsstuderande, 11 med dyslexi och 26 utan dyslexi. 

Resultatet indikerade att förmågan till inlärning och konsolidering i det procedurella 

minnet inte skilde sig åt mellan grupperna. Resultatet ger således inte stöd åt PDH. 

Vidare kunde inga signifikanta korrelationer påvisas, vilket tyder på att det inte 

föreligger något samband mellan procedurellt minne och respektive läsförmåga, 

fonologisk medvetenhet och snabb benämning (rapid automatized naming, RAN). 

 

Nyckelord: dyslexi, procedurellt minne, implicit sekvensinlärning, konsolidering, 

alternating serial reaction time task, the procedural deficit hypothesis 

 

 

ABSTRACT 
Developmental dyslexia is characterized by reading and writing difficulties that do not 

derive from poor education, low intelligence or visual impairment. The disorder is 

commonly explained as a result of an underlying phonological deficit. However, studies 

have shown that dyslexia is also associated with linguistic, cognitive, and motor 

impairments that can not be explained by a specific phonological deficit. The procedural 

memory underlies learning, processing and consolidation of motor and cognitive skills.  

The procedural deficit hypothesis (PDH) suggests that an impairment of procedural 

memory is the underlying cause of developmental dyslexia. Previous research has 

yielded inconsistent results as studies have reported intact as well as impaired 

procedural memory in dyslexics. This study was the first to examine procedural 

memory in Swedish university students. The aim was to test the PDH, by using an 

alternating serial reaction time task (ASRT), and to examine the correlation between 

procedural memory and reading ability as well as aspects of linguistic/phonological 

ability. In this study there was a total of 37 university students, 11 dyslexics and 26 non-

dyslexics. The result showed learning and consolidation of the procedural memory in 

both groups and there was no significant difference between the groups. Thus, the 

results do not support the PDH. No significant correlations were found, which indicates 

that there is no association between procedural memory and reading ability, 

phonological awareness or rapid automatized naming (RAN).  

 

Keywords: developmental dyslexia, procedural memory, implicit sequence learning, 

consolidation, alternating serial reaction time task, the procedural deficit hypothesis 
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1. Bakgrund 

1.1. Dyslexi  

Att lära sig läsa flytande sker gradvis under barndomen genom undervisning och 

övning. Barnet behöver först utveckla en förståelse om att det talade språket är 

uppbyggt av olika delar och sedermera förstå att talade ord är ihopsatta av språkets 

minsta delar, fonemen, dvs. språkljuden (Pugh et al., 2001). Att kunna särskilja och 

manipulera språkljud i tal kallas fonologisk medvetenhet och är en viktig färdighet vid 

tillägnande av kopplingen mellan alfabetets symboler och ljud, vilken ligger till grund 

för avkodning av text (Vellutino et al., 2004). 

  

Alla barn lär sig dock inte att läsa i den takt som förväntas. I de fall där barnen haft 

tillräckliga förutsättningar, såsom kontinuerlig och adekvat undervisning samt god syn 

och hörsel, beror lässvårigheterna oftast på dyslexi. Omkring 5-12 % av barnen i 

skolåldern uppskattas ha dyslexi (Shaywitz et al., 1990). Det har visat sig att många av 

de barn som identifieras med dyslexi också uppnår kriterierna för ADHD (Willcutt & 

Pennington, 2000) samt att många barn med ADHD även har dyslexi (Semrud-

Clikeman et al., 1992). 

 

1.1.1. Definition 

Definitioner av dyslexi har genom åren ofta fokuserat på vad som inte ingår i 

funktionsnedsättningen, snarare än vad som gör det, vilket kan ses som ett tecken på att 

det är ett svårdefinierat begrepp. Dyslexi har ofta beskrivits som läs- och 

skrivsvårigheter som inte kan förklaras av andra faktorer som till exempel låg 

begåvning, synnedsättning eller bristfällig undervisning. Än idag förekommer denna typ 

av beskrivning, även om fokus på senare tid riktats mot att även beskriva vad som ingår 

i dyslexi (Kamhi & Catts, 2012). En definition som ofta används i den senaste 

forskningen är den som förekommer hos IDA (the International Dyslexia Association): 

 

Dyslexia is a specific learning disability that is neurobiological in origin. It is 

characterized by difficulties with accurate and/or fluent word recognition and by 

poor spelling and decoding abilities. These difficulties typically result from a 

deficit in the phonological component of language that is often unexpected in 

relation to other cognitive abilities and the provision of effective classroom 

interaction. Secondary consequences may include problems in reading 

comprehension and reduced reading experience that can impede growth of 

vocabulary and background knowledge (Lyon et al., 2003, s. 2). 

 

1.1.2. Bakomliggande orsaker 

Vad som ligger bakom svårigheterna förekommande vid dyslexi har länge varit en 

omdebatterad fråga och ännu finns inget slutgiltigt svar. Den fonologiska hypotesen har 

dock ett starkt stöd i forskningen, som påvisat ett kraftigt samband mellan 

lässvårigheterna vid dyslexi och bristande förmåga av fonologiskt processande 

(processande av ljud i talat språk), särskilt fonologisk medvetenhet (Shaywitz et al., 

2008; Stanovich, 1988; Vellutino et al., 2004). I vissa fall tycks en svag förmåga av 

snabb benämning (rapid automatized naming, RAN) bidra till lässvårigheterna. 

Personer med dyslexi som uppvisar svårigheter med både fonologisk medvetenhet och 

snabb benämning har ofta gravare läs- och stavningssvårigheter (Kamhi & Catts, 2012).  



  

 

3 

Till skillnad från läs- och stavningssvårigheter, som inte uppkommer förrän i skolåldern 

och kan minska med insatser, verkar problem med fonologiskt processande uppträda 

tidigt och bestå livet ut (Kamhi & Catts, 2012). I studier av vuxna personer som fått en 

dyslexidiagnos som barn, har forskare funnit evidens för att kvarstående fonologiska 

brister finns i form av nedsatt fonologisk medvetenhet och nonordsläsning, även hos 

dem som uppnått en ålderstypisk läsnivå (Bruck, 1990; Bruck, 1992; Pennington et al., 

1990). I en studie av Snowling et al. (1997) med universitetsstuderande med dyslexi 

fann de att dessa personer hade svårigheter med fonologisk medvetenhet, 

nonordsläsning samt fonologiskt och semantiskt ordflöde, jämfört med kontrollgruppen. 

Även förmågan till ortografisk avkodning (ordigenkänning) tycks vara nedsatt hos 

denna grupp, trots relativt god läsförståelse (Bruck, 1990). Resultaten från en svensk 

studie av Wolff (2009) tyder på att det även hos svenska universitetsstuderande med 

dyslexi finns kvarvarande fonologiska svårigheter. 

 

Med hjälp av hjärnavbildningstekniker har forskare funnit strukturella och funktionella 

skillnader i hjärnan mellan individer med och utan dyslexi. Strukturella avvikelser hos 

personer med dyslexi har setts bland annat i delar av temporalloben (tinningloben) 

(Brown et al., 2001; Richlan et al., 2013), corpus callosum (hjärnbalken) (Duara et al., 

1991) och cerebellum (lillhjärnan) (Eckert et al., 2003). Det har rapporterats om 

funktionella skillnader mellan personer med och utan dyslexi i form av avvikande 

aktivering av system involverade i läsning, vilka har setts vid läsrelaterade uppgifter 

(Kamhi & Catts, 2012). Eftersom hjärnavbildningsstudier oftast har gjorts på barn och 

vuxna som har haft dyslexi i flera år är det dock svårt att säga om skillnaderna i hjärnan 

avspeglar den bakomliggande orsaken till dyslexi eller om de uppkommit till följd av 

åren med lässvårigheter. För att kringgå det problemet har det gjorts studier på barn som 

ännu inte börjat lära sig läsa, men som tillhör en riskgrupp för att utveckla dyslexi. Trots 

att studierna inte har följts upp ännu, för att se vilka barn som faktiskt har utvecklat 

dyslexi, föreslår forskarna bakom studierna att de vanligaste neurologiska avvikelserna 

vid dyslexi ses redan innan barnen har börjat lära sig läsa. Detta ger stöd åt att 

skillnaderna i hjärnan är en orsak till, snarare än en följd av, dyslexi (Norton et al., 

2014). 

 

Utöver de fonologiska svårigheterna har studier även rapporterat en rad andra 

funktionsnedsättningar vid dyslexi, som inte kan förklaras av bristfällig fonologisk 

förmåga. Några av dessa är nedsatt motorik (Nicolson et al., 2001), arbetsminne (Smith-

Spark & Fisk, 2007) och implicit sekvensinlärning (Howard et al., 2006). Detta har gett 

upphov till försök att hitta andra förklaringsmodeller till dyslexi som kan svara för både 

de fonologiska svårigheterna och de icke-språkliga nedsättningarna. Det har resulterat i 

bl.a. the magnocellular theory (magnocellulära teorin), enligt vilken en nedsättning i 

temporalt processande ligger bakom både fonologisk, visuell och motorisk nedsättning 

som kan förekomma vid dyslexi (Stein & Walsh, 1997). En annan teori är the cerebellar 

deficit hypothesis (lillhjärnehypotesen), som föreslår att en nedsättning i cerebellum är 

den underliggande orsaken till svårigheterna. Den säger att det är en generell 

nedsättning av förmågan att automatisera färdigheter, vilken tros vara beroende av 

cerebellum, som ligger bakom nedsättningen i olika förmågor förekommande vid 

dyslexi (Nicolson et al., 2001). Ytterligare en hypotes är the procedural deficit 

hypothesis (PDH), vilken fokus är på i föreliggande studie. PDH är på många sätt lik 

lillhjärnehypotesen men föreslår istället att flera områden i hjärnan är involverade för att 

den skapa svårigheterna som man ser hos personer med dyslexi. Mer specifikt menar 
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man att det är en nedsättning i det procedurella minnet som orsakar dessa svårigheter 

(Ullman & Pierpont, 2005; Nicolson & Fawcett, 2007; Nicolson & Fawcett, 2011). 

 

 

1.2. Procedurellt minne 

Det procedurella minnet är ett implicit (omedvetet) minne för hur handlingar utförs. En 

person är med andra ord inte medveten om hur den gör en viss sak, utan det är snarare 

en automatiserad respons till följd av ett stimulus. Procedurellt minne täcker inlärning 

av nya färdigheter samt processande och konsolidering av sådant som redan har 

tillägnats, både kognitiva, som att lösa pussel, och motoriska färdigheter, som t.ex. att 

cykla (Cohen & Bacdayan, 1994; Ullman, 2008). Det skiljer sig från det explicita 

(medvetna) deklarativa minnet vilket rör semantisk kunskap (t.ex. faktakunskaper) samt 

episodisk kunskap (t.ex. självupplevda händelser). Mycket träning krävs för procedurell 

inlärning, men det verkar resultera i snabbare och mer automatiskt processande av 

färdigheter och kunskap än vid processande av det deklarativa minnet (Ullman, 2013). 

Det procedurella minnet tycks vara specialiserat för sekvenser och regler (Ullman, 

2004) och styr även ordningen på naturliga sekvenser, t.ex. gnagares skötselbeteende. 

Dessa beteenden, såsom att tvätta kroppens olika delar, sker i en förutsägbar ordning 

och det har setts att striatum (en del av de basala ganglierna) aktiveras vid just sådana 

seriella rörelser (Aldridge & Berridge, 1998). 

 

1.2.1. Hjärnstrukturer 

Det procedurella minnet består av ett nätverk av hjärnstrukturer (Ullman & Peirpont, 

2005) och olika delar av hjärnan verkar stå för olika funktioner för det procedurella 

minnet. Exempelvis verkar frontala delar vara viktiga för planeringen och utförandet av 

färdigheter (Ullman, 2008), medan de basala ganglierna är viktigare för inlärningen av 

dessa färdigheter (Packard & Knowlton, 2002). Den dorsala strömmen, som har starka 

kopplingar i parietala delar och främre motorregioner, är viktig främst för visuellt styrda 

rörelser och analys av visuella intryck (Ullman, 2004). Det finns flera neurala nätverk 

som verkar bidra till de högre motorfunktionerna, såsom planering och utförande av 

komplexa motoriska sekvenser, där de viktigaste banorna tycks vara cortex-striatum 

samt cortex-cerebellum (Doyon et al., 2009). Cerebellum bidrar till tillägnande av 

inlärda funktioner, såsom att cykla, skriva, genomförande av rörelser och parering med 

kroppsrörelser utifrån input från omgivningen (Eichenbaum, 2011). Studier tyder på att 

hippocampus bidrar till tillägnandet av sekventiella rörelser, oavsett om en person är 

medveten om sekvensmönstret eller inte (Doyon et al., 2009). Ytterligare 

hjärnstrukturer har setts vara involverade i sekvensinlärning, däribland supplementära 

motoriska arean (Peigneux et al., 2000). Dopamin är en viktig signalsubstans som 

påverkar procedurell inlärning och konsolidering (Ullman, 2008). De underliggande 

hjärnstrukturerna för procedurellt minne svarar alltså för kognitiva och motoriska 

färdigheter, snabbt temporalt processande, arbetsminne, samt framplockning av lexikon 

och grammatik (Ullman & Peirpont, 2005). 

 

1.2.2. Inlärningskurva och konsolidering  

En typisk inlärningskurva för procedurell inlärning inleds med en snabb 

prestationsförbättring i början av träningstillfället som så småningom övergår till en 

gradvis utplaning. Denna utplaning beskrivs spegla en mättnad av den första 

inlärningen, som uppkommer efter ett visst antal repetitioner. Hur många repetitioner 

som krävs verkar vara individuellt. Att uppnå mättnad har visat sig vara en nödvändig 
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förutsättning för att konsolidering ska ske, snarare än antalet repetitioner i sig 

(Hauptmann et al., 2002; Hauptmann et al., 2005). Konsolidering av procedurellt minne 

innefattar processen där den nyförvärvade förmågan stärks och blir mer 

motståndskraftigt mot störningar (Stickgold, 2005; Eichenbaum, 2011). Studier har 

visat att det ibland sker så kallad offline-inlärning under konsolideringsprocessen, vilket 

innebär att det sker en förbättring av prestationsförmågan mellan träningstillfällen 

(Cellini et al., 2014; Hauptmann et al., 2005; Nemeth et al., 2010). Sömn verkar inte 

vara nödvändig för konsolidering av procedurellt minne, då konsolideringen har visat 

sig fungera väl även om processen skett under dagtid i vaket tillstånd (Nemeth et al., 

2010; Robertson et al., 2004). Insomni (sömnlöshet) hos unga vuxna tycks dock ha en 

negativ inverkan på konsolidering av procedurellt minne över natt (Cellini et al., 2014). 

 

 

1.3. The procedural deficit hypothesis 

The procedural deficit hypothesis (PDH) utgår från den så kallade 

deklarativa/procedurella (DP) modellen (Ullman & Pierpont, 2005) för språk. DP-

modellen grundar sig på antagandet att språket till stor del förlitar sig på de procedurella 

och de deklarativa minnessystemen i hjärnan. Det mentala lexikonet, dvs. ordspecifik 

kunskap som t.ex. oregelbundna verb, anses huvudsakligen bero på det deklarativa 

minnet medan aspekter av den mentala grammatiken, t.ex. regelbundna verb, antas bero 

på det procedurella minnet (Ullman, 2004). De två enskilda minnessystemen tycks ha 

olika neurologiska korrelat och således vara två separata processer, där det procedurella 

minnessystemet svarar för procedurell inlärning (Nicolson et al., 2010). Trots det verkar 

de både samarbeta och konkurrera gällande inlärning och processande, och studier tyder 

på att om ett av minnessystemen är dysfunktionellt kan det leda till en förbättring hos 

det andra systemet (Ullman, 2004). 

  

Redan på 1990-talet föreslog Nicolson och Fawcett (1990) att det finns en koppling 

mellan dyslexi och nedsatt procedurellt minne. De menade att en domän-generell (dvs. 

innefattar flera områden i hjärnan) nedsättning i automatiseringen av motoriska och 

kognitiva förmågor kunde förklara svårigheterna som setts hos personer med dyslexi. 

Senare kopplade de ihop automatiseringssvårigheterna med en nedsättning i cerebellum, 

och efter att ha presenterat lillhjärnehypotesen (Nicolson et al., 2001) fick Nicolson och 

Fawcett (2007) inspiration från DP-modellen av Ullman (2004). De presenterade då the 

neural system view av inlärningsstörningar som dyslexi och språkstörning, där det antas 

föreligga ett nedsatt procedurellt minnessystem men ett intakt deklarativt minnessystem. 

PDH är en hypotes framtagen av Ullman och Pierpont (2005) vilken innebär att det är 

en nedsättning i det procedurella minnet som ligger bakom en rad språkliga, kognitiva 

och motoriska nedsättningar som har observerats hos personer med språkstörning 

(Ullman & Pierpont, 2005) och dyslexi (Nicolson et al., 2010). Enligt detta synsätt 

skulle brister i procedurellt minne kunna inverka på läsförmågan dels genom svårigheter 

att automatisera färdigheter som direkt inverkar på läsning och dels via problem med 

fonologiskt processande som i sin tur inverkar på läsning (Nicolson & Fawcett, 2011). 

  

1.3.1. Tidigare forskning 

Ett test som ofta har använts för att pröva icke-språkligt procedurellt minne, mer 

specifikt implicit sekvensinlärning, är the serial reaction time task (SRT), framtaget av 

Nissen och Bullemer (1987). Testet innehåller fyra rutor på en rad vilka visas på en 

datorskärm. Försöksdeltagaren ombeds att när ett stimulus presenteras i en av rutorna 
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trycka på motsvarande knapp (1-4) så snabbt och korrekt som möjligt. Från början 

presenteras upprepade sekvenser av stimuli i ett förutbestämt mönster vilket senare byts 

ut mot en sekvens av slumpmässiga stimuli. Sekvensinlärning ses som en försämring i 

prestationen efter detta skifte. När testet används för att mäta implicit inlärning 

informeras inte deltagarna om att det finns ett regelbundet mönster. 

 

 
Figur 1. Schematisk bild av en SRT-uppgift (Du & Kelly, 2013). Framtagen av Du. Med tillstånd från 

författarna. 

 

Forskning som har undersökt implicit sekvensinlärning hos personer med dyslexi med 

varianter av SRT har uppvisat motstridiga resultat. Nedsättning i implicit 

sekvensinlärning vid dyslexi har rapporterats hos barn (Vicari et al., 2003; 2005) och 

universitetsstuderande (Stoodley et al., 2006). I motsats till dessa studiers resultat har 

det även rapporterats om intakt implicit sekvensinlärningsförmåga hos barn (Rüsseler et 

al., 2006) respektive universitetsstuderande (Kelly et al., 2002). I en studie med 

universitetsstuderande med och utan dyslexi av Du och Kelly (2013) undersöktes 

implicit sekvensinlärning med olika komplexitet hos sekvenserna. I detta fall kunde 

kommande stimulus förutsägas av närmast föregående stimulus i de enklare 

sekvenserna, och av kombinationen från de två närmast föregående i de mer komplexa 

sekvenserna. Resultatet tydde på en nedsättning hos universitetsstuderande med dyslexi 

enbart på testet med sekvenser av högre komplexitet. Författarna bakom studien menade 

att tidigare studiers motstridiga resultat från undersökningar med SRT skulle kunna bero 

på att man mätt enkla istället för mer komplexa sekvenser. Inlärning av mer komplexa 

sekvenser verkar försämras i takt med friskt åldrande, till skillnad från sekvenser med 

enklare struktur (Howard & Howard, 1997; Howard et al., 2004), vilket talar för att 

sekvenser som har en mer komplex struktur är mer känsliga för att upptäcka brister i 

sekvensinlärning (Howard et al., 2006). 

 

Lum et al. (2013) gjorde en metaanalys av totalt 14 studier vilka använt sig av SRT för 

att undersöka procedurellt minne hos personer med och utan dyslexi. Resultaten i 

studierna var inte entydiga, men vid en sammanslagning av resultaten såg man att 

grupperna med dyslexi presterade signifikant sämre på SRT jämfört med 

kontrollgrupperna. I genomsnitt presterade deltagarna med dyslexi ungefär en halv 

standardavvikelse sämre än deltagarna utan dyslexi. Författarna framlade hypotesen att 

man kan anta att förmågan att kompensera för nedsatt procedurellt minne med hjälp av 

deklarativt minne skulle vara störst hos äldre personer eftersom deklarativt minne 

förbättras under uppväxten. De menade att detta skulle kunna förklara varför man i 

tidigare studier funnit en högre grad av nedsatt procedurellt minne hos yngre barn med 

dyslexi. 

 

Howard och Howard (1997) utvecklade en modifierad version av SRT som de lät kalla 

alternating serial reaction time task (ASRT). ASRT skiljer sig från SRT beträffande 

sekvenserna, då vartannat stimulus här följer ett förutbestämt mönster och vartannat är 

slumpmässigt, vilket gör att inlärning går att studera genom hela uppgiften. Denna 

utveckling menar författarna även innebär att testet har en starkare koppling till 
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verkligheten där mönster sällan förekommer isolerat, utan är omgivet av störande 

inslag. Dessutom utgör den alternerande ordningen en mindre risk för att deltagare 

kommer att bli medvetna om det bakomliggande mönstret. 

 

I en studie med ASRT av Howard et al. (2006) undersöktes två typer av implicit minne, 

implicit sekvensinlärning och implicit spatial kontextinlärning, hos 

universitetsstuderande med och utan dyslexi. Resultaten indikerade att dyslexigruppen 

hade nedsatt implicit sekvensinlärningförmåga men intakt implicit spatial 

kontextinlärning, vilket talar för att personer med dyslexi inte har en generell 

nedsättning av implicit minne.  

 

En svensk studie av Hedenius och Persson et al. (2013) använde ASRT för att testa 

procedurellt minne hos svenska barn med och utan dyslexi. Studien var den första i sitt 

slag då den även undersökte effekten av konsolidering över natt och effekten av fortsatt 

träning. Resultatet pekade på en signifikant skillnad i procedurellt minne mellan barn 

med respektive utan dyslexi, som uppkom först testdag två. Efter vidare analyser 

tolkades resultaten som att det var en effekt av fortsatt träning snarare än konsolidering 

som gav upphov till gruppskillnaderna. 

 

I samband med ett par av ovan nämnda studier undersöktes även korrelationen mellan 

procedurellt minne och läsförmåga. Howard et al. (2006) rapporterade en positiv 

korrelation mellan läsförmåga och implicit sekvensinlärning (r = 0,59, p < 0,01 och r = 

0,52, p < 0,01 för ortografisk respektive fonologisk läsning). Likaså gjorde Hedenius 

och Persson et al. (2013) (r = 0,47, p = 0,01 för ortografisk och fonologisk läsning 

sammantaget). En studie av Waber et al. (2003) fann däremot inte något samband. Ett 

par studier har även undersökt relationen mellan procedurellt minne och fonologiskt 

processande, dock utan att finna något signifikant samband: Howard et al. (2006) 

undersökte relationen mellan implicit sekvensinlärning och fonologisk medvetenhet och 

Hedenius (2013) studerade relationen mellan implicit sekvensinlärning. 

 

Sammanfattningsvis har tidigare studier av procedurellt minne hos individer med 

dyslexi fått motstridiga resultat. Det har föreslagits att de motstridiga resultaten delvis 

kan förklaras av varierande komplexitet i de sekventiella strukturer som använts, då 

flera studier tyder på att mer komplexa sekvenser kan visa gruppskillnader som inte 

upptäcks med enklare sekvenser (Du & Kelly, 2013; Howard et al., 2004; Howard et al., 

2006;  Lum et al., 2013). Det har också föreslagits att deltagarnas ålder är en viktig 

variabel för att förklara de olika fynden (Lum et al., 2013). Det har ännu inte gjorts 

någon studie av procedurellt minne hos svenska universitetsstuderande med och utan 

dyslexi, och mer generellt är det ännu oklart huruvida det föreligger ett samband eller 

inte mellan procedurellt minne och läsförmåga och/eller olika aspekter av fonologiskt 

processande. 
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1.4. Syfte och frågeställningar 

Det primära syftet med föreliggande studie var att testa PDH och att undersöka 

procedurellt minne, specifikt implicit sekvensinlärning, hos svenska 

universitetsstuderande med och utan dyslexi. Studien är den första som mäter 

procedurellt minne hos svenska universitetsstuderande med dyslexi och studerar både 

initial inlärning och konsolidering över natt. Ett sekundärt syfte var att undersöka 

huruvida procedurellt minne korrelerar med läsförmåga respektive aspekter av 

språkligt/fonologiskt processande. 

 

De specifika frågeställningarna var följande: 

 Förekommer gruppskillnader gällande implicit sekvensinlärning mellan 

universitetsstuderande med och utan dyslexi? 

 Förekommer gruppskillnader gällande konsolidering av implicit 

sekvensinlärning mellan universitetsstuderande med och utan dyslexi? 

 Finns något samband mellan implicit sekvensinlärning och respektive 

läsförmåga, snabb benämning (RAN) och/eller fonologisk medvetenhet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

9 

2. Metod  

2.1. Deltagare 

Målet var att testa 16 till 20 universitetsstuderande med dyslexi och 16 till 20 

universitetsstuderande utan dyslexi. Till följd av svårigheter att rekrytera deltagare med 

dyslexi blev det slutligen totalt 11 personer med dyslexi och 26 personer utan dyslexi. 

Utöver detta deltog en person i kontrollgruppen vars resultat exkluderades från analysen 

då denne inte uppfyllde samtliga inklusionskriterier. Även ett bortfall förekom då en 

person i dyslexigruppen valde att avbryta testningen efter dag 1. Grupperna var 

matchade gällande ålder och IQ och en jämn könsfördelning mellan grupperna 

eftersträvades, se tabell 1. 

 
Tabell 1. Försöksdeltagare inom dyslexigruppen och kontrollgruppen. PIQ = performance IQ, k = 

kvinnor, m = män. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna för deltagande i studien var att försöksdeltagarna var mellan 18-40 

år samt att de var studerande vid universitet eller högskola alternativt att de nyligen 

avslutat sina akademiska studier. Samtliga försöksdeltagare hade enbart svenska som 

modersmål. I dyslexigruppen krävdes att deltagarna genomgått en läs- och 

skrivutredning som visat att de har dyslexi. Deltagare i kontrollgruppen hade inte en 

dyslexidiagnos och upplevde sig själva som goda läsare. Exklusionskriterium för 

deltagande i studien var förekomst av neurologisk eller psykiatrisk diagnos hos 

försöksdeltagaren, utöver dyslexi i dyslexigruppen. 

 

2.1.2. Rekrytering 

Deltagare med dyslexi rekryterades främst via Dyslektikerna; en förening för 

studerande med dyslexi vid Uppsala universitet. Rekryteringen gjordes i samband med 

muntlig information vid ett medlemsmöte samt via mejl som skickades ut till 

föreningens samtliga medlemmar. Resterande deltagare rekryterades med hjälp av 

flyers, se bilaga 1, som spreds på Uppsala universitets olika campus samt Sveriges 

lantbruksuniversitet i Uppsala. För att erhålla ett större deltagarunderlag tillfrågades 

även försöksledarnas omgivning personligen, samt via sociala medier. 

 

2.1.3. Etiska aspekter 

Den etiska ansökan för denna studie godkändes innan studiens start av 

bedömningsgruppen vid Logopedprogrammet, Uppsala universitet. I samband med att 

försöksdeltagarna visat intresse för att vara med i studien fick de information via mejl 

där det förklarades att deltagande i studien var helt frivilligt och att de när som helst 

 Dyslexi (n = 11)    Kontroll (n = 26)  

Variabel M SD    M SD  

Kön (k/m) 8/3     15/11   

Ålder (år) 23,7   2,65    23,4    2,16  

PIQ 117 20,7    119  17,4  
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kunde avbryta testningen utan att behöva uppge anledning. Där stod även att deras 

resultat skulle hanteras konfidentiellt samt vara avidentifierade i bearbetningen av data, 

liksom i uppsatsen. Denna information gavs dessutom både muntligt och skriftligt av 

testledaren vid början av första testtillfället, då försöksdeltagaren även gav ett skriftligt 

samtycke till deltagande i studien, se bilaga 2. Deltagarna informerades också om att de 

inte skulle få veta hur de själva presterat på de olika uppgifterna, men att den färdiga 

uppsatsen med resultat på gruppnivå skulle mejlas ut till samtliga deltagare. I mejlet 

med uppsatserna kommer det förklaras att det var ett slags minne och inte 

perceptionsförmåga som studerades, men att det var av vikt för studiens genomförande 

att deltagarna inte fick veta detta före testningen. 

 

 

2.2. Teknisk utrustning 

2.2.1. Dator 

Två datorer användes under testningen. En Fujitsu Siemens Lifebook S7110 med 14,1 

tums skärm, 1 GB RAM-minne, intel core duo T2400 1,83 GHz processor, intel GMA 

950 grafikkort och operativsystemet Windows XP professional. Den andra datorn var en 

Lenovo Thinkpad R61e7650-DQG med 15,4 tums skärm, 1 GB RAM-minne, intel 

celeron M 550 2GHz processor, intel X3100 grafikkort och operativsystemet Windows 

XP professional. 

 

När en dator startades valdes profilen “Timing Accuracy”. Alla onödiga processer 

stängdes ner för att responsen från SRboxen (se nedan) skulle bli så exakt som möjligt 

samt för att maximera datorns kapacitet. Se bilaga 4 för mer detaljerad information. 

 

2.2.2. SRbox 

För att få en mer exakt mätning av reaktionstid än vid användning av datorns egna 

tangentbord användes en så kallad Serial response box (SRbox) Model # : 200A från 

Psychology Software Tools, inc. 

 

2.2.3. Hörlurar 

Hörlurarna som användes till försöksdeltagarna var SONY Dynamic Stereo Headphones 

MDR-V150 on-ear-hörlurar och SONY Stereo Headphones MDR-XD100 around-ear-

hörlurar. Vid medlyssning anslöts Anderssons Adapter 2 x 3,5 mm F - 3,5 mm M samt 

enklare on-ear-hörlurar av modellen SONY MDR-110, som användes av 

försöksledarna. 

 

2.2.4. Diktafon 

Vid ljudinspelning användes två diktafoner, båda av märket Edirol by Roland, 24bit 

96kHz WAVE/MP3 recorder, R-09 respektive R-09HR. 

 

 

2.3. Procedur 

Datainsamlingen gjordes i samarbete med Hällgren och Shareef (2014), som undersökte 

deklarativt minne hos universitetsstuderande med och utan dyslexi. Studiernas författare 

(totalt fyra personer) var testledare. Före testningarna påbörjades hölls en gemensam 

genomgång av samtliga tester och dess manualer för att säkerställa ett så enhetligt 

tillvägagångssätt som möjligt. Varje försöksledare gjorde även en pilottestning på varsin 
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utomstående person, vars resultat inte räknades med i studien. Samtliga 

försöksdeltagare fick genomgå testningen enskilt med en av försöksledarna i ett rum 

utan störande ljud- och synintryck. Testningsförfarandet var uppdelat under två följande 

dagar, med ett intervall på 24 timmar. Under dag 1 undersöktes inlärning och 

omedelbart minne och under dag 2 undersöktes konsolidering. Tester för bedömning av 

icke-verbal IQ, läsförmåga, språklig och fonologisk förmåga fördelades jämnt över båda 

testdagarna. Båda testdagarna inleddes med att försöksledaren ställde frågor ur ett 

intervjuformulär, se bilaga 3, om bland annat hälsotillstånd, sömn, koffeinintag och 

medicinering för att kontrollera för diverse faktorer som eventuellt hade kunnat påverka 

prestationen vid testningen. Testordningen för de procedurella testerna (ASRT) och de 

deklarativa testerna (DecLearn) varierades på basis av jämna/ojämna deltagarnummer 

för att undvika eventuell ordningseffekt. Se tabell 2 för testordning. Deltagarna i 

dyslexigruppen och kontrollgruppen fördelades jämnt mellan de jämna/ojämna 

deltagarnumren. Tidsåtgången per testtillfälle var totalt omkring 90 min med pauser 

inräknat. Som ersättning erhöll samtliga deltagare två biobiljetter var efter avslutad 

testning.  

 
Tabell 2. Testordningen för grupp A (jämna nummer) och grupp B (ojämna nummer) under dag 1 och dag 

2 visas separat. Dyslexigruppens och kontrollgruppens deltagare fördelades jämnt mellan grupp A och 

grupp B. 

Dag Grupp A (jämna nummer) Grupp B (ojämna nummer) 

1 ASRT: Initial learning (epok 1-4) 

DecLearn: Encoding, Recognition 

Nonordsrepetition  

Fonologisk medvetenhet (Paulin) 

AQT  

Ordavkodning: 

a.   Fonologisk avkodning 

”Vilket låter rätt?” 

b.   Ortografisk avkodning 

“Vilket är rätt?” 

DecLearn: Encoding, Recognition 

ASRT: Initial learning  (epok 1-4) 

Nonordsrepetition  

Fonologisk medvetenhet (Paulin) 

AQT  

Ordavkodning:  

a.   Fonologisk avkodning 

”Vilket låter rätt?” 

b.  Ortografisk avkodning 

“Vilket är rätt?” 

2 DecLearn: Retention 

ASRT: Retention (epok 5) 

FAS 

Djur  

Verb 

DLS Läshastighet  

Raven’s SPM+  

ASRT: Retention (epok 5) 

DecLearn: Retention 

FAS  

Djur 

Verb 

DLS Läshastighet 

Raven’s SPM+  

 

2.3.1. Test och testförfarande 

För att undersöka procedurellt minne (implicit sekvensinlärning) användes ASRT och 

för att undersöka deklarativt minne användes DecLearn. Läsförmåga bedömdes med 

hjälp av testen Ordavkodning: Vilket låter rätt? och Vilket är rätt? samt DLS 

Läshastighet. För att testa fonologiskt processande användes Nonordsrepetition, 

Fonologisk medvetenhet och FAS. Aspekter av språklig förmåga testades med hjälp av 

AQT, Djur och Verb. Slutligen bedömdes icke-verbal IQ med Raven´s SPM+. 

 

Alternating Serial Reaction Time Task (ASRT). Testet är utformat för att undersöka en 

aspekt av procedurell inlärning, nämligen implicit visuo-motorisk sekvensinlärning 

(Howard & Howard, 1997). Versionen som användes här presenterades som ett spel 
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som går ut på att fånga en förrymd hund. Fyra horisontella cirklar visades på en 

datorskärm och en serial response box (SRbox) med knappar som matchar de respektive 

fyra cirklarna på datorskärmen. Försöksdeltagaren informerades om att en hund skulle 

dyka upp i någon av cirklarna framför dem och att deras uppgift var att försöka fånga 

hunden genom att trycka på den knapp som motsvarar cirkeln där hunden dyker upp. 

Försöksdeltagaren instruerades att försöka fånga hunden så snabbt som möjligt men 

även att vara noga med att träffa rätt knapp. Båda händernas lång- och pekfinger skulle 

användas för att trycka på knapparna på SRboxen och deltagarna skulle ha fingrarna 

beredda på knapparna före testets start. Då testet i föreliggande studie avsåg mäta 

implicit minne informerades inte försöksdeltagarna om att hunden dyker upp enligt ett 

förutbestämt mönster, där varannan placering är enligt ett visst mönster och varannan 

placering är slumpmässig. Mönstret här var 1s2s4s3s, dvs. msmsmsms där m står för 

mönsterbaserad och s står för slumpmässig. 

 

Dag 1 (Initial learning) bestod testet av 4 epoker om vardera 5 block. Varje block 

innehöll 85 stimuli/knapptryckningar. Efter varje block visades en återkoppling på 

skärmen beroende på hur deltagaren presterat på det senaste blocket. Deltagarna fick 

läsa “Bra jobbat! Kan du försöka ännu mer att träffa rätt knappar?” för att öka 

korrekthetsnivån, “Bra jobbat! Kan du vara ännu snabbare?” för att öka 

snabbheten/minska korrekthetsnivån eller “Fantastiskt!” vid en korrekthetsnivå på 92 % 

(träffa rätt knapp 92 % av gångerna), vilket var syftet med återkopplingarna. I samband 

med varje återkoppling gavs möjlighet till en kort rast. Dag 2, efter 24 timmar 

(Retention) gick testet till på precis samma sätt som under dag 1, men bestod endast av 

1 epok (5 block).  

 

En kort intervju hölls i direkt anslutning till vardera deltests slut där försöksdeltagaren 

tillfrågades om det var någonting personen märkte eller tänkte på när denne spelade 

spelet. Om försöksdeltagaren hade märkt eller tänkt på någonting uppmuntrades denne 

att berätta mer. Frågeproceduren upprepades tills det att försöksdeltagaren inte hade 

någonting mer att tillägga. Detta för att säkerställa att ingen deltagare blivit medveten 

om och lärt sig mönstret och att testet således felaktigt mätt explicit inlärning. Intervjun 

spelades in och/eller noterades direkt på papper. 

 

Declarative Learning (DecLearn). DecLearn är ett datorbaserat test som avser pröva 

inlärning via det deklarativa minnessystemet, framtaget av Ullman och kollegor på 

Brain and language lab vid Georgetown University, USA (Hedenius & Ullman et al., 

2013). Testet är uppbyggt av följande tre delar: (1) Encoding (inkodning), (2) 

Recognition (igenkänning) samt (3) Retention (uppföljning/konsolidering). Del 1 består 

av 64 bilder där hälften föreställer föremål som finns på riktigt och hälften föreställer 

påhittade föremål. Försöksdeltagaren instruerades att det skulle dyka upp bilder på 

datorskärmen där denne skulle avgöra om den ansåg att bilden föreställde ett verkligt 

eller påhittat föremål genom att trycka på motsvarande knapp på SRboxen. Mellan del 1 

och del 2 var det en paus på några minuter. Del 2 innehåller 128 bilder, 64 av dessa 

föreställandes verkliga föremål varav 32 av dem redan visats under del 1 medan 

resterande 32 är nya. Försöksdeltagaren fick instruktioner om att nu svara “Ja” eller 

“Nej” på motsvarande knapp på SRboxen om bilden visats tidigare eller inte. Den tredje 

och sista delen utfördes dag 2, efter 24 timmar. Den tredje och sista delen består av 128 

bilder där 64 av dem föreställer verkliga föremål, varav 32 av dem är samma som 

tidigare visats under dag 1 och resterande är nya. Försöksdeltagaren uppmanades här att 

svara “Ja” eller “Nej” med hjälp av knapparna på SRboxen om bilden visades under dag 
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1. Innan varje del av experimentet startade fick deltagaren se några exempel och svarade 

på dessa genom att använda SRboxen. Resultaten för detta test redovisas inte i denna 

uppsats, utan enbart i en magisteruppsats om det deklarativa minnet av Hällgren och 

Shareef (2014). 

 

Nonordsrepetition. Detta test avser mäta fonologiskt arbetsminne och utvecklades av 

Wass et al. (2008). Testet består av 24 nonord, dvs. ord som inte finns i det svenska 

språket. De åtta första orden saknar kluster, därefter följer åtta ord med kluster som är 

tillåtna i svenskan och de sista åtta orden innehåller kluster som inte tillåts i svenskan. 

Totalt ingår 120 konsonanter. Samtliga ord under testningen var inspelade på en ljudfil 

och försöksdeltagaren lyssnade på detta genom hörlurar där deltagaren själv fått 

bestämma ljudvolymen. Ljudfilen spelades i de flesta fall upp från en dator, vars skärm 

var vänd från deltagaren, och i vissa fall från en mobiltelefon. Ljudfilen inleddes med 

att försöksdeltagaren fick instruktioner om att den skulle få höra påhittade ord och 

uppmanades att säga precis likadant som rösten på inspelningen. Mellan varje ord 

pausade försöksledaren inspelningen och inväntade svar från försöksdeltagaren. 

Samtliga deltagares svar spelades in för att sedan poängsättas i form av andel korrekt 

återgivna konsonanter. För en likvärdig bedömning gjordes poängsättningen i par som 

varierades så att varje försöksledare hade rättat några test ihop med var och en av de 

övriga tre försöksledarna. 

 

Fonologisk medvetenhet (även kallat Paulin). Testet utformades i ett magisterarbete av 

Paulin (1997). Testet som har använts i denna studie är en vidareutvecklad och delvis 

omarbetat variant med tillägg av en tidsaspekt (Bergman, 2013). Testet består av fem 

deltest som i sin tur består av fem uppgifter. Deltesten innefattar (1) deletion av enstaka 

fonem, (2) deletion av fonemsekvens, (3) omvända ljudsekvenser i ord, (4) omvända 

ljudsekvenser i nonord och (5) spoonerismer. Försöksdeltagaren fick information om att 

det skulle lekas med ord och att det inte var tillåtet att använda papper och penna eller 

skriva med fingret på bordet. Information gavs om att testet gick på tid och att svaren 

skulle ges så snabbt som möjligt. Inför varje deltest gavs först ett par exempel i enlighet 

med testets instruktioner för att säkerställa att försöksdeltagaren förstått uppgiften. 

Korrekt svar inom tio sekunder gav två poäng och korrekt svar inom tidsspannet 10-20 

sekunder gav en poäng. Maxpoängen var 50 poäng. Två av testledarna visade med 

kroppsspråk eller sade uttryckligen till försöksdeltagaren om denne angett fel svar vilket 

gav deltagaren möjlighet att ändra sitt svar. De andra två testledarna gav inte någon 

direkt återkoppling.   

 

A Quick Test of Cognitive Speed (AQT). AQT, utvecklat av Wiig et al. (2002), är ett så 

kallat rapid naming-test och används för bedömning av kognitiv snabbhet. Testet består 

av tre deluppgifter, där försöksdeltagaren ska benämna färger, sedan former på 

geometriska figurer och till sist färg och form på 40 figurer vardera. Innan testet började 

gjordes några provuppgifter för att säkerställa att försöksdeltagaren förstått uppgifterna. 

Försöksdeltagaren ombads här hålla sig till de benämningar denne gjort på de 

geometriska figurerna under resten av testningen. Instruktioner gavs om att så snabbt 

som möjligt säga färgen på fyrkanterna, namnet på formerna respektive färg och form (i 

den ordningen), rad för rad från vänster till höger. Tidtagning startade när 

försöksdeltagaren benämnde den första färgen och/eller formen. Även antal 

felbenämningar noterades. Enbart resultatet från det första deltestet (färg) användes vid 

analys. 
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Ordavkodning: ”Vilket låter rätt?” och “Vilket är rätt?”. Testerna är utformade av 

Olofsson (1994). Vilket låter rätt? testar en persons fonologiska ordavkodningsförmåga 

och består av ett häfte med listor av påhittade ord, med tre eller fyra ord per rad. Totalt 

består testet av 80 rader. Försöksdeltagaren informerades om att endast ett av orden per 

rad låter som ett riktigt ord och att försöksdeltagarens uppgift var att lista ut vilket och 

stryka under det. Vilket är rätt? testar en persons ortografiska ordavkodningsförmåga. 

Detta test består också av listor med ord. Två ord förekommer på varje rad. Totalt antal 

rader är 140. Försökspersonen uppmanades identifiera vilket av de två orden som var 

korrekt stavat enligt det svenska språket. För båda testen fick försöksdeltagaren 2 

minuter på sig att lösa så många uppgifter som möjligt. Varje löst uppgift gav ett poäng. 

 

FAS. Detta är ett fonologiskt ordflödestest som mäter flödet av ord som börjar på 

bokstäverna F, A och S. Försöksdeltagaren ombads säga så många ord som möjligt som 

började på var och en av dessa bokstäver. Det skulle vara nya ord hela tiden och orden 

fick inte böjas genom att exempelvis säga lampa, lampor, lampskärm. Namn godkändes 

inte heller. Så fort testledaren sagt en bokstav fick försöksdeltagaren börja rabbla ord 

och hålla på under en minut per bokstav. Antalet godkända producerade ord för varje 

bokstav summerades till en sammanlagd poäng. 

 

Djur. Detta är ett semantiskt ordflödestest som avser mäta flödet av ord inom kategorin 

“djur”. Denna kategori visades i en studie erhålla högst resultat för semantiska 

ordflödestest och var den kategori som inte visade någon skillnad i resultat mellan 

könen (Capitani et al., 1999). Försöksdeltagaren ombads att under en minut säga så 

många olika djur som möjligt. Varje godkänt producerat ord gav ett poäng. 

 

Verb. Detta är ett semantiskt ordflödestest som avser mäta flödet av ord inom kategorin 

“verb”. Försöksdeltagaren fick instruktioner om att under en minut säga så många olika 

verb som möjligt, alltså ord för något man kan göra. Orden fick inte böjas, t.ex. äta, åt, 

ätit och samma ord fick inte användas på flera olika sätt, t.ex. åka bil, åka skidor. 

Försöksdeltagaren ombads före testningens början att ge ett exempel på någonting man 

kan göra, för att säkerställa att denne förstått uppgiften. Varje godkänt producerat ord 

gav ett poäng. För mer information om FAS, Djur och Verb, se Ivachova och Jones 

Tinghag (2007). 

 

DLS Läshastighet. Järpsten (2002) utvecklade detta test som består av en text 

innehållandes 36 uppgifter där försöksdeltagaren ska välja vilket ord som stämmer in. 

Testningen genomfördes enligt manualen och försökspersonen uppmanades att läsa tyst 

för sig själv och när alternativ på tre ord gavs, stryka under det ord som passade in i 

sammanhanget i texten och hinna komma så långt i texten som möjligt på 4 minuter. Ett 

poäng gavs per korrekt löst uppgift. 

 

Raven’s SPM+. Testet, framarbetat av Raven och Styles (2008), är ett icke-verbalt 

intelligenstest avsett att mäta generell begåvning och abstrakt tänkande. Testet har en 

stigande svårighetsgrad och är uppdelat i 5 set innehållandes 12 frågor vardera. 

Försöksdeltagaren fick instruktioner enligt manualen om att studera några mönster där 

en bit fattas och att försöka lista ut vilket av svarsalternativen som passar bäst in i 

respektive mönster. Försöksdeltagaren noterade sina svar på tillhörande svarsformulär. 

Testningen föregicks av övningsuppgifter för att säkerställa att deltagaren förstått 

uppgiften. Det fanns ingen tidsgräns. Varje korrekt löst uppgift gav en poäng. 

Totalpoängen omvandlades enligt manualen till en standardpoäng. 
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2.4. Databearbetning och statistik 

2.4.1. Läsförmåga och språklig/fonologisk förmåga 

Medelvärdesskillnader på tester beräknades mellan grupperna med oberoende t-test. 

Signifikansnivån sattes till p < 0,05. Effektstorleken beräknades med Cohens d, för en 

uppfattning om storleken på medelvärdesskillnaderna. En effektstorlek kring 0,2 

betraktas vanligen som liten, kring 0,5 som medelstor och en effektstorlek över 0,8 

betraktas vanligen som stor (Cohen, 1992). 

 

2.4.2. ASRT 

Inför de statistiska analyserna bearbetades data i enlighet med tidigare studie (Hedenius 

et al., 2011). De fem första stimulina i varje block var övningsstimuli och togs bort från 

analysen. Därefter kategoriserades alla stimuli som högfrekventa (HF) eller 

lågfrekventa (LF). Något förenklat är HF stimuli sådana stimuli som följer mönstret och 

LF stimuli sådana som inte gör det (för mer detaljerad information, var god se Hedenius 

et al. (2011)). Därefter beräknades medianen av reaktionstiderna (RT), för HF 

respektive LF stimuli, för varje block. Dessa medianer slogs sedan ihop till ett 

medelvärde för HF och LF stimuli för fem på varandra följande block (så kallad epok). I 

enlighet med Hedenius et al. (2011) användes “final RT” i dessa beräkningar. Final RT 

inkluderar samtliga korrekta responser, oavsett om dessa föregåtts av felsvar eller inte, 

och utgör ett inlärningsmått som kombinerar inlärningseffekter i RT och 

korrekthetsnivå. En respons som föregåtts av ett felsvar får helt enkelt en högre RT. 

Generell visuo-motorisk inlärning definierades som en sjunkande RT över tid, oavsett 

typ av stimuli (HF eller LF). Sekvensspecifik inlärning definierades som en ökande 

skillnad i RT mellan HF och LF stimuli över tid. Sekvensinlärningsmåttet justerades för 

påverkan av eventuella skillnader i generell RT genom att skillnaden i RT mellan HF 

och LF dividerades med den genomsnittliga RT för HF och LF stimuli. Detta benämns 

som normaliserad RT. Slutligen definierades konsolidering som bibehållen eller sänkt 

RT mellan epok 4 (sista epoken dag 1) och epok 5 (dag 2) för generell inlärning och 

bibehållen eller ökad skillnad i RT mellan HF och LF mellan samma epoker för 

sekvensinlärning.   

  

Initial inlärning under dag 1 undersöktes med en 2 (grupp: dyslexi vs kontroll) × 4 

(epok: 1-4) mixad ANOVA och konsolidering undersöktes med en 2 (grupp: dyslexi vs 

kontroll) × 2 (epok: 4-5) mixad ANOVA. Signifikansnivån sattes till p < 0,05. 

Effektstorlek mättes i partiell eta2 (η2
p). En effektstorlek kring 0,01 betraktas vanligen 

som liten, omkring 0,06 som medelstor och en effektstorlek över 0,14 betraktas 

vanligen som stor. 

 

2.4.3. Korrelationer 

För att kunna besvara den tredje frågeställningen gjordes korrelationsanalyser med 

Pearsons korrelation (r). Relationen undersöktes mellan procedurellt minne och 

läsförmåga (Ordavkodning: Vilket låter rätt? och Vilket är rätt? respektive DLS 

Läshastighet) samt fonologisk medvetenhet (Fonologisk medvetenhet) och snabb 

benämning (AQT Färg). Vid dessa korrelationsanalyser användes skillnaden i 

normaliserad RT mellan HF och LF stimuli i epok 4 (sista epoken dag 1) som mått på 

implicit sekvensinlärning under dag 1. Korrelationerna gjordes över samtliga deltagare 

utan hänsyn till diagnos. Vid dessa korrelationsanalyser användes skillnaden i 

normaliserad RT mellan HF och LF stimuli i epok 4 (sista epoken dag 1) som mått på 

implicit sekvensinlärning under dag 1. Eftersom det finns en tydlig takeffekt för DLS 
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Läshastighet gjordes även en korrelationsanalys med sekvensinlärning i epok 4 efter 

exkludering av deltagare som presterat maxpoäng. I explorativt syfte gjordes 

korrelationsanalyser mellan skillnaden av HF och LF stimuli (sekvensinlärning) i epok 

5 och läsförmåga, fonologisk medvetenhet och snabb benämning, inklusive DLS 

Läshastighet efter exkludering av deltagare som presterat maxpoäng. Effektstorleken, r, 

går från -1 till 1 och betraktas vanligen som liten när den ligger kring 0,1, som 

medelstor kring 0,3 och en effektstorlek över 0,5 betraktas vanligen som stor (Cohen, 

1992). 
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3. Resultat 

Inledningsvis presenteras gruppernas resultat och gruppjämförelser för läsförmåga och 

språklig/fonologisk förmåga. Därefter följer beskrivningar av resultaten från de båda 

testdagarnas inledande intervjuer samt intervjuerna för ASRT. Slutligen presenteras 

gruppernas prestation på ASRT följt av en redogörelse för korrelationer mellan implicit 

sekvensinlärning och respektive läsförmåga, snabb benämning och fonologisk 

medvetenhet. 

 

 

3.1. Läsförmåga och språklig/fonologisk förmåga 

Signifikanta gruppskillnader observerades för ortografisk och fonologisk avkodning, 

läshastighet, fonologisk medvetenhet, nonordsrepetition, fonologiskt ordflöde, 

semantiskt ordflöde på testet Verb, samt snabb benämning. En stark trend till skillnad 

mellan grupperna noterades för semantiskt ordflöde på testet Djur. På samtliga av dessa 

test presterade dyslexigruppen sämre än kontrollgruppen, se tabell 3. 

 
Tabell 3. Statistik för deltagare med dyslexi och deltagare utan dyslexi: medelvärde (M), 

standardavvikelse (SD) samt p-värde och effektstorlek, Cohens d, från oberoende t-test. 

 

 

3.2. Deltagarintervjuer  

Under de inledande intervjuerna från båda testdagarna framkom inget som var extra 

anmärkningsvärt. Två personer i kontrollgruppen och en person i dyslexigruppen var 

vänsterhänta. Ett antal försöksdeltagare i båda grupperna rapporterade att de var något 

förkylda. Fyra personer i dyslexigruppen och fem personer i kontrollgruppen uppgav att 

     Dyslexi (n = 11)  Kontroll (n = 26)      

M SD  M SD   p  d 

Ortografisk avkodning 

(Max = 140) 

72,4 22,3  102 15,1  < 0,001 -1,58 

Fonologisk avkodning 

(Max = 80) 

14,1  3,18  31,0  8,26  < 0,001 -0,80 

Läshastighet  

(Max = 36) 

21,2  4,88  30,9  4,66  < 0,001 -0,67 

Fonologisk medvetenhet  

(Max = 50) 

35,6  8,38  46,7  4,00  0,001 -0,64 

Nonordsrepetition  

(Max = 120) 

92,5  3,30  95,6  2,32  0,002 -0,49 

Fonologiskt ordflöde 

(Antal producerade ord / 60 sek x 3) 

39,6  9,94  48,8  9,96  0,014 -0,42 

Semantiskt ordflöde Djur 

(Antal producerade ord / 60 sek) 

23,6  3,30  26,7  4,62  0,052 -0,36 

Semantiskt ordflöde Verb 

(Antal producerade ord / 60 sek) 

16,6  4,74  23,1  4,60  < 0,001 -0,57 

Snabb benämning 

(Tid i sekunder) 

24,8  4,19  21,5  3,67  0,021  0,39 
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de tog någon typ av medicin, t.ex. allergimedicin, antidepressiva och/eller 

ångestdämpande. Flera deltagare i båda grupperna hade intagit koffein ena eller båda 

dagarna. Samtliga uppgav att de hör och ser bra efter eventuell korrigering med 

glasögon eller linser. På frågan om de har eller har haft problem med koncentration, 

hyperaktivitet och impulskontroll svarade en person i dyslexigruppen att den upplevt sig 

ha sådana problem som barn och två personer i dyslexigruppen svarade att de har svårt 

att koncentrera sig vid läsning. Fyra personer i kontrollgruppen och två personer i 

dyslexigruppen uppgav att de sovit dåligt ena eller båda nätterna som föregick testning. 

Lägst antal timmars nattsömn som angavs var 3 timmar. 

 

 

3.3. Intervjuer ASRT  

Ingen försöksdeltagare upptäckte mönstret för ASRT. Flera deltagare beskrev dock att 

fingrarna började röra sig per automatik. Detta gjorde att vissa av dem upplevde att det 

fanns någon form av regelbundenhet i ordningen hunden dök upp på skärmen, även om 

de inte kunde beskriva hur regelbundenheten såg ut. Andra berättade t.ex. att de tyckte 

att hunden rörde sig olika fort. 

 

 

3.4. Prövning av huvudhypotes 

Frågeställning ett och två syftar till att undersöka huruvida det förekommer 

gruppskillnader för implicit sekvensinlärning respektive konsolidering av inlärda 

sekvenser mellan universitetsstuderande med och utan dyslexi. För att besvara dessa 

frågeställningar redovisas nedan resultaten från testet ASRT. 

 

3.4.1. Implicit sekvensinlärning 

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna för sekvensinlärning (skillnad i 

normaliserad RT mellan HF och LF stimuli) i någon av epokerna, se tabell 4. Det sågs 

ingen signifikant gruppskillnad över epok 1-4, se tabell 5 och figur 2. En signifikant 

effekt av epok tyder på att sekvensinlärning har skett. Avsaknaden av signifikant epok x 

grupp-interaktion tyder på att gruppernas inlärningskurvor inte skilde sig åt. 

 
Tabell 4. Medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) för normaliserad reaktionstid i procent för 

sekvensinlärning över epok 1-5 för dyslexigruppen respektive kontrollgruppen. I tabellen redovisas även 

F-värde, t-värde och p-värde samt effektstorlek, Cohens d. 

 
 

 

 Dyslexi  Kontroll  

Epok    M SD   M SD  F  t  p d 

 1  2,3 2,9  1,7 2,9  1,23 -0,62 0,54 0,21 

 2 
 

4,2 2,6 
 

3,4 3,5 
 

0,35 -0,66 0,51 0,26 

 3 
 

4,7 4,4 
 

5,0 4,2 
 

0,046 0,23 0,82 0,07 

 4 
 

5,3 5,3 
 

5,3 2,3 
 

10,9 -0,005 1,00 0,0 

 5 
 

5,4 4,0 
 

5,3 2,9 
 

1,90 -0,091 0,93 0,029 
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Tabell 5. Statistik från ANOVA över sekvensinlärning med p-värde och effektstorlek (η2
p) över epok 1-4. 

Effekt p η2
p 

Grupp 0,75 0,003 

Epok < 0,001 0,17 

Epok x grupp 0,87 0,007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2. Medelvärde av normaliserad reaktionstid i procent (%) för sekvensinlärning över epok 1-4 för 

dyslexigruppen respektive kontrollgruppen. 

 

3.4.2. Konsolidering av inlärda sekvenser 

Som framgår i tabell 4 fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna för 

sekvensinlärning (skillnad i normaliserad RT mellan HF och LF stimuli) i vare sig epok 

4 eller 5, där grupperna presterade nästintill identiskt. Det sågs ingen signifikant 

gruppskillnad över epok 4-5, se tabell 6 och figur 3. Det fanns heller ingen signifikant 

effekt av epok vilket talar för att RT var liknande i epok 4 och 5 och därmed att 

konsolidering av inlärda sekvenser har skett. Avsaknad av interaktion epok x grupp talar 

för att effekten var liknande i de båda grupperna. 
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Tabell 6. Statistik från ANOVA över konsolidering av inlärda sekvenser med p-värde och effektstorlek 

(η2
p) över epok 4-5. 

Effekt p η2
p 

Grupp 0,95 < 0,001 

Epok 0,93 < 0,001 

Epok x grupp 0,95 < 0,001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Medelvärde av normaliserad reaktionstid i procent (%) för sekvensinlärning över epok 4-5 för 

dyslexigruppen respektive kontrollgruppen. 

 

 

3.5. Explorativ analys 

Nedan presenteras gruppernas resultat samt gruppjämförelser av generell (dvs. ej 

sekvensspecifik) inlärnings- och konsolideringsförmåga från testet ASRT. 

 

3.5.1. Generell inlärning 

Ingen signifikant skillnad mellan grupperna fanns i någon av epokerna för generell 

inlärning (genomsnittlig RT för HF och LF stimuli sammantaget), se tabell 7. Som visas 

i figur 4 fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna över epok 1-4 (p = 0,30, η2
p 

= 0,031). Generell inlärning sågs som en signifikant effekt av epok (p < 0,001, η2
p = 

0,53), där RT överlag blev snabbare med övning. Avsaknad av signifikant epok x 

grupp-interaktion (p = 0,59, η2
p = 0,018) talar för att inlärningseffekten var liknande i de 

båda grupperna. 
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Tabell 7. Medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) av reaktionstid i millisekunder för hög- och 

lågfrekventa stimuli sammantaget (generell inlärning) för epok 1-5 för dyslexigruppen respektive 

kontrollgruppen. I tabellen redovisas även F-värde, t-värde och p-värde samt effektstorlek, Cohens d. 

 

 

 

 
Figur 4. Medelvärde av reaktionstid i millisekunder (ms) för hög- och lågfrekventa stimuli sammantaget 

(generell inlärning) för epok 1-4 för dyslexigruppen respektive kontrollgruppen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Dyslexi  Kontroll  

Epok    M SD   M SD  F  t  p d 

 1  393 69,0  375 35,4  13,8 -0,86 0,40 0,33 

 2 
 

373 58,0  359 24,8  20,4 -0,79 0,45 0,31 

 3 
 

362 55,5  353 27,2  17,8 -0,56 0,59 0,21 

 4 
 

358 53,0  342 23,8  13,9 -0,86 0,41 0,39 

 5 
 

333 50,2  316 21,2  22,6 -1,12 0,29 0,44 
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3.5.2. Konsolidering 

Som framgår i tabell 7 fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna för generell 

inlärning (genomsnittlig RT för HF och LF stimuli sammantaget) i vare sig epok 4 eller 

5, även om dyslexigruppen generellt var något långsammare. Det sågs ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna över epok 4-5 (p = 0,18, η2
p = 0,050), se figur 5. Däremot 

sågs en signifikant effekt av epok (p < 0,001, η2
p = 0,069), där RT var lägre i epok 5 än i 

epok 4 vilket talar för att konsolidering och offline-inlärning av generell inlärning har 

skett, något som antas ha en liknande utveckling i grupperna då ingen signifikant 

interaktion epok x grupp kunde ses (p = 0,58, η2
p = 0,009). 

 

 
Figur 5. Medelvärde av reaktionstid i millisekunder (ms) för hög- och lågfrekventa stimuli sammantaget 

(generell inlärning) över epok 4-5 för dyslexigruppen respektive kontrollgruppen. 

 

 

3.6. Korrelationsanalys 

Frågeställning tre syftar till att undersöka huruvida det föreligger något samband mellan 

implicit sekvensinlärning och respektive läsförmåga, snabb benämning och/eller 

fonologisk medvetenhet. Nedan visas resultatet för samtliga korrelationsanalyser. 

 

Inga signifikanta korrelationer hittades mellan procedurell inlärning (skillnaden i 

normaliserad RT mellan HF och LF stimuli i epok 4) och resultaten från test som mäter 

läsförmåga, snabb benämning respektive fonologisk medvetenhet, se tabell 8 och figur 

6-9. 
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Tabell 8. Korrelationsanalys mellan skillnaden av normaliserad reaktionstid mellan högfrekventa och 

lågfrekventa stimuli (sekvensinlärning) i epok 4 och ordavkodning (det sammantagna resultatet av 

fonologisk avkodning (Vilket låter rätt?) och ortografisk avkodning (Vilket är rätt?)), läshastighet (DLS 

Läshastighet), fonologisk medvetenhet, samt snabb benämning (AQT Färg). Dyslexigruppens och 

kontrollgruppens resultat redovisas sammanslaget. I tabellen redovisas riktningskoefficient (r) och p-

värde. 
 

Test  r  p 

ASRT - Ordavkodning 0,01 0,96 

ASRT - DLS Läshastighet 0,16 0,32 

ASRT - Fonologisk medvetenhet 0,083 0,63 

ASRT - AQT Färg -0,19 0,26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6. Punktdiagram över förhållandet mellan medelvärdet av normaliserad reaktionstid för 

sekvensinlärning i procent (%) i epok 4 och ordavkodning (den sammantagna poängen från Vilket låter 

rätt? och Vilket är rätt?). Dyslexigruppens och kontrollgruppens resultat redovisas sammanslaget. 
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Figur 7. Punktdiagram över förhållandet mellan medelvärdet av normaliserad reaktionstid för 

sekvensinlärning i procent (%) i epok 4 och antal rätt på DLS Läshastighet. Dyslexigruppens och 

kontrollgruppens resultat redovisas sammanslaget. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Punktdiagram över förhållandet mellan medelvärdet av normaliserad reaktionstid för 

sekvensinlärning i procent (%) i epok 4 och poängen på Fonologisk medvetenhet. Dyslexigruppens och 

kontrollgruppens resultat redovisas sammanslaget. 
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Figur 9. Punktdiagram över förhållandet mellan medelvärdet av normaliserad reaktionstid för 

sekvensinlärning i procent (%) i epok 4 och antal sekunder på AQT Färg. Dyslexigruppens och 

kontrollgruppens resultat redovisas sammanslaget. 

 

3.6.1. Explorativ analys 

I figur 7 ses en tydlig takeffekt för DLS Läshastighet. Därför gjordes även en 

korrelationsanalys där de deltagare (n = 9) som presterat alla (36) rätt exkluderades. 

Ingen signifikant korrelation fanns heller efter exkluderingen (r = 0,31, p = 0,10). 

 

I explorativt syfte gjordes korrelationsanalyser för skillnaden mellan HF och LF stimuli 

(sekvensinlärning) i epok 5 (istället för tidigare epok 4) och resultaten från testen som 

mäter fonologisk medvetenhet, snabb benämning, och läsförmåga, inklusive DLS 

Läshastighet efter exkludering av maxpresterande deltagare. Från dessa analyser 

framkom ingen signifikant korrelation (p > 0,05). 
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4. Diskussion 

4.1. Resultatdiskussion 

4.1.1. Läsförmåga och språklig/fonologisk förmåga 

Det fanns signifikanta skillnader mellan grupperna på samtliga test för läsförmåga och 

språklig/fonologisk förmåga, utom för ordflödestestet Djur där det fanns en stark trend 

till skillnad. Dyslexigruppen presterade genomgående sämre än kontrollgruppen. 

  

I denna studie kategoriserades deltagarna enbart utifrån förekomst/avsaknad av 

dyslexidiagnos, och inte utefter resultat på t.ex. lästest. På gruppnivå tyder resultaten på 

att gruppen med dyslexi verkligen har typiska svårigheter för dyslexi och således att 

svårigheterna är kvarstående även på universitetsnivå. Resultaten är i linje med tidigare 

studier som funnit att fonologisk medvetenhet, fonologiskt och semantiskt ordflöde 

(Snowling et al., 1997) samt ortografisk avkodning (Bruck, 1990) är nedsatt hos 

universitetsstuderande med dyslexi. 

  

Det är möjligt att den nedsatta fonologiska förmågan, åtminstone delvis, är ett resultat 

av lässvårigheterna snarare än en orsak till dem. Denna tolkning skulle vara i linje med 

forskning som visat att läsinlärning leder till bättre fonologisk förmåga hos vuxna 

analfabeter (Petersson et al., 2000). Det finns dock evidens för att svårigheter med 

fonologiskt processande förekommer mycket tidigt i utvecklingen (Kamhi & Catts, 

2012) och ett stort antal studier har funnit ett direkt predicerande samband mellan 

aspekter av fonologisk förmåga och läsförmåga. Därför går det å andra sidan att anta att 

resultaten stödjer den fonologiska hypotesen (Vellutino et al., 2004) enligt vilken 

lässvårigheterna vid dyslexi beror på en svaghet i fonologiskt processande. Den mest 

rimliga tolkningen förefaller dock vara en kombination, att en form av växelverkan har 

skett. 

 

4.1.2. Procedurellt minne 

4.1.2.1 Implicit sekvensinlärning 

Ingen signifikant gruppskillnad fanns inom respektive enskild epok för 

sekvensinlärning. Det framkom heller inga signifikanta gruppskillnader på ASRT för 

epok 1-4 sammantaget.  

 

Dyslexigruppen förväntades enligt PDH (Ullman & Pierpont, 2005) att prestera på en 

lägre nivå jämfört med kontrollgruppen. Att ingen signifikant skillnad mellan grupperna 

uppmättes ger således inte stöd åt PDH. Resultatet är i linje med Kelly et al. (2002) som 

fann intakt implicit sekvensinlärningsförmåga hos universitetsstuderande med dyslexi, 

men är inte samstämmigt med Stoodley et al. (2006) och Howard et al. (2006), som 

funnit en nedsättning i implicit sekvensinlärning hos gruppen universitetsstuderande 

med dyslexi. Howard et al. (2006) använde, precis som föreliggande studie, ASRT för 

att testa implicit sekvensinlärning. Dessutom ingick samma antal deltagare i 

dyslexigruppen. En liknande men inte identisk analysmetod användes, vilket eventuellt 

delvis skulle kunna förklara de olika resultaten. En möjlig förklaring till de olika 

resultaten är studiernas olika längd på ASRT. Föreliggande studie innehöll 20 block dag 

1, där resultaten tolkades som inlärning, samt 5 block dag 2, där resultaten tolkades som 

en effekt av konsolidering. Howard et al. använde 20 x 2 (totalt 40) block. Dessutom 

var blocken för vissa deltagare fördelade över antingen en dag (med 15 min paus) och 
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för andra deltagare uppdelat på två dagar, utan hänsyn till konsolidering och eventuell 

offline-inlärning. För en mer likvärdig jämförelse vore det därför intressant att jämföra 

resultatet i föreliggande studie med de fyra första epokerna (20 block) i studien av 

Howard et al (2006). Vid visuell inspektion av den nyss nämnda studiens grafer för 

ASRT uppfattas en gruppskillnad mellan epok 3 och 4. Det går dock inte att uttala sig 

om skillnaden är signifikant eller ej. De största gruppskillnaderna ses dock i epok 5-8, 

vilket innebär att de signifikanta gruppskillnaderna kan ha uppkommit först då. 

  

Enligt DP-modellen skulle en förklaring till varför gruppernas resultat på ASRT inte 

skilde sig åt kunna vara att dyslexigruppen lyckats kompensera för bristerna i det 

procedurella minnessystemet med hjälp av det deklarativa minnet (Ullman, 2013). Att 

studenterna i studien av Howard et al. (2006) och Stoodley et al. (2006) inte tycks ha 

kompenserat på detta sätt talar dock emot denna förklaringsmodell. 

  
4.1.2.2 Inlärningskurva 

Visuell inspektion av figur 2 (sekvensinlärning epok 1-4) indikerar att dyslexigruppen, 

till skillnad från kontrollgruppen, avvek något från en typisk inlärningskurva för 

procedurell inlärning. En typisk inlärningskurva inleds med en snabb prestationsökning 

som gradvis planar ut. Denna utplaning återspeglar mättnaden av inlärningen, som anses 

vara nödvändig för konsolideringsprocessen (Hauptmann et al., 2002). 

Kontrollgruppens kurva planade ut mellan epok 3-4, vilket kan förväntas när 

inlärningen uppnått mättnad, eller åtminstone börjar uppnå mättnad. Det är individuellt 

när denna mättnad uppnås och trots att inga signifikanta gruppskillnader föreligger ser 

det i figuren ut som att dyslexigruppen eventuellt inte uppnått mättnad likt 

kontrollgruppen vid epok 4. Detta eftersom dyslexigruppen visade en brantare 

uppåtgående kurva mellan epok 3 och 4. Det hade varit intressant att se hur kurvorna 

utvecklats om testningen innehållit fler block under dag 1. 

 
4.1.2.3 Konsolidering 

Ingen signifikant gruppskillnad fanns i varken epok 4 eller epok 5 för sekvensinlärning. 

Det sågs inte någon signifikant gruppskillnad, effekt av epok eller epok x grupp-

interaktion, vilket talar för att båda grupperna hade konsoliderat samt att 

konsolideringsförmågan av procedurellt minne är likvärdig hos de båda grupperna.  

  

Resultaten är i linje med studien av Hedenius och Persson et al. (2013) vars resultat 

tolkades som att det inte förekom några gruppskillnader gällande konsolidering av 

implicit sekvensinlärning hos barn med och utan dyslexi. Intressant nog fanns det dock i 

den studien en signifikant skillnad mellan grupperna i epok 5, vilket efter vidare analys 

på blocknivå (sista blocket i epok 4 och samtliga block i epok 5) tolkades som en effekt 

av fortsatt träning snarare än konsolidering. Föreliggande studie påvisade ingen 

signifikant gruppskillnad i epok 5 eller över epok 4 och 5, trots användning av samma 

test (ASRT), som var uppbyggt på exakt samma sätt. Studierna hade även nästan samma 

deltagarantal i dyslexigrupperna (11 jämfört med 12 stycken). Hedenius och Persson et 

al. testade barn i åldrarna 10-12 år och i den här studien testades vuxna 

universitetsstuderande. Som Lum et al. (2013) diskuterade kan de olika resultaten bero 

på att det deklarativa minnessystemet är mer utvecklat hos vuxna och att de möjligen 

kan kompensera mer för brister i det procedurella minnessystemet. Det skulle även 

kunna bero på att Hedenius och Persson et al. analyserade resultaten på blocknivå 

medan ett medelvärde för varje epok användes i föreliggande studie. Det skulle därför 
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vara intressant för framtida forskning att studera resultaten av konsolidering även på en 

mer detaljerad nivå. 

 

4.1.3. Generell inlärningsförmåga 

4.1.3.1 Inlärning 

Ingen gruppskillnad fanns inom respektive enskild epok för generell inlärning. Det 

framkom inga signifikanta gruppskillnader på ASRT för epok 1-4 sammantaget. Vid 

visuell inspektion av epok 1-4, figur 4, ses att grupperna följer samma nedåtgående 

kurva. En sjunkande RT över tid tyder på visuo-motorisk inlärning (Howard et al., 

2006), och resultatet tyder på att grupperna inte skiljer sig åt gällande denna form av 

inlärning. Det är dock intressant att notera att dyslexigruppens kurva genomgående 

ligger ovanför kontrollgruppens kurva, vilket tyder på att dyslexigruppen generellt är 

något långsammare, även om det inte föreligger någon signifikant skillnad (p = 0,30, η2
p 

= 0,031). 

 
4.1.3.2 Konsolidering 

Ingen signifikant gruppskillnad fanns i varken epok 4 eller epok 5 för generell inlärning. 

Det fanns inte någon signifikant skillnad mellan grupperna gällande konsolidering, 

vilket tyder på att konsolidering av den visuo-motoriska inlärningen var liknande för de 

båda grupperna. Det sågs en signifikant effekt av epok där RT var lägre i epok 5 än i 

epok 4 vilket talar för att offline-inlärning har skett. En alternativ tolkning är att 

resultatet avspeglar en trötthet hos deltagarna i slutet av epok 4. 

 

4.1.4. Korrelationsanalys 

Det framkom inget signifikant samband mellan vare sig procedurellt minne och 

läshastighet, fonologisk medvetenhet eller snabb benämning. 

 

Likt Waber et al. (2003) kunde föreliggande studie inte påvisa något samband mellan 

procedurellt minne (implicit sekvensinlärning) och läsförmåga. Studien av Waber et al. 

utfördes dock med barn och en annan variant av SRT användes för att mäta 

sekvensinlärning. Andra studier har i motsats funnit en positiv korrelation mellan dessa 

förmågor (Howard et al., 2006; Hedenius & Persson et al., 2013). Jämfört med Waber et 

al. (2013) är dock de sistnämnda studierna mer lika föreliggande studie varför det är än 

mer intressant att reflektera över hur det kommer sig att resultaten skiljer sig åt. De två 

studierna använde testningens sista epok som mått på procedurellt minne medan den 

sista epoken för dag 1 (epok 4) användes i denna studie. Dock gjordes här en analys 

med epok 5 i explorativt syfte vilket inte heller genererade något signifikant resultat. 

Även i detta fall skulle skillnaderna kunna bero på att Howard et al. använde åtta epoker 

jämfört med denna studies totalt fem epoker och att Hedenius och Persson et al. testade 

barn. Gällande relationen mellan fonologisk medvetenhet och procedurellt minne är 

resultatet i linje med en tidigare studie som inte funnit en signifikant korrelation mellan 

procedurellt minne och fonologisk medvetenhet (Howard et al., 2006).  

 

I figur 7, som illustrerar relationen mellan implicit sekvensinlärning och läshastighet, 

framgår det tydligt att det finns en takeffekt för testet som mäter läshastighet. Det var 

totalt nio deltagare som hade nått maxpoängen, varav samtliga från kontrollgruppen. 

Eftersom det kan ge en missvisande korrelation uteslöts dessa deltagare från en 

ytterligare korrelationsanalys av relationen mellan implicit sekvensinlärning och 
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läshastighet. Även om r-värdet höjdes (från 0,17 till 0,31) fanns dock fortfarande ingen 

signifikant korrelation, vilket är i linje med resultaten för ordavkodning. 

 

 

4.2. Metoddiskussion 

4.2.1. Deltagare 

Totalt deltog 37 personer i studien, varav endast 11 personer tillhörde dyslexigruppen. 

Dessutom var det en snedfördelning gällade kön inom dyslexigruppen som bestod av 8 

kvinnor och 3 män (jämfört med kontrollgruppens 15 kvinnor och 11 män). 

Dyslexigruppens storlek ledde till mycket låg power (sannolikheten att kunna förkasta 

nollhypotesen då nollhypotesen är falsk). Det låga deltagarantalet innebar alltså en risk 

att en gruppskillnad som faktiskt finns inte upptäcks. Vidare ledde det även till låg 

extern validitet, dvs. svårigheter att generalisera resultaten till resten av populationen. 

Möjligen hade fler deltagare anmält sitt intresse om testningen tagit kortare tid i 

anspråk, vilket hade kunnat göras med ett färre antal test. Det var även ett antal 

deltagare som först anmälde sitt intresse men senare valde att avböja p.g.a. tidsbrist. 

Antalet universitetsstuderande med dyslexi i Uppsala är dessutom begränsat varför det 

möjligen hade genererat fler deltagare om testningen även hade kunnat genomföras på 

andra orter. Detta var dock inte möjligt inom ramen för detta projekt. Den låga 

effektstorleken för sekvensinlärning (η2
p = 0,003) tyder dock på att ett något större 

deltagarantal inte heller hade visat några signifikanta gruppskillnader. 

  

Det finns en risk att personerna i dyslexigruppen hade fler funktionsnedsättningar än 

bara dyslexi. Ett försök att kontrollera för detta gjordes genom att exkludera personer 

med någon neurologisk eller psykiatrisk sjukdom. Det kan i sin tur ha bidragit till det 

låga deltagarantalet i dyslexigruppen, eftersom det finns en stor samförekomst mellan 

t.ex. dyslexi och ADHD (Willcutt & Pennington, 2000; Semrud-Clikeman et al., 1992). 

Detta exklusionskriterium innebär även att det finns en risk att urvalet inte är 

representativt för populationen. Det finns emellertid en möjlighet att personer med 

odiagnostiserad ADHD deltog i studien. Detta kontrollerades det dock för genom att 

försöksdeltagarna tillfrågades om de har eller har haft svårigheter med koncentration, 

hyperaktivitet eller impulskontroll, varpå ingen upplevde sig ha det nu i vuxen ålder, 

mer än koncentrationssvårigheter under läsning i dyslexigruppen.  

 

En annan risk är att personerna som anmälde sig till studien var av en särskild karaktär 

och t.ex. kände sig mer bekväma i en testsituation jämfört med resten av populationen 

och/eller anmälde sig då de upplevt sig prestera bra på dessa typer av tester, vilket i 

sådana fall gör resultaten svåra att generalisera. 

  

En deltagare i dyslexigruppen valde att avbryta testningen efter dag 1. Avhoppet skulle 

kunna ha berott på att deltagaren hade svårt för uppgifterna och hade möjligen kunnat 

påverka det slutliga resultatet i någon mån. 

 

4.2.2. Tester och rättning 

På grund av att testningarna sköttes av fyra olika försöksledare finns det en risk att 

testningarna inte utfördes på exakt samma sätt. Ett försök att kontrollera för detta 

gjordes genom att projektarbetet inleddes med en gemensam genomgång av alla tester 

och manualer, genom testning av försöksledarna emellan, samt att alla testledare 

genomförde varsin pilottestning. Informationen som gavs före samtliga test lästes från 
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manualer för att säkerställa att alla deltagare fick samma information. Trots detta 

upptäcktes en skillnad i tillvägagångssätt på testet Fonologisk medvetenhet, där två av 

försöksledarna meddelade deltagarna vid felsvar, vilket gav dem en chans att säga rätt 

svar eller förkorta svarstiden. Procentuellt var dock fördelningen relativt jämn mellan 

grupperna av de som meddelades vid felsvar, med 3 personer (= 27 %. 1 man, 2 

kvinnor) i dyslexigruppen och 9 personer (= 35 %. 3 män, 6 kvinnor) i kontrollgruppen. 

Det förefaller därför rimligt att anta att eventuell snedfördelning av resultat beroende på 

detta metodfel jämnade ut sig mellan grupperna. 

  

Testet som användes i föreliggande studie för att testa procedurellt minne prövar enbart 

en del av det procedurella minnet, närmare bestämt implicit sekvensminne. Detta 

innebär en begränsning då det inte går att dra några generella slutsatser kring 

procedurellt minne som helhet. 

 

 

4.3. Förslag till framtida forskning 

Som tidigare nämnts finns det flera aspekter som skulle vara intressanta att studera 

närmare, t.ex. hur inlärningskurvan utvecklas efter utökad träning under dag 1, alltså 

fler än 20 block. Det skulle även vara intressant att studera om konsolideringen 

påverkas av denna utökade träning. Vidare vore det intressant att studera effekten av 

fortsatt träning dag 2 hos universitetsstuderande med dyslexi, för att se om det är i linje 

med studien på barn av Hedenius och Persson et al. (2013). För att inte missa eventuella 

samband bör korrelationer även göras för dyslexigruppen och kontrollgruppen var för 

sig. Hedenius och Persson et al. (2013) resonerar kring att en nedsättning av visuo-

spatialt arbetsminne kan leda till ett lägre resultat på ASRT. För att utesluta att en svag 

prestation på ASRT beror på en nedsättning av det visuo-spatiala arbetsminnet bör man 

också kontrollera för detta. I denna studie upptäcktes ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna försekvensinlärning på ASRT, men om det funnits en skillnad hade det inte 

kunnat uteslutas att det berodde på en nedsättning i det visuo-spatiala arbetsminnet. 

Procedurellt minne hos personer med dyslexi är ännu ett relativt outforskat område. Mer 

forskning inom området behövs då det är svårt att dra generella slutsatser p.g.a. tidigare 

forsknings motstridiga resultat. 

 

 

4.4. Slutsatser 

Studiens resultat indikerar att universitetsstuderande med dyslexi har intakt procedurellt 

minne, både gällande inlärningsförmåga och konsolideringsförmåga. Resultaten ger 

följaktligen inte stöd åt the procedural deficit hypothesis (PDH). Vidare tyder studiens 

resultat på att det inte finns något samband mellan procedurellt minne och respektive 

läsförmåga, snabb benämning och fonologisk medvetenhet. 
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