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SAMMANFATTNING 
Utifrån the procedural deficit hypothesis (PDH) antas det deklarativa minnet vara intakt 

hos personer med dyslexi. Detta styrks av studier som visat att deklarativt minne är intakt 

eller förstärkt hos barn med SLI eller dyslexi då det undersökts med icke-språkliga 

minnestest. Personer med dyslexi som genomgår universitetsstudier antas kompensera för 

sina svårigheter på olika sätt, bland annat med det deklarativa minnet. I denna studie har 

deklarativt minne undersökts i form av visuellt igenkänningsminne efter oavsiktlig 

inkodning. Deltagarna utgjordes av 11 universitetsstuderande med dyslexi samt en 

kontrollgrupp på 26 universitetsstuderande utan dyslexi. Resultatet indikerade ett intakt 

deklarativt minne hos personer med dyslexi. En trend till att de även har ett förstärkt 

minne efter 24 timmar jämfört med kontrollgruppen kunde skönjas men var inte 

signifikant. Prediktionen att deklarativt minne används som kompensation i allmänhet 

samt för nedsatt läsförmåga kunde inte styrkas. Andra möjliga kompensatoriska strategier 

och förmågor än deklarativt minne diskuteras. 

 

Nyckelord: dyslexi, den deklarativa/procedurella modellen, the procedural deficit 

hypothesis, deklarativt minne, universitetsstuderande, igenkänningsminne. 

 

ABSTRACT 
Based on the procedural deficit hypothesis (PDH) declarative memory is assumed to be 

intact in people with dyslexia. This is supported by studies showing that declarative 

memory is intact or enhanced in children with SLI or dyslexia when examined using non-

verbal memory tests. People with dyslexia who undergo university studies are assumed 

to compensate for their difficulties in different ways, including with the use of declarative 

memory. This study examines the aspect of declarative memory that is visual recognition 

memory after incidental encoding. The participants were 11 university students with 

dyslexia and a control group of 26 university students without dyslexia. The results 

showed an intact declarative memory in people with dyslexia. A possible trend that they 

also have an enhanced memory after 24 hours compared with the control group could be 

seen but was not significant. The prediction that declarative memory is used as 

compensation in general and for impaired reading skills could not be substantiated. Other 

possible compensatory strategies and abilities besides declarative memory are discussed. 

 

Keywords: dyslexia, the declarative/procedural model, the procedural deficit hypothesis, 

declarative memory, university students, recognition memory. 
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1. Inledning 

Språkforskning har genom tiderna haft olika utgångspunkter. Forskare har undersökt hur 

språk utvecklas, hur bearbetning av språk går till samt vilka hjärnområden som engageras 

vid språkliga aktiviteter. Med största sannolikhet styrs inte alla aspekter av språk av 

bestämda hjärnområden, utan är snarare en del av system i hjärnan som också styr andra 

icke-språkliga funktioner. En av dessa funktioner är minne, som är välstuderat gällande 

neurologi, fysiologi och utveckling (Ullman, 2004). Att studera språklig funktion utifrån 

minnesmekanismerna kan även ge en bredare kunskapsbas kring språkliga nedsättningar 

och deras omfattning. 

 

Inledningens disposition bygger på en introduktion av två större delar som berör specifika 

lässvårigheter (dyslexi) och deklarativt minne. Vidare följer en ingående förklaring av 

den deklarativa/procedurella modellen för språk (DP-modellen) som menar att minnet har 

en betydande roll i språket och språkliga nedsättningar. Det deklarativa minnets roll i 

språket kommer att förklaras närmare utifrån DP-modellen och en teori om hur det 

deklarativa minnessystemet ser ut hos personer med dyslexi tas upp. 
 

 

 Specifika lässvårigheter (dyslexi) 

1.1.1. Definition och prevalens 

Specifika lässvårigheter (dyslexi) är den vanligast förekommande funktionsnedsättningen 

bland studenter på högskola. Idag utgör den 60 procent av funktionsnedsättningar hos 

studerande, vilket motsvarar 1,2 procent av det totala antalet högskolestudenter (Milrad, 

2010). Dyslexi definieras som en nedsättning i läsförmågan som inte kan förklaras av 

bristfällig undervisning, bristande läserfarenhet, koncentrationssvårigheter, 

neurobiologisk sjukdom eller en nedsättning i intelligens, syn eller hörsel (Kamhi & 

Catts, 2012). Dessa svårigheter ska inte vara förväntade i förhållande till andra kognitiva 

förmågor. Vidare förklaras dyslexi som specifika inlärningssvårigheter som har en 

neurobiologisk grund. Svårigheterna visar sig i nedsatt förmåga att känna igen 

helordsbilder för skrivna ord (ortografisk ordavkodning), läsa nya eller icke-existerande 

ord (fonologisk ordavkodning) samt stavning (Lyon et al., 2003). Studier har även visat 

att personer med dyslexi har nedsatt arbetsminne (Smith-Spark & Fisk, 2007) (se avsnitt 

1.2. Människans minnessystem), balans och motorisk förmåga (Nicolson et al., 2001). 

 

Det finns stark evidens för att lässvårigheterna grundar sig i en nedsättning i det 

fonologiska processandet (Lyon et al., 2003; Nithart et al., 2009), vilken anses utgöra 

kärnan i dyslexi och är den komponent som är ärftlig. De aspekter av fonologiskt 

processande som visat sig vara nedsatta vid dyslexi innefattar fyra komponenter: 

fonologisk medvetenhet, fonologisk framplockning, fonologisk produktion samt 

fonologiskt minne (Kamhi & Catts, 2012). Fonologisk medvetenhet är förmågan att 

identifiera, segmentera och manipulera enskilda ljud i språk och vara medveten om att 

talat språk kan brytas ner i mindre komponenter. Detta ligger till grund för att utveckla 

läsförmågan. Den fonologiska medvetenheten kan testas genom att undersöka förmågan 

att ta bort, lägga till och byta ut ljud i talat språk på olika sätt och med olika svårighetsgrad 

(Chard & Dickson, 1999). Fonologisk framplockning och fonologisk produktion är 

förmågan att plocka fram ords ljudbild från långtidsminnet och sedan producera dem 
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(Kamhi & Catts, 2012). Kamhi och Catts (2012) framhåller studier som visar att 

svårigheter inom dessa områden förekommer hos personer med dyslexi. Svårigheterna 

visar sig till exempel genom att ord som inte hittas ersätts med semantiskt lika ord (kniv 

istället för gaffel) samt att fonologiskt komplexa ord i större utsträckning uttalas 

långsammare och med fler fel. Svårigheter i snabb automatiserad benämning (RAN, från 

rapid automatized naming) har även visat sig förekomma hos personer med dyslexi och 

det kan förklaras med nedsatt fonologisk framplockningsförmåga (Kamhi & Catts, 2012) 

och nedsättningar i lillhjärnan (som bland annat styr automatiseringsförmågan) (Fawcett 

& Nicolson, 2004). Slutligen föreligger även nedsättningar i det fonologiska minnet vid 

dyslexi. Dessa svårigheter visar sig bland annat i nedsatt förmåga att upprepa en följd av 

riktiga eller påhittade språkliga enheter (exempelvis bokstäver eller ord) (Kamhi & Catts, 

2012). 

 

1.1.2. Dyslexi och specifik språkstörning 

I definitionen av dyslexi inkluderas inte en nedsättning i övriga språkliga domäner, såsom 

syntaktisk, semantisk och pragmatisk förmåga. Däremot drabbas dessa domäner vid 

specifik språkstörning (SLI, från specific language impairment) (Bishop & Snowling, 

2004). Enligt World Health Organisation (2014) är SLI en funktionsnedsättning specifik 

för språk som inte beror på miljöfaktorer eller neurologiska avvikelser som påverkar 

kognition, talmekanismer eller sensorik. Då de språkliga förmågor som är nedsatta vid 

dyslexi och SLI påverkar varandra kan svårigheterna förekomma överlappande. Dyslexi 

kan till exempel leda till att kriterierna för SLI uppfylls till följd av dålig läsutveckling. 

På samma sätt kan även läs- och skrivförmågan drabbas vid SLI eftersom de föreliggande 

språknedsättningarna kan leda till svårigheter i skolan i takt med att de språkliga kraven 

ökar (Bishop & Snowling, 2004). 

 

Man har funnit att barn med SLI som har mindre omfattande fonologiska svårigheter 

senare kunde förbättra sin fonologiska förmåga i takt med att de lär sig läsa och skriva. 

Barn med dyslexi förbättrar däremot inte sin fonologiska förmåga när de utvecklar läs- 

och skrivförmågan, men kompenserar till skillnad från barnen med SLI sina 

lässvårigheter genom semantiska och syntaktiska inferenser (Bishop & Snowling, 2004). 

 

Då de språkliga svårigheterna vid SLI och dyslexi kan förekomma överlappande pågår 

en diskussion kring hur de underliggande problemen för funktionsnedsättningarna 

förhåller sig till varandra. Kamhi och Catts (1986) menar att funktionsnedsättningarna är 

en del av samma kontinuum, även om en funktionsnedsättning i processandet av fonologi 

är närmare kopplat till dyslexi än SLI (Catts et al., 2005). Bishop och Snowling (2004) 

menar att dessa två funktionsnedsättningar delvis kan definieras utifrån de två 

dimensionerna ”fonologisk förmåga” och ”icke-fonologisk språklig förmåga”, snarare än 

utifrån ett kontinuum. Personer med dyslexi har nedsatt fonologisk förmåga men adekvat 

språklig förmåga, medan personer med SLI kan ha brister i båda dimensionerna. Nithart 

et al. (2009) menar att de fonologiska funktionsnedsättningarna vid SLI förekommer i 

olika grad och på andra nivåer av det fonologiska processandet jämfört med vid dyslexi. 

Detta innebär att SLI och dyslexi har olika fonologiska profiler. 
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1.1.3. Att studera vid universitetet med dyslexi 

I en rapport från vetenskapsrådet (2013) undersökte Åke Olofsson hur det är att studera 

på universitetet med dyslexi. I intervjuer berättade lärarna bland annat att tiden och/eller 

undervisningen inte räcker till för att hjälpa elever med läs-och skrivsvårigheter. De ansåg 

att undervisningen blivit mer akademiserad, teoretisk och abstrakt samtidigt som 

kurslitteraturen hamnat på en högre kunskapsnivå. Detta är förstås en utmaning för de 

som har läs- och skrivsvårigheter. Det som eleverna tyckte var svårast med studierna var 

att läsa kurslitteratur på engelska samt att hinna med att anteckna under föreläsningar. 

Även att läsa kurslitteratur på svenska samt att stava upplevdes som svårt. 

 

Olofssons studie tar även upp att det finns ett flertal olika hjälpmedel och anpassningar 

som kan underlätta studierna för dessa studenter. Ofta handlar det om språkliga 

förenklingar som förbättrad struktur och tydlighet. Förändringar i undervisningen som 

lärarna gjort omfattade bland annat ökad användning av Power Point-presentationer som 

antingen skrevs ut och delades ut eller laddades upp på nätet. Dessa anpassningar 

upplevdes av studenterna som underlättande. De tyckte även att det var till hjälp att ha 

tillgång till dator och internet för stavningshjälp och för att slå upp ord och begrepp. På 

universitet i Sverige finns det möjlighet att få inläst kurslitteratur, vilket mer än hälften 

av deltagarna i Olofssons studie hade provat. Nackdelarna med den möjligheten var att 

det upplevdes ta lång tid och det kunde vara svårt att förstå sammanhanget, särskilt på 

engelska. Viss kurslitteratur finns med talsyntes, vilket många upplevde som 

ansträngande att lyssna på. Det finns även möjlighet att spela in föreläsningar och lyssna 

på dessa vid ett senare tillfälle för möjlighet till repetition, men detta upplevde studenterna 

i Olofssons studie vara tidskrävande. De som hade fått anteckningshjälp fann det positivt. 

 

1.1.4. Kompensatoriska strategier vid dyslexi 

Det finns flera fall där personer har svårigheter som är typiska för dyslexi vid skolstart 

men trots detta inte får uppenbara läs- och skrivsvårigheter när de blir äldre. Det har visat 

sig att svårigheterna med fonologi fortfarande finns kvar men det verkar som att de med 

hjälp av andra förmågor har lyckats kompensera för dessa svårigheter (Olofsson, 2009). 

Petersson et al., 2002, i Olofsson, 2009) fann att de kompenserade med språkliga 

strategier som att skapa sammanhang och mening i texter.  Utöver detta kan läsare med 

bristande fonologisk förmåga till viss del även kompensera genom att vid läsning avkoda 

de enheter som ord består av (morfem) istället för att analysera de enskilda språkljuden 

(fonem) (Arnbak & Elbro, 1996). I en studie av van Viersen et al. (2014) har man funnit 

att barn med dyslexi kunde kompensera för sina svårigheter med hjälp av styrkor i verbalt 

korttidsminne, arbetsminne (se avsnitt 1.2. Människans minnessystem) och 

språkfärdigheter.  De fann även att de barn med dyslexi som var begåvade med dessa 

styrkor ändå hade svårigheter med fonologisk medvetenhet och ordflöde. 

 

Det som kännetecknar en god läsare är förmågan att läsa en text flytande, det vill säga 

snabbt, korrekt samt med förståelse för innehållet (National Reading Panel, 2000). Data 

från Lefly och Pennington (1991) samt Shaywitz (2003) (i Lyon et al., 2003) visar att 

vuxna och ungdomar med dyslexi kan utveckla förmågan att läsa ord korrekt men att 

brister i läsflyt kvarstår. Det finns dock teorier om att ett nedsatt läsflyt kan ha sina 

fördelar. Personer som inte uppvisar några lässvårigheter kan läsa utan att behöva 

fokusera på vad det är som läses. Detta kan kallas hyperlektisk läsning och kan göra att 

man läser utan att ta in textens innehåll eller betydelse. Å andra sidan tenderar personer 
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med svårigheter att anstränga sig extra mycket. Genom denna ansträngning aktiverar 

personer med lässvårigheter en rad metakognitiva kontrollmekanismer vid läsning 

(Persson, 1994). Metakognition innebär förmågan att ha kunskap om, färdigheter inom 

samt erfarenheter kring ens egen kognitiva förmåga (Efkildes, 2008). För personer med 

dyslexi skulle detta kunna innebära att de anstränger sig mer vid läsning. På så sätt kan 

de få en bättre förståelse för vad de läser jämfört med de som läser utan att behöva 

anstränga sig (Persson, 1994). Studier som undersökt metakognitiva förmågor hos 

personer med dyslexi har kommit till olika slutsatser. Kirby et al. (2008) visade att 

personer med dyslexi kan kompensera för sina svårigheter med inlärningsstrategier. 

Däremot har bland annat Mortimore (2013), utifrån sina resultat, föreslagit att studenter 

med dyslexi istället skulle ha nedsatt metakognitiv förmåga, vilket skulle göra studier 

ännu svårare för dem. 

 

Studier av visuellt minne hos personer med dyslexi visar på motstridiga resultat. Von 

Károlyi et al. (2003) menade att personer med dyslexi har en alldeles särskild visuo-

spatial förmåga (förmågan att orientera sig i mentala bilder/utrymmen). Detta visar sig i 

form av att de kan processa informationen som en helhet istället för som små delar, vilket 

skulle ge dem en fördel jämfört med personer utan dyslexi. Bacon et al. (2014) föreslår 

att personer med dyslexi använder en kompensatorisk strategi där de använder visuella 

resurser för att ta sig runt verbala nedsättningar. Dock fann de i den studien inga bevis för 

att det visuella minnet skulle vara bättre hos personer med dyslexi, även om de oftare än 

icke-dyslektiker förlitade sig på det. Winner et al. (2001) fann i sin studie inga bevis för 

att personer med dyslexi var bättre på visuo-spatiala uppgifter. 

 

Ullman & Pierpoint (2005) föreslår att personer med dyslexi kompenserar med hjälp av 

minnet, närmare bestämt det deklarativa minnet (se avsnitt 1.2.1. Det deklarativa minnet), 

exempelvis genom att lagra information i form av hela enheter (se avsnitt 1.5.1. Att 

kompensera med deklarativt minne). Teorin bakom detta förklaras närmare i avsnitt 1.4. 

The procedural deficit hypothesis och är utgångspunkten för föreliggande studie. 

 

 

 Människans minnessystem 

Till människans minnessystem räknas sensoriskt minne, korttidsminne (inklusive 

arbetsminne) samt långtidsminne. Denna indelning baseras på hur lång tid information 

lagras i minnet. Det sensoriska minnet tar emot visuell och auditiv information och kan 

behålla den i några sekunder. Korttidsminnet lagrar en begränsad mängd information i 

mindre än en minut. Till korttidsminnet räknas även arbetsminnet som upprätthåller och 

manipulerar visuell och auditiv information som finns lagrat i både korttids- och 

långtidsminnet (Goldstein, 2011). Långtidsminnet delas in i två större delar, det 

deklarativa och det icke-deklarativa minnet (se figur 1). Det icke-deklarativa minnet är 

en paraplyterm för de implicita (undermedvetna) minnessystemen, exempelvis priming, 

klassisk betingning och procedurellt minne (Squire & Zola-Morgan, 1988, i Squire, 

2004). 

 

1.2.1. Det deklarativa minnet 

Det deklarativa minnet lagrar framför allt explicit (medveten) kunskap och är det som 

åsyftas när man refererar till minne i vardagen (Squire, 2004). Det delas upp i två olika 

minnen: det episodiska och det semantiska minnet. Det semantiska minnet lagrar och 
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processar kunskap om fakta, koncept och omvärldskunskap medan det episodiska minnet 

lagrar och processar upplevda händelser (Goldstein, 2011). I linje med Ullman (2004) 

kommer termen ”det deklarativa minnet” framöver att användas för att beskriva alla 

neurologiska strukturer och kognitiva funktioner som har med det deklarativa 

minnessystemet att göra, alltså inte enbart inkodningen av nya minnen. 

 

 

Figur 1. De hjärnstrukturer som ligger till grund för deklarativt och icke-deklarativt långtidsminne. Bild 

tagen från Neurobiology of Learning and Memory, 8(3), Squire, L. Memory systems of the brain: A brief 

history and current perspective, 171-177.47, Copyright (2004), med tillåtelse från Elsevier. 

 

I det deklarativa minnet sker inkodningen av information snabbt, ibland krävs det så lite 

som en enda exponering av ett stimulus för att ett nytt minne ska skapas (Ullman, 2008). 

Deklarativ kunskap om händelser och objekt lagras och kan senare jämföras och 

kontrasteras med annan kunskap som redan är lagrad i det deklarativa minnet. Den 

lagrade informationen i det deklarativa minnet finns tillgänglig för andra mentala system 

och kan användas i olika kontexter (Squire, 2004; Ullman, 2008).  

 

För att information ska bevaras i det deklarativa långtidsminnet sker en process som kallas 

konsolidering. Konsolidering pågår under lång tid och kan enligt Eichenbaum (2001) 

delas in i två huvudsakliga faser. Den första fasen kan ta några minuter upp till ett par 

timmar och sker i hippocampus. Den andra fasen sker gradvis under alltifrån dagar till år 

och involverar repeterad interaktion mellan hippocampusregionen och stora delar av 

hjärnbarken. Nyligen inkodade minnen är särskilt känsliga för störningar. Därför kan man 

säga att nya minnen är tydliga men ömtåliga medan gamla är bleknade men robusta 

(Wixted, 2005).  

 

Inkodning, konsolidering och framplockning av deklarativa minnen processas till stor del 

i den mediala temporalloben, närmare bestämt i regionen runt hippocampus (Squire, 

2004). Men det deklarativa minnets neurala korrelat är inte begränsade till temporalloben. 

Inkodning av nya samt framplockning av deklarativa minnen visar på 

frontallobsaktivering (Buckner & Wheeler, 2001). Det har även visat sig att inkodningen 

och återhämtandet av vissa delar av fonologi och semantik processas i frontalloben 

(Poldrack et al., 1999), detta kan förklaras av att det verbala arbetsminnet (som också ger 

upphov till frontallobsaktivitet) aktiveras samtidigt (Buckner & Wheeler, 2001). 
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1.2.1.1 Faktorer som kan påverka deklarativt minne 

Man har funnit att det deklarativa minnet kan påverkas av faktorer som till exempel 

medicinering, hormonbalanser och signalsubstanser. Studier på hur de antidepressiva 

läkemedlen selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) påverkar det deklarativa 

minnet visar olika resultat. En del studier har visat att det deklarativa minnet förblir 

oförändrat (Zobel et al., 2004) medan andra visar på förbättrat deklarativt minne efter 

medicinering (Greer et al., 2014; Vermetten et al., 2003). Halterna av neurotransmittorn 

acetylkolin korrelerar med förbättrad deklarativ minnesförmåga hos friska vuxna 

(Ballard, 2002) och verkar även ha en inhiberande förmåga på funktionen i striatum (som 

är en del av de basala ganglierna). Andra fynd visar att hormonet östrogen har en positiv 

effekt på den deklarativa minnesförmågan hos kvinnor och män (Kampen & Sherwin, 

1996; Maki & Resnick, 2000) då det förstärker de områden i hippocampus som ligger till 

grund för inlärning i långtidsminnet (Woolley & Schwartzkroin, 1998).   

 

1.2.1.2 Olika sätt att undersöka deklarativt minne 

Det deklarativa minnet kan undersökas utifrån flera aspekter. En aspekt är tid, där har 

somliga studier undersökt minnet efter framplockning som skett direkt efter inkodning 

eller efter en längre tid. Det kan även undersökas vid ett eller flera tillfällen (van Rheenen 

& Rossell, 2014). En annan aspekt är innan och efter sömn då REM-sömn och kortisol 

har visat sig påverka konsolidering av minnen (Goerke et al., 2013).  

 

En tredje aspekt är testets utformning. Deklarativt minne kan undersökas genom att vid 

inkodningsfasen använda språkligt eller icke-språkligt stimuli. Språkliga stimuli kan 

innebära att stimuli presenteras i till exempel ordlistor eller ordpar. Ett icke-spåkligt 

stimuli kan bland annat vara visuellt, till exempel i form av presentation av en bild som 

försökspersonen får titta på och sedan från minnet teckna fritt (Whyte et al., 2005). Det 

kan även vara i form av presentation av bilder på verkliga eller påhittade objekt (Hedenius 

et al., 2013; Lum & Ramsden, 2013). Återgivning kan ske i form av igenkänning, fri 

återgivning (återge stimuli fritt från minnet utan ledtråd) eller via prompting (ledtrådar) 

(Whyte et al., 2005) och kan se olika ut beroende på stimuli och inkodningssätt.  
 
 

 Den deklarativa/procedurella modellen 

Den deklarativa/procedurella modellen (DP-modellen) är en språklig modell utvecklad 

av Ullman med kollegor (se Ullman, 2004). Den bygger på att de hjärnstrukturer som 

ligger till grund för det deklarativa och det procedurella minnet även processar det 

mentala lexikonet respektive delar av den mentala grammatiken (se avsnitt 1.3.1. Det 

mentala lexikonet och den mentala grammatiken) (Ullman, 2004; Ullman & Pierpoint, 

2005). DP-modellen är utformad för att förklara vilka mekanismer som gör att lexikal och 

grammatisk information lagras, representeras och processas mentalt. Den avser även 

förklara dessa mekanismers neurala korrelat, i vilken ordning de igångsätts vid 

språkprocessande samt hur de interagerar med varandra (Ullman, 2001b).  
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1.3.1. Det mentala lexikonet och den mentala grammatiken 

Det finns olika teorier om hur språk tillägnas och utvecklas. Det finns single-route-

modellerna, till exempel konnektionismen som menar att språk är fördelat över neurala 

nätverk i hjärnan vars förbindelser utvecklas i takt med att språk tillägnas (Seidenberg, 

1997). I kontrast till single-route-modellerna står dual-route-modellerna (Chomsky, 

1965; Pinker & Prince, 1988, i Ullman, 2004). Enligt dessa bygger språk på de mentala 

system som memorerar lexikon/vokabulär samt grammatik, närmare bestämt det mentala 

lexikonet och den mentala grammatiken. 

 

I det mentala lexikonet lagras fonologisk, morfologisk och semantisk information om ord 

samt oregelbundenheter kopplade till orden i fråga. Exempelvis vad ordet tång betyder, 

att det består av tre fonem samt att det har en oregelbunden pluralböjning och böjs till 

tänger. Det mentala lexikonet innehåller även information om andra oregelbundenheter 

som inte kan härledas utifrån bara ordens betydelse eller fonologi, till exempel vid 

metaforiska uttryck eller att verbet tar är intransitivt (att det behöver ett eller flera objekt 

i en fras) (Ullman, 2004). 

 

Den mentala grammatiken lagrar information om regelbundenheter och regler i språket 

på morfem- och syntaxnivå som gör det möjligt för oss att applicera dessa regler på nya 

ord som vi aldrig hört förut. Exempelvis hur regelbundna verb böjs i dåtid (filma + de) 

på morfemnivå samt att en verbfras kan innehålla en nominalfras (”ett äpple” i ”hon åt 

ett äpple”) på syntaxnivå (Pinker, 1998, 2003; Ullman, 2004). 

 

1.3.2. Minnessystemens roll i språket 

Tillägnandet, representationen och användningen av ord sker enligt DP-modellen i de 

hjärnstrukturer som även processar det deklarativa minnet. Generellt kan man säga att det 

deklarativa systemet lagrar information som inte kan härledas utifrån regler eller 

strukturer. Detta inkluderar information om ords betydelse, ljud och abstrakta 

representationer (t.ex. ordklass) samt ords bundna morfem och oregelbundna 

morfologiska former. Men även regelbundna former som härleds utifrån regler kan lagras 

som hela enheter där (t.ex. det regelbundna verbet filmade). Det deklarativa 

minnessystemet gör det möjligt att använda den lagrade kunskapen för associativa 

generaliseringar. Detta innebär förmågan att använda de lagrade oregelbundna 

böjningarna på ord som är fonologiskt lika (spring-sprang, sing-sang) och applicera 

samma oregelbundna böjningar på nya ord (bring-brang) eller påhittade ord (spling-

splang) (Ullman, 2004). 

 

Det procedurella minnet är det minnessystem som lagrar implicit kunskap och står för 

inlärningen och processandet av regler och sekvenser som är kognitiva, perceptuella och 

motoriska (Ullman, 2008). Det ligger enligt DP-modellen till grund för inlärning och 

processande av den regelbundenhet och hierarki som finns i språket, närmare bestämt den 

mentala grammatiken (Ullman & Pierpoint, 2005) samt ljudsekvensering (Ullman, 2004). 

De strukturer i hjärnan som ligger till grund för det procedurella minnessystemet är det 

fronto-striatala nätverket. Det inkluderar delar av fontalloben (Ullman & Pierpoint, 2005) 

samt striatum, som är en del av de basala ganglierna, och utgörs av caudate nucleus och 

putamen (Squire, 2004). 
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1.3.3. Interaktion mellan systemen för språk och minne 

Det deklarativa och det procedurella minnessystemet jobbar parallellt och deras 

neurologiska strukturer interagerar samarbetande, och kanske även konkurrerande, med 

varandra (Squire, 2004; Poldrack & Packard, 2003). En likartad interaktion återfinns även 

gällande språket (mellan det mentala lexikonet och den mentala grammatiken). Dessa 

liknande interaktionsmönster är utgångspunkten för DP-modellen (Ullman, 2004). 

 

Mellan systemen för minne respektive språk har det föreslagits att det sker en 

kompletterande interaktion. Vid lagrandet av kunskap om en händelse arbetar de både 

självständigt och parallellt för att lagra samma eller olika typer av kunskap (Ullman, 

2004; Squire, 2004). Det deklarativa/lexikala systemet tar initialt till sig information tack 

vare dess snabba inlärningsförmåga och det procedurella/grammatiska skapar successivt 

abstrakta regler av den informationen (Ullman, 2004). Arbetsminnet fungerar som en länk 

i det arbetet då det upprätthåller och strukturerar informationen (Cowan, 1999). Språkligt 

visar sig detta samarbete genom att grammatiska regler används för att skapa meningar 

av lexikala enheter och genom att ord som böjs på regelbundna sätt kan lagras som hela 

enheter i det mentala lexikonet (Ullman, 2004; Ullman & Pierpoint 2005). 

 

När minnessystemen interagerar konkurrerande så föreslås det att det uppstår en så kallad 

”See-Saw”-effekt. Den innebär att en nedsättning i det ena systemet leder till inlärning i 

det andra, eller att inlärning i det ena systemet begränsar funktionaliteten i det andra 

(Ullman, 2004). Denna effekt kan förklaras av att neural aktivitet i det ena området leder 

till neural inhibering i det andra (Finch et al., 1995; Sabatino et al., 1985). Ett generellt 

konkurrerande mönster som på samma sätt framträder i språk är att oregelbundna eller 

säregna former har företräde framför former som är lagrade efter regler (Ullman, 2004; 

Zeevat, 2014). Slutligen har det även visat sig att minnessystemen konkurrerar vid 

inlärning av stimuli som har en sekventiell struktur. Till en början lärs sekvenserna in i 

det deklarativa minnet, men en övergång i aktivitet till det procedurella minnet sker senare 

då deltagarna förbättrat sin prestation (Poldrack et al., 2001). Denna övergång i aktivitet 

är ett mönster som återfinns vid andraspråksinlärning (Ullman, 2004), då det antas att 

vuxna andraspråksinlärare initialt tillägnar sig det nya språket med hjälp av det 

deklarativa minnet (Ullman, 2001a). 

 

 The procedural deficit hypothesis 

Ullman och Pierpoint (2005) har utifrån DP-modellen utarbetat ”The Procedural Deficit 

Hypothesis” (PDH). Teorin syftar ursprungligen till att förklara de språkliga och icke-

språkliga nedsättningar som föreligger vid SLI, till exempel svårigheter med grammatik, 

lexikal framplockning och motorik. Enligt PDH förklaras svårigheterna av att personer 

med SLI har avvikande hjärnstrukturer i de områden där det procedurella minnet 

processas, det vill säga i det fronto-striatala nätverket. Den variation och bredd i 

svårigheter som förekommer vid SLI förklaras med att de neurologiska avvikelserna kan 

förekomma i olika stor utsträckning (Ullman & Pierpoint, 2005). Personer med dyslexi 

antas också ha en nedsättning i det procedurella minnet eftersom de har brister i 

fonologiskt processande och motorik. Detta förklaras av att processandet av fonologisk 
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ljudsekvensering enligt DP-modellen sker i de områden där det procedurella minnet också 

processas (med hjälp av arbetsminnet) (Ullman, 2004). 

 

Förutom en nedsättning i det procedurella minnet så förutsäger PDH att dessa personer 

har intakt, eller eventuellt till och med förstärkt, deklarativt minne med tanke på den 

konkurrerande interaktionen som antas föreligga. Det innebär att de aspekter av språket 

som till huvudsak förlitar sig på det deklarativa minnessystemet är intakta, men även att 

det deklarativa minnet tar över och kompenserar för de funktioner som annars förlitar sig 

på det procedurella minnet. I praktiken innebär detta exempelvis att ord som genereras 

utifrån regler i det procedurella minnet (t.ex. regelbundna verb) istället lagras som hela 

enheter (chunks) i det deklarativa minnet. Det kan även innebära att dessa regler istället 

lärs in medvetet i det deklarativa minnet. Det är även möjligt att komma runt problemet 

med lexikal framplockning, som förlitar sig på det procedurella minnet, genom att istället 

använda lexikal igenkänning (Ullman & Pierpoint, 2005). 

 

1.4.1. Studier på the procedural deficit hypothesis 

De flesta studier som avsett att testa PDH undersöker den procedurella förmågan hos barn 

med SLI. Det finns även studier som undersökt det deklarativa minnet hos barn med SLI. 

Flera studier har undersökt minnet med språkbaserade test, som inlärning och återgivning 

av ordlistor eller ordpar (Lum & Ramsden, 2013). En sådan studie har gjorts av Lum och 

Bleses (2011) där det deklarativa minnet testades hos danska barn med SLI genom att 

pröva hur de mindes ordpar. De fann att nedsatt verbalt arbetsminne är karakteristiskt för 

barn med SLI i likhet med de studier de baserat sin studie på. Vidare fann de, efter att ha 

kontrollerat för verbalt arbetsminne, ingen skillnad i deklarativt minne mellan gruppen 

med SLI och en kontrollgrupp. De tolkade detta som att barn med SLI har problem med 

korttidslagring och processandet eller manipulationen av verbal information. En 

nedsättning i det verbala arbetsminnet skulle, enligt Ullman och Pierpoint (2005), även 

kunna förklara ett eventuellt nedsatt deklarativt minne vid SLI om testningen är språklig.  

 

 

 Deklarativt minne hos personer med dyslexi 

Studier av deklarativt minne hos barn med dyslexi har kommit fram till motstridiga 

resultat. Det deklarativa minnet har då undersökts genom avsiktlig inlärning/inkodning 

av språkliga och icke-språkliga stimuli samt fri återgivning. En studie av Messbauer och 

de Jong (2003) visade på intakt deklarativ episodisk minnesförmåga då testets 

inkodningsfas innehöll icke-språkligt stimuli, men inte då det innehöll språkligt. En annan 

studie visade även att det var lättare för personer med dyslexi att lära sig språkliga stimuli 

i form av korta, högfrekventa ord då detta i mindre utsträckning belastade den fonologiska 

förmågan (Mayringer & Wimmer, 2000). När det kommer till återgivningsfasen visar 

studier att det tycks vara svårt för personer med dyslexi med fri återgivning (Swanson et 

al., 2009; Vellutino & Scanlon, 1985). 

 

De motstridiga resultaten i minnesprestation kan förklaras av huruvida minnestesten 

innehåller språkligt eller icke-språkligt stimuli. Detta kan bero på den fonologiska 

nedsättningen som förekommer i samband med dyslexi och påverkar den språkliga 

förmågan (Hedenius et al., 2013). En annan viktig aspekt att ta hänsyn till i sammanhanget 

är att det ställs större krav på arbetsminnet och exekutiva funktioner vid avsiktlig 
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inkodning och fri återgivning jämfört med oavsiktlig inkodning och igenkänning 

(Hedenius et al., 2013; Stuss & Knight, 2009).  

 

Hedenius et al. (2013) tog i sin studie hänsyn till att testningen skulle ha icke-språkligt 

stimuli och att det vid återgivningstillfället inte skulle vara fri återgivning. Detta för att 

minska kraven på den språkliga förmågan och arbetsminnet. Det deklarativa minnet 

undersöktes hos barn med dyslexi genom igenkänningsförmåga efter oavsiktlig 

inkodning av bilder på verkliga och påhittade objekt. Igenkänningsminnet är en aspekt av 

det deklarativa minnet som tidigare inte hade testats i samband med dyslexi. Studien 

gjordes med 11 deltagare i dyslexigruppen och 17 deltagare i kontrollgruppen som alla 

utförde en kategoriseringsuppgift. Då de var omedvetna om att ett minnestest skulle följa 

skedde inkodningen på ett omedvetet sätt. Vid testning av igenkänningsförmågan efter 

10 minuter respektive 24 timmar visade studien att barnen med dyslexi hade ett förstärkt 

deklarativt minne jämfört med kontrollgruppen. 

 

1.5.1. Att kompensera med deklarativt minne 

Som tidigare nämnts så antas det deklarativa minnet, enligt DP-modellen, kompensera 

för nedsatt procedurellt minne då en ”see-saw”-effekt förväntas uppstå (Ullman, 2004). 

Resultatet i Hedenius et al. (2013) går i linje med detta antagande då det inte bara visar 

på intakt deklarativt minne utan ett även förstärkt sådant. 

 

Enligt Ullman och Pierpoint (2005) kan en möjlig förklaring till att barn med SLI som 

senare i livet förbättrar sin grammatiska förmåga vara att deklarativt minne kompenserar 

för procedurell nedsättning. Ett liknande antagande kan göras när det kommer till att barn 

med dyslexi kompenserar för nedsatt läsförmåga med intakt deklarativt minne. Hedenius 

et al. (2013) undersökte detta antagande i sin studie med hjälp av korrelationsanalyser. 

För att ett sådant antagande ska kunna göras förväntas en korrelation föreligga mellan 

läsförmåga och deklarativt minne i dyslexigruppen men inte i kontrollgruppen. Det visade 

sig att korrelationsanalysen närmade sig signifikansnivå för dyslexigruppen (p = 0,061) 

men inte kontrollgruppen (p = 0,77). Vidare nämns att deltagarna i dyslexigruppen var 

för få, vilket kan förklara att det inte blev signifikant. 

 

Det är möjligt att personer med dyslexi som har haft kapaciteten att kompensera för 

nedsatt läsförmåga med ett bättre deklarativt minne i större utsträckning tar sig upp till 

universitetsstudier. Ullman och Pierpoint (2005) föreslår att användandet av det 

deklarativa minnet i form av kompensationen i sin tur kan leda till förstärkning av det 

deklarativa minnet. Således vore det relevant att undersöka förhållandet mellan 

ortografisk läsförmåga och deklarativt minne för att se om en god läsförmåga 

sammanfaller med ett bättre deklarativt minne hos personer med dyslexi. 

 

Vidare har svårigheter med fonologi visat sig vara karakteristiskt för personer med 

dyslexi (Bishop & Snowling, 2004; Catts et al., 2005) och tycks bestå trots att 

läsförmågan utvecklas. Det har visat sig att vissa personer med dyslexi kan kompensera 

för de fonologiska svårigheterna och trots allt uppnå en god läsförmåga (Olofsson, 2009; 

van Viersen et al., 2014). Baserat på detta är det intressant att undersöka relationen mellan 

fonologi och deklarativt minne för att se om större svårigheter med fonologi leder till 

ökad kompensation med deklarativt minne.  
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 Syfte och frågeställning 

Det övergripande syftet med föreliggande studie är att undersöka deklarativt minne i form 

av igenkänningsminne efter oavsiktlig inkodning hos universitetsstuderande med och 

utan dyslexi. Detta för att öka kunskapen om kognitiva styrkor och nedsättningar vid 

dyslexi, vilket på sikt skulle kunna leda till effektivare pedagogiska insatser och 

hjälpmedel samt anpassning av klinisk intervention. Om personer med dyslexi har ett 

förstärkt deklarativt minne och använder det som kompensation skulle det även kunna 

vara en del av förklaringen till att de klarar universitetsstudier trots sin 

funktionsnedsättning. 

 

Förväntningarna är att personer med dyslexi ska ha minst lika bra resultat som 

kontrollgruppen på ett test av deklarativt minne, kanske till och med förstärkt. Vidare 

förväntas även att resultatet på testet av deklarativt minne korrelerar positivt med 

läsförmåga hos personer med dyslexi. Till sist förväntas det att deklarativt minne 

korrelerar negativt med fonologisk förmåga. De specifika frågeställningarna är: 

 

1. Har universitetsstuderande med dyslexi intakt, eller till och med förstärkt, 

deklarativt minne i förhållande till en kontrollgrupp med universitetsstuderande 

utan dyslexi? 

 

2. Hur ser korrelationen mellan deklarativt minne och ortografisk läsförmåga ut i 

dyslexigruppen? 

 

3. Hur ser korrelationen mellan deklarativt minne och fonologisk förmåga ut i 

dyslexigruppen? 
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2. Metod 

 Forskningsetiska överväganden 

Studien godkändes av etikprövningskommittén vid logopedprogrammet, Uppsala 

Universitet. Deltagandet var frivilligt och alla deltagare gav skriftligt samtycke till 

deltagande i studien och informerades om att de när som helst kunde avbryta testningen 

utan att förklara varför. Som tack för deltagandet fick alla deltagare två biobiljetter i slutet 

på andra testdagen. 

 

 

 Deltagare 

I studien deltog 37 personer, varav 14 män och 23 kvinnor. Av dessa ingick 11 deltagare 

(3 män, 8 kvinnor) i gruppen med dyslexi (DD, från developmental dyslexia) och 26 

deltagare (11 män, 15 kvinnor) i kontrollgruppen som bestod av personer utan dyslexi 

(TD, från typically developing). Könsfördelningen skiljde sig inte åt mellan grupperna 

enligt ett chi-två-test (X2 = 0,74, p = 0,39). Ytterligare två personer avsåg att delta i studien 

men en avbröt testningen och en exkluderades på grund av annat modersmål än svenska. 

 

2.2.1. Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna för att delta i studien var att man skulle vara mellan 18-40 år, ha 

svenska som enda modersmål och inte ha någon neurologisk eller psykiatrisk diagnos 

eller uttalade koncentrationssvårigheter. Strävan var att grupperna skulle matcha varandra 

i fråga om kön, ålder samt år av högre utbildning. 

 

Specifika inklusionskriterier för kontrollgruppen var att de inte hade eller har haft 

lässvårigheter samt att deras resultat på kontrolltesten som genomfördes i samband med 

studien inte indikerade att de hade svårigheter av dyslektisk art. Kontrolltesten prövade 

bland annat läsning och fonologisk medvetenhet. Även ett icke-verbalt intelligenstest 

utfördes i syfte att matcha TD och DD-gruppen i fråga om intelligens. Se avsnitt 2.3.1. 

Testmaterial för mer information om samtliga genomförda test. 

 

Specifika inklusionskriterier för dyslexigruppen var dyslexidiagnos samt att deras resultat 

på kontrolltesten indikerade att de hade dyslexi. Det har dock tagits i beaktande att 

personer med dyslexi kan vara duktiga på att kompensera genom en bättre ortografisk 

medvetenhet (Siegel et al., 1995) och därför prestera utanför ramen för dyslexi på vissa 

av lästesten. I Tabell 1 redovisas beskrivande data på gruppnivå för deltagarnas ålder, 

terminer av högre utbildning samt resultat på kontrolltesten (exklusive minnestesten). 

 

Alla deltagare vars resultat ingår i analysen har genomfört all testning och ingen behövde 

uteslutas baserat på sina resultat på kontrolltesten. 
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Tabell 1. Beskrivande data på gruppnivå för deltagarnas ålder, terminer av högre utbildning samt 

genomförda kontrolltest. Resultatet redovisas i antal deltagare (n), medelvärde (M), standardavvikelse (SD) 

samt effektstorlek beräknat som Cohens d och p-värde från ett 2-sidigt oberoende t-test för båda grupperna. 
DD = Gruppen med dyslexidiagnos. TD = Kontrollgrupp. 

  n M SD     

  TD DD   TD DD   TD   DD   d p 

Ålder 26 11  23,4 23,7  2,2 2,7 -0,14    0,68 

Terminer av högre utbildning 26 11  4,8 5,7  2,9 2,5 -0,33    0,38 

Ravens SPM+ (IQ) 26 11  119,2 117,3  17,4 20,7 0,10    0,77 

Olofssons ortografiska ordavkodning 26 11  102,4 72,4  15,1 22,3 1,58 <0,001* 

Olofssons fonologiska ordavkodning 26 11  31,0 14,1   8,3 3,2 2,70 <0,001* 

DLS läshastighet åk 7-år 1 gymnasiet, 

råpoäng 
26 11  30,9 21,2  4,7 4,9 2,04 <0,001* 

Paulins test av fonologisk 

medvetenhet 
26 11  46,7 35,6  4,0 8,4 1,70 <0,001* 

Fonologiskt ordflödestest, FAS 26 11  48,8 39,6  10.0 9,9 0,93    0,14 

Semantiskt ordflödestest, Djur 26 11  26,7 23,6  4,6 3,3 0,77  0,052 

Semantiskt ordflödestest, Verb 26 11  23,1 16,6  4,6 4,7 1,39 <0,001* 

Nonordsrepetition 26 11  95,6 92,5  2,3 3,3 1,10   0,002* 

AQT färg 26 11   21,5 24,8  3,7 4,2 -0,84   0,021* 

AQT form 26 11    27,5   29,4    5,0   4,3   -0,39    0,30 

AQT färg och form 26 11    51,7   58,2    7,9   8,6   -0,78   0,033* 

*p<0,05                           

 

2.2.2. Rekrytering 

Målet var att rekrytera ca 40 deltagare, 20 i dyslexigruppen och 20 i kontrollgruppen. 

Personer med och utan dyslexi rekryterades genom affischering (se bilaga 1) på de flesta 

av Uppsala Universitets institutioner (Biomedicinskt centrum, Blåsenhus, Ekonomikum, 

Engelska Parken och Ångströmlaboratoriet) samt vid Sveriges lantbruksuniversitet 

(SLU). På affischen fanns även en lista där de kunde skriva ned sin mailadress. Man 

kunde även maila intresse till studiens särskilda mailadress som stod på affischen. 

Personer med dyslexi rekryterades även genom kontakt med förbundet “Dyslektikerna” i 

Uppsala som är en studiesocial förening för personer med dyslexi eller läs- och 

skrivsvårigheter vid Uppsala Universitet. Därefter skickades ett mail med information om 

studien ut till alla intresserade, samt en länk för att boka in testningstillfällen. Då det var 

svårt att rekrytera män till studien gick information även ut till forskningsledarnas bekanta 

som hjälpte till att hitta deltagare i sin bekantskap. Till sist deltog 39 personer i studien, 

men två av dessa uteslöts som tidigare nämnts.  

 

 

 Material och utrustning 

Samma utrustning användes vid testningen som vid en tidigare magisteruppsats av 

Jerremalm och Moritz (2009).  
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2.3.1. Testmaterial 

ASRT (Alternating Serial Reaction Time Task). Det procedurella minnet testades med 

testet ASRT (se Howard & Howard, 1997). För detta test användes SR-boxen för att 

utföra en uppgift som presenterades som ett spel. Under testet flyttade sig en bild på en 

hund mellan fyra olika cirklar som motsvarade fyra av knapparna på SR-boxen. 

Deltagarna skulle sedan trycka på den knapp vars cirkel hunden befann sig i, så snabbt 

som möjligt men också med så få feltryckningar som möjligt. Hunden dök upp enligt ett 

förutbestämt mönster, vilket deltagarna inte informerades om. Testet avslutades med en 

kort intervju. Testet syftade till att undersöka det procedurella minnet genom omedveten 

inlärning av detta mönster. Databearbetning och analys av ASRT har utförts i ett 

examensarbete av Pierre och Toreheim (2015). 

 

DecLearn. För att undersöka den deklarativa minnesförmågan användes DecLearn. Det 

är ett datoriserat, icke-språkligt igenkänningstest som är utvecklat av Brain and Language 

Lab vid Georgetown University och översatt till svenska av Dr. Martina Hedenius vid 

Uppsala Universitet. Testet består av de tre delarna inkodning (kategoriseringsuppgift), 

igenkänning efter 10 min och igenkänning efter 24 timmar vilka administrerades under 

två på varandra följande dagar. Total tid för testning båda dagarna var ungefär tre timmar. 

För detta test användes SR-boxen som medel för deltagarna att ge respons. 

 

Under dag ett utfördes del ett och två, som bestod en inledande kategoriseringsuppgift 

och en igenkänningsuppgift efter 10 minuter. Innan testningen startades fick deltagaren 

muntliga och skriftliga instruktioner från testledaren, samt göra övningsexempel (se figur 

1 och 2). Den inledande kategoriseringsuppgiften bestod av 64 bilder på 32 riktiga och 

32 påhittade objekt. Deltagarnas uppgift var att avgöra om objekten var påhittade eller 

riktiga och svara genom att trycka på rätt knapp på SR-boxen. Efter 10 minuter fick 

deltagarna utföra en igenkänningsuppgift. Den bestod av 128 bilder på påhittade och 

riktiga objekt, hälften av dessa förekom i kategoriseringsuppgiften och resterande var helt 

nya. Fördelningen påhittade och riktiga objekt var lika stor över gamla och nya bilder. 

Uppgiften gick ut på att deltagarna skulle avgöra om de hade sett objekten tidigare eller 

inte genom att svara ”JA” eller ”NEJ” på frågan ”Såg förut?” med hjälp av SR-boxen. 

 

Vid det andra testtillfället, som inföll 24 timmar efter det första testtilfället, utfördes 

ytterligare en igenkänningsuppgift (del 3). Den var utformad som igenkänningsuppgiften 

vid det första testtillfället, förutom att den andra hälften av bilderna var helt nya och inte 

hade förekommit på varken kategoriseringsuppgiften eller den första 

igenkänningsuppgiften. 
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Figur 2. Inledande övningsexempel på DecLearn 10 minuter och 24 timmar, verkligt objekt. 

 

 

Figur 3. Inledande övningsexempel på DecLearn 10 minuter och 24 timmar, påhittat objekt. 

 

Nonordsrepetition. Den version av nonordsrepetition som användes är utvecklat av Wass 

et al. (2005) och består av 24 påhittade ord med sammanlagt 120 konsonanter. Orden är 

uppdelade i tre grupper med ökande svårighetsgrad i termer av konsonantkluster och 

fonemföljd. Den första gruppen består av ord utan konsonantkluster, i den andra gruppen 

förekommer konsonantkluster med svensk fonemföljd och den tredje gruppen består av 

ord med konsonantkluster som har en fonemföljd som inte finns/inte är tillåten i det 

svenska språket. Testdeltagarna fick i hörlurar lyssna på inspelningen med orden, samt 

en tillhörande inledande instruktion. Instruktionen var att repetera de påhittade orden 

exakt och att de endast spelades upp en gång. Testledaren stoppade inspelningen kort efter 

varje ord för att deltagaren skulle hinna återge orden. Varje deltagares svar spelades in, 

lyssnades sedan igenom och rättades av två försöksledare för att bedömningen skulle bli 

så korrekt som möjligt. 
 

Fonologisk medvetenhet: Paulin. Paulin är utformat av Maria Paulin (1997). Testet 

prövar fonologisk medvetenhet och består av de fem deltesten deletion av enstaka fonem, 
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deletion av fonemsekvens, omvända ljudsekvenser i ord, omvända ljudsekvenser i nonord 

samt spoonerismer där de första bokstäverna i två efterföljande ord bytt plats: hasta 

runden (rasta hunden) (Andersson & Berggren, 2013). Instruktionerna för varje deltest 

lästes upp av testledarna och det noterades om deltagarna svarade korrekt inom 10 eller 

20 sekunder. Deltagarna informerades innan testets start om att svarstid skulle mätas och 

noteras. Tidtagaruret startades efter varje uppläst testuppgift och svar som förekom efter 

20 sekunder räknades inte som korrekta. Försöksdeltagarna fick höra ordet en gång och 

stoppuret stoppades då deltagarna svarat och inte gjorde en ansats till att ändra sitt svar. 

Om testdeltagaren inte uppfattat eller glömt bort ordet upprepades det en gång, men tiden 

togs från första gången ordet sas. Två av testledarna gav feedback till vissa deltagare då 

de svarat fel och de andra två testledarna gav ingen feedback alls (se avsnitt 4.2.1. 

Felkällor). 

 

A Quick Test of Cognitive Speed (AQT). AQT är skapat av Wiig et al. (2002) och är ett 

test som mäter kognitiv snabbhet i form av snabb automatiserad benämning (Rapid 

automatized naming, RAN). Det består av de tre delarna AQT färg, AQT form och AQT 

färg-form som innehåller 40 figurer vardera att benämna. I varje deltest ska deltagarna så 

snabbt som möjligt benämna färg och/eller form på trianglar, cirklar, rektanglar/streck 

och kvadrater som antar färgerna röd, blå, gul och svart. Testet skedde på tid och 

tidtagaruret startades från det att deltagaren började benämna. Tidsåtgång och antal fel 

som deltagarna gjorde noterades. Deltagarnas svar spelades in och rättades i de fall 

försöksledaren inte hann med att rätta under testets gång.  

  

DLS läshastighet: åk 7 – första året på gymnasiet. Testet är utarbetat av Birgitta Järpsten 

(2002) och består av 36 uppgifter utspridda i en sammanhängande text på fyra sidor. 

Uppgifterna består av luckor i texten där ett ord saknas. I luckorna står det tre föreslagna 

ord i parentes, deltagarnas uppdrag är att under fyra minuter läsa texten och välja vilket 

av orden i parentes som passar bäst in i sammanhanget. Instruktionerna lästes upp av 

testledarna och en övningssida genomfördes innan testet för att kontrollera att deltagarna 

förstått uppgiften rätt. 

 

Åke Olofssons Ordavkodningstest. Läsförmåga testades med Olofssons (1994) 

”Ordavkodning, mätning av fonologisk och ortografisk ordavkodningsförmåga” som 

består av de två deltesten ”Vilket låter rätt?” och ”Vilket är rätt?”. Det första testar 

fonologisk ordavkodningsförmåga genom att deltagaren får avgöra vilket av tre eller fyra 

nonord som låter som ett riktigt ord om man läser det eller säger det högt. ”Vilket är rätt” 

testar ortografisk ordavkodningsförmåga genom att deltagaren får välja vilket som är 

rättstavat av två ord som låter lika när man läser dem men har olika stavning. 

Instruktionerna enligt manualen lästes upp av testledarna. Deltagarna uppmanades att läsa 

listor med två eller tre ord per rad och stryka under det ord som var rätt. De hade två 

minuter på sig per test att göra så långt som möjligt i häftet. De informerades även om att 

de fick hoppa över ord, samt kunde ändra sitt svar under försökstiden. 

 

Ordflöde – fonologiskt (FAS) och semantiskt. Det fonologiska ordflödestestet (FAS), samt 

de semantiska ordflödestesten djur och verb utfördes enligt magisteruppsats av Ivanchova 

och Jones Tinghag (2007). Testet FAS mäter deltagarnas förmåga att producera så många 

ord som möjligt som börjar på F, A och S under en minut för respektive bokstav. De 

semantiska ordflödestesten mätte på samma sätt deltagarnas flöde av ord som tillhör 

kategorierna djur och verb (en minut för varje kategori). Testledarna läste upp 

instruktionerna inför varje test och tidtagningen började direkt då bokstaven eller 
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kategorin hade nämnts. Deltagarna informerades om att namn och upprepade eller ord 

med samma stam skulle räknas bort vid rättningen. Svaren spelades in och lyssnades 

igenom i de fall försöksledaren inte hade hunnit med att anteckna under testet. 

 

SPM+ (Raven’s Standard Progressive Matrices – Plus Version). SPM+ ämnar att testa 

allmän kognitiv förmåga, närmare bestämt icke-verbal slutledning (som innefattar 

förmågan att skapa ett mönster eller schema utifrån komplex information) och förmågan 

att tillägna sig explicit information (Raven, 2000). Testet består av fem set med tolv 

problem i varje set, problemen består av en serie mönster där en del av mönstret saknas. 

Deltagarna får sex till åtta figurer till svarsalternativ att välja bland, där endast ett av 

alternativen är den korrekta figur som fulländar mönstret. Problemen är initialt enkla att 

lösa men ökar succesivt i svårighetsgrad. 

 

Instruktionerna reviderades utifrån en svensk översättning gjord av Jerremalm & Moritz 

(2009) från den engelska manualen (Raven, 1998) och lästes upp av testledaren. 

Deltagaren instruerades att välja det korrekta svarsalternativet och markera det på ett 

svarsformulär. 

 

2.3.2. Datorutrustning 

För att genomföra testningen användes två bärbara datorer, med varsin Serial Response 

Box (SR-box) kopplad till dem via USB-port. Den ena datorn var en Fujitsu Siemens 

Lifebook S7110 med en 14,1 tums skärm (1024x768), 1 GB RAM-minne, en Intel Core 

Duo T2400 processor på 1,83 GHz, samt ett Intel GMA 950 grafikkort, och den andra var 

en Lenovo Thinkpad R61e med en 15,4 tums skärm (1280x800), 1 GB RAM-minne, en 

Intel Celeron M 550 processor på 2 GHz, samt ett Intel X3100 grafikkort. Båda datorerna 

hade WindowsXP Professional som operativssystem. 

 

Datorerna var förinställda på timing-accuracy-läge och stängdes aldrig av mellan 

testtillfällena, utan sattes i viloläge för att behålla samma inställningar. Detta för att endast 

nödvändiga processer skulle vara igång så testningen kunde gå så smidigt som möjligt 

och mätningen bli så precis som möjligt i de datorbaserade testen (DecLearn och ASRT). 

Dessa test genomfördes i programmet E-prime 1.2 (utvecklad av Psychology Software 

Tools) med en Serial Respons Box som deltagarna svarade på genom att trycka på dess 

knappar.  

 

2.3.3. Ljudutrustning 

Ljudinspelning. För att spela in ljud för testen ASRT (intervjudelen), nonordsrepetition, 

AQT och ordflödestest användes diktafonen Roland Edirol R-09, med 

samplingsfrekvensen 44,1 kHz, en frekvensåtergivning på 20–22000 Hz, samt ett bitdjup 

på 16 bitar. 

 

Ljuduppspelning. För att spela upp ljud vid testningen användes hörlurar kopplade till 

datorerna. De test som innefattade ljuduppspelning var DecLearn och Nonordsrepetition. 

För DecLearn var det programmet E-prime som spelade upp ett pip vid varje 

knapptryckning. För testet Nonordsrepetition användes en förinspelad mp3-fil som 

spelades upp i programmet VLC media player. Då ljudet på den ena datorn vid de första 
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testtillfällena inte fungerade spelades testet Nonordsrepetition ett fåtal gånger upp med 

en Samsung Galaxy S3 eller en Samsung Galaxy S4, men fortfarande via hörlurar.  

 

Hörlurar. Ljud spelades upp för försöksdeltagarna genom ett par hörlurar av modellen 

Sony MDR-XD100, med frekvensomfång 12–22000 Hz, känslighet 100 dB/mW, 

impedans 70 Ω. Även försöksledaren hade ett par hörlurar för att kontrollera ljudet och 

övervaka testningen. Ljudet från datorn eller mobiltelefonerna delades till två hörlurar 

genom en hörlurssplitt så att både deltagaren och försöksledaren kunde höra. 

 

 

 Procedur 

Datainsamlingen skedde tillsammans med en annan grupp. Den andra gruppen (Pierre & 

Toreheim, 2015) har analyserat data som rör det procedurella minnet (testet ASRT), 

medan denna uppsats har behandlat data som rör det deklarativa minnet (testet DecLearn). 

Testningen genomfördes av totalt fyra försöksledare. Män, kvinnor, antal personer i grupp 

A (de med udda deltagarnummer) och B (de med jämna deltagarnummer) inom 

betingelserna dyslexi och utan dyslexi fördelades jämnt över försöksledarna.  

 

Testningen hölls i två likadana tysta rum med endast deltagare och testledare i rummet. 

Innan datainsamlingen gick alla testledare igenom testen tillsammans och testade på 

varandra och varsin pilottestdeltagare (vars data inte har inkluderats i studien). Testningen 

genomfördes efter protokoll med skriftliga instruktioner som lästes högt av testledaren, 

så att all testning genomfördes likadant och samma information gavs till deltagarna 

oavsett försöksledare.  

 

Testningen skedde vid två tillfällen på en och en halv timme vardera med 24 timmars 

tidsintervall mellan testomgångarna. Deltagarna informerades skriftligt och muntligt om 

att läsförmåga, perception och reaktionshastighet skulle testas samt att deltagandet var 

frivilligt och kunde avbrytas när som helst under testningen. Deltagarna gav ett skriftligt 

samtycke (se bilaga 2) och vid båda testomgångarna genomfördes inledningsvis en kort 

anamnes/intervju (se bilaga 3). 

 

Vid det första testtillfället genomfördes den del av minnestestningen som rörde 

inkodningen och omedelbart minne (efter 10 minuter) och dag två innefattade de test som 

rörde konsolidering och effekt av inlärning (efter 24 timmar). Övriga test som rörde andra 

förmågor än minne fördelades på båda dagarna. Ordningen på ASRT och DecLearn 

varierades på basis av deltagarnummer för att undvika testordningseffekt (se tabell 2), 

fördelningen gjordes jämn mellan grupperna och försöksledarna. Följande test utfördes: 

ASRT (The Alternating Serial Reaction Time Task), DecLearn: encoding, recognition, 

Nonordsrepetition, Paulins test av fonologisk medvetenhet, A Quick Test of Cognitive 

Speed (AQT), DLS läshastighet, Åke Olofssons ordavkodningstest (fonologisk och 

ortografisk) och Ravens SPM+.  

  



  

 

19 

Tabell 2: Testordning för grupp A och B för testtillfälle 1 och 2. De tillhörande grupp A hade udda 

deltagarnummer och de tillhörande grupp B hade jämna deltagarnummer. 

  

Grupp A (jämna nummer) 

 

Grupp B (ojämna nummer) 

1 Kort intervju 

ASRT: initial learning  

DecLearn: Encoding 

DecLearn: 10 min Recognition  

Nonordsrepetition 

Fonologisk medvetenhet Paulin 

A Quick Test of Cognitive Speed (AQT) 

Åke Olofsson Ordavkodningstest 

1. Fonologisk avkodning 

”Vilket låter rätt?” 

1. Ortografisk avkodning 
“Vilket är rätt?” 

 

Kort intervju 

DecLearn: Encoding 

DecLearn: 10 min Recognition 

ASRT: initial learning 

Nonordsrepetition 

Fonologisk medvetenhet Paulin 

A Quick Test of Cognitive Speed (AQT) 

Åke Olofsson Ordavkodningstest 

1. Fonologisk avkodning 

”Vilket låter rätt?” 

1. Ortografisk avkodning 
“Vilket är rätt?” 

 

 

2 

 

 

Kort intervju 

DecLearn: Retention 

ASRT: Retention 

DLS läshastighet 

Ordflöde semantiskt och fonologiskt 

Raven’s SPM+ 

 

Kort intervju 

ASRT: Retention + extended practice 

DecLearn: Retention 

DLS läshastighet 

Ordflöde semantiskt och fonologiskt 

Raven’s SPM+ 

 

 

 

 

 Databearbetning och statistik 

2.5.1. Databearbetning 

DecLearn. Programvaran E-prime registrerade korrekthet (rätt/fel) och reaktionstid i 

millisekunder (ms) för varje deltagares samtliga responser. Data bearbetades därefter i 

Excel och Matlab så att ett medelvärde för korrekthet i procent och reaktionstid i ms 

erhölls för varje deltagare för var och en av de tre delarna (inkodning och igenkänning 

efter 10 min samt 24 timmar). Därtill beräknades ett d-primvärde (d’) för varje deltagare 

för igenkänningstesten vid 10 min och 24 tim. d’-värdet är ett standardiserat värde som 

tar hänsyn till antal korrekta svar i förhållande till antal felaktiga eller uteblivna svar 

(WISE, Claremont Graduate University, se tabell 3) Ett högre d’-värde indikerar bättre 

resultat på testet i fråga. (Heeger, 2003-2007). 

 
Tabell 3. Möjliga utfall för deltagarnas svar på igenkänningstesten.  

 Gammalt 

stimulus 

Nytt 

stimulus 

Såg förut – Ja Korrekt Falskt alarm 

Såg förut – Nej Miss 
Korrekt 

avvisande 

 

Vid analys av DecLearns igenkänningstest efter 10 minuter och 24 timmar redovisas 

resultaten initialt i procent och därefter i värdet för d-prim (d’). Eventuella 

gruppskillnader i minnesförmåga undersöktes med 2 × 2 ANOVA och t-test (se avsnitt 

2.5.2. Statistiska analyser). 
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Nonordsrepetition. För ökad reliabilitet delades rättningen av ordinspelningarna upp på 

de fyra försöksledarna som lyssnade, rättade och transkriberade dem i par. Paren 

varierades så att alla försöksledare hade rättat i par med varandra. Då ett par var oeniga 

om rättningen av ett ord fick det andra paret även utföra en bedömning av ordet. 

Rättningen av testet skedde efter upphovspersonernas riktlinjer och baserades på att de 

120 konsonanterna skulle återges i korrekt följd för poäng. Råpoängen användes sedan 

för analyserna. 

 

Fonologisk medvetenhet Paulin. För poängsättning användes instruktionerna som tillhör 

testet. Korrekta svar under 10 sekunder gav 2 poäng och de mellan 10 och 20 sekunder 

gav 1. Sedan adderades poängen till en totalpoäng där maximum var 50. Dessa poäng 

användes sedan vid analyserna.  

 

A Quick Test of Cognitive Speed (AQT). Testet AQT hade inga poäng utan noterades som 

tid i sekunder för varje deltest. Även antal fel noterades men användes inte i analysen. 

 

DLS läshastighet. DLS rättades som antal rätt och antal lästa ord. Staninevärde togs fram 

enligt testets manual, där normering för åk 1 gymnasiet var det som användes. Eftersom 

det inte fanns normer för högre åldrar än så användes istället råpoängen för antal rätt vid 

analyserna. 

 

Åke Olofssons ordavkodningstest. Testets manual användes för att ta fram staninevärde 

utefter antal rätt på testen.  

 

Ordflöde semantiskt och fonologiskt. Antal ord för djur och verb samt det totala antalet 

ord för F, A och S räknades i råpoäng. 

 

Ravens SPM+. Testet rättades efter testets mall, därefter räknades antal rätt samman. 

Standardpoäng togs fram enligt testets manual. 

 

2.5.2. Statistiska analyser 

T-test och normalfördelning. Oberoende t-test användes för att jämföra försöksgruppens 

och kontrollgruppens resultat med varandra. Effektstorleken på t-testen anges i Cohen’s 

d. Enligt Cohens riktlinjer beräknas d = 0,20, d = 0,50 samt d = 0,80 som liten, medium 

och stor effektstyrka (Cohen, 1992). 

 

För varje t-test gjordes även Levene’s test för att kontrollera fördelningen av resultaten. 

Snedfördelning förekom endast vid testet Paulin på grund av en takeffekt. I detta fall 

valdes det p-värde som motsvarade signifikansnivån för icke-normalfördelad data. I alla 

andra fall valdes det p-värde som motsvarade normalfördelad data.  

 

Variansanalys (ANOVA). Variansanalys (2 × 2 ANOVA) användes för att beräkna 

eventuella gruppskillnader (mellan DD och TD) i minnesförmåga för testet DecLearn 

över tid (10 minuter och 24 timmar). Effektstorlek anges med ƞρ
2 (partiell eta-två) för 

variansanalysen. Förslagna normer för effektstorleken är litet = 0.01, medium = 0.06 och 

stort = 0.14 (hämtat från Masters thesis lab, Leiden Universitet, 2014). 
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Korrelationsanalyser. Korrelationsanalyser med Pearson’s r användes vid två tillfällen. 

Huvudsakligen användes korrelationsanalyser för att besvara frågeställningar 2 och 3 

genom att undersöka sambandet mellan deklarativt minne och läsförmåga respektive 

fonologisk förmåga (se resultatet under avsnitt 3.4 Korrelationsanalyser). 

Korrelationsanalyser användes även för att undersöka vilka av testen inom läsning 

respektive fonologi som korrelerade med varandra och på så vis kunde antas mäta samma 

förmåga (för vidareutveckling, se avsnitt 2.5.3 Samlat resultat för läs-och fonologitest). 

Enligt Cohens riktlinjer för sambandsstyrka beräknas r = 0,10 som litet, r = 0,30 som 

medium och r = 0,50 som stort samband (Cohen, 1992). 

 

2.5.3. Samlat resultat för läs- och fonologitest 

För att få ett samlat mått för läsförmåga samt fonologisk förmåga valdes först de test som 

undersöker dessa förmågor ut. I kategorin läsförmåga inkluderades alla test som innebar 

avkodning av skrivna ord eller text. Dessa var DLS läshastighet, Olofssons ordavkodning 

”Vilket är rätt?” samt Olofssons ordavkodning ”Vilket låter rätt?”. Olofssons båda 

ordavkodningstest korrelerade med varandra (r = 0,44, p = 0,007). Både ”Vilket är rätt” 

och ”Vilket låter rätt” korrelerade med DLS läshastighet (”Vilket är rätt?” × DLS: r = 

0,67, p = <0,001; ”Vilket låter rätt” × DLS: r = 0,48, p = 0,003) Detta ligger till grund 

för att alla testens resultat omvandlades till z-poäng och inkluderades under rubriken 

”lästest totalt”.  

 

De test som berörde fonologisk förmåga (exklusive läsning) var Paulin, fonologiskt 

ordflödestest (FAS) och nonordsrepetition. Paulin och FAS korrelerade med varandra (r 

= 0,35, p = 0,03), varpå de inkluderades i ”fonologitest totalt” utifrån deras beräknade z-

poäng. Då nonordsrepetition varken korrelerade med Paulin (r = 0,31, p = 0,07) eller FAS 

(r = 0,11, p = 0,50) exkluderades det. 
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3. Resultat 

 Inledande intervjuer 

Båda dagarna inleddes med intervjuer av deltagarna för att erhålla information om 

variabler som potentiellt kunde påverka utfall av minnestesten. Några få hade sovit 

mindre bra eller var förkylda, men ansåg sig ändå vara vid gott allmäntillstånd. Ett fåtal 

hade regelbunden medicinering, vilket kommenteras i diskussionsavsnittet. 

 

  

 DecLearn  

3.2.1. Reaktionstid 

I tabell 4 redovisas reaktionstiderna i millisekunder (ms) för båda grupperna på samtliga 

deltest. Ett oberoende t-test visade ingen signifikant skillnad i reaktionstid mellan 

grupperna på någon av testen. 

 

Tabell 4. Resultat för reaktionstid (ms) för DecLearns tre deltest för TD och DD. Redovisat i antal 

deltagare (n), medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) samt effektstorlek beräknat som Cohens d och 

p-värde från ett 2-sidigt oberoende t-test. DD = Gruppen med dyslexidiagnos. TD = Kontrollgrupp. 

 n  M  SD    

 TD DD  TD DD  TD   DD  d p 

Kategoriserings-

uppgift 

26 11  685,9  649,1   114,1 66,1  0,39 0,33 

10 minuter 26 11  783,3  754,2   147,4 92,5  0,24 0,55 

24 timmar 26 11  749,9  739,1   126,4 93,5  0,10 0,80 

*p<0,05              

 

För att undersöka gruppskillnader i svarshastighet i förhållande till korrekta svar (speed-

accuracy tradeoff) i DecLearn gjordes korrelationsanalyser mellan samtliga deltests 

reaktionstider och d’. En positiv korrelation fanns över alla deltagare i 

kategoriseringsuppgiften, det vill säga ju längre reaktionstider desto fler rätta svar (alla 

deltagare: r = 0,63, p = <0,001; TD: r = 0,61, p = 0,001; DD: r = 0,81, p = 0,002). För 

DecLearn 10 minuter fanns ingen signifikant korrelation (alla deltagare: r = 0,23, p = 

0,17; TD: r = 0,21, p = 0,30; DD: r = 0,35, p = 0,30). För DecLearn 24 timmar fanns en 

positiv korrelation mellan reaktionstid och d’ endast hos TD-gruppen (alla deltagare: r = 

0,41, p = 0,01; TD: r = 0,49, p = 0,011; DD: r = 0,18, p = 0,60). 

 

 

3.2.2. Andel korrekta svar 

I tabell 5 redovisas resultaten för båda grupperna på samtliga deltest som antal korrekta 

svar i procent. Ett oberoende t-test visade inte på någon signifikant skillnad i andel 

korrekta svar mellan grupperna på något av testen. 
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Tabell 5. Resultat för andel korrekta svar (%) för DecLearns tre deltest för TD och DD. Redovisat i antal 

deltagare (n), medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) samt effektstorlek beräknat som Cohens d och 
p-värde från ett 2-sidigt oberoende t-test. DD = Gruppen med dyslexidiagnos. TD = Kontrollgrupp. 

 n  M  SD  Effekt-

storlek 

 

 TD DD  TD DD  TD   DD  d p 

Kategoriserings-

uppgift 

26 11  86 83  9,2 10,7  0,30 0,42 

10 minuter 26 11  77 78  6,6   6,8  0,15 0,71 

24 timmar 26 11  81 84  7,7   6,2  0,43 0,25 

*p<0,05              

 

3.2.3. Variansanalyser och t-test för sessionerna på gruppnivå  

Analysen för gruppskillnader i igenkänningsförmåga för båda sessionerna (session: 10 

minuter × 24 timmar) på gruppnivå (grupp: TD × DD) utfördes med en 2 × 2 ANOVA 

med d’ som beroende variabel. Variansanalysen visade ingen signifikant huvudeffekt av 

grupp (F(1,35) = 0,31, p = 0,58, ƞρ
2 = 0,009). En signifikant huvudeffekt av session fanns 

(F(1,35) = 25,05, p < 0,001, ƞρ
2 = 0,42) där båda grupperna presterade bättre efter 24 

timmar. Variansanalysen visade ingen signifikant grupp × session-interaktion (F(1,35) = 

1,72, p = 0,20, ƞρ
2 = 0,047), se figur 4. Då det visade sig föreligga en skillnad i speed-

accuracy tradeoff mellan grupperna efter 24 timmar utfördes även variansanalysen med 

reaktionstid vid DecLearn 24 timmar som kovariat, denna analys gav dock inte upphov 

till förändrade resultat. 

 

 
Figur 4. Linjediagram för variansanalys av DecLearn 10 minuter respektive 24 timmar (d’) för 

kontrollgruppen (TD) och dyslexigruppen (DD). Resultatet redovisas i medelvärde (M) och standardfel. 
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Vidare presterade båda grupperna signifikant bättre på DecLearn efter 24 timmar jämfört 

med efter 10 minuter. Ett beroende t-test visade på en signifikant skillnad mellan d’ värdet 

för 10 minuter och 24 timmar hos TD-gruppen (t = -3,20, p = 0,004), liksom hos DD-

gruppen (t = -4,53, p = 0,001). 

 

 

 Resultat för läs- och fonologitest 

Ett oberoende t-test utfördes på medelvärdena för fonologitest totalt och lästest totalt för 

DD-gruppen och TD-gruppen (se avsnitt 2.5.3. Samlat resultat för läs- och fonologitest), 

dessa redovisas tillsammans med de samlade z-poängen i tabell 6. Enligt Levene’s test 

visade sig spridningen vara densamma på samtliga test för TD och DD, med undantag för 

för Paulin (F = 12,54, p = 0,001).  

 

 
Tabell 6. Resultat för z-poäng för fonologitest totalt och lästest totalt för TD och DD. Redovisat i antal 

deltagare (n), medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) samt effektstorlek beräknat som Cohens d och 

p-värde från ett 2-sidigt oberoende t-test. DD = Gruppen med dyslexidiagnos. TD = Kontrollgrupp. 
 n  M  SD  Effekt-

storlek 
 

 TD DD  TD DD  TD   DD  d p 

Fonologitest totalt 26 11  0,7 -1,6  1,1 1,5  1,7 
<0,001* 

Lästest totalt 26 11  1,3 -3,1  1,4 1,4  3,2 <0,001* 

*p<0,05              

 

 

 Korrelationsanalyser 

3.4.1. Korrelation mellan deklarativt minne och läsförmåga 

Förhållandet mellan läsförmåga och deklarativt minne undersöktes för DD-gruppen. En 

korrelationsanalys utfördes mellan den totala läsförmågan och resultatet DecLearn (se 

tabell 7). Korrelation utfördes för TD-gruppens resultat på lästest totalt och DecLearn 

10 minuter (r = 0,28 p = 0,16) samt DecLearn 24 timmar (r = 0,04 p = 0,83). 

  

 
Tabell 7. Resultat för korrelationen mellan lästest totalt (z-poäng) och DecLearn 10 minuter samt 24 

timmar (d') för DD. Redovisat i antal deltagare (n), Pearson's r samt p-värde. DD = Gruppen med 

dyslexidiagnos. 

 n    

 DD  r p 

Lästest totalt × 10 minuter 11  -0,12 0,74 

Lästest totalt × 24 timmar 11  -0,34 0,31 

*p<0,05        

 

 

Vidare utfördes även en korrelationsanalys mellan Declearn och en specifik del av 

läsförmågan, nämligen läshastigheten, som undersöks med testet DLS. I 

korrelationsanalyserna används d’ för Declearn samt antal rätt på DLS. Förhållandet 
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mellan d’ och DLS vid 10 minuter visar på en icke-signifikant positiv korrelation (r = 

0,04, p = 0,90). Förhållandet visar på en negativ korrelation efter 24 timmar som dock 

inte var statistiskt signifikant (r = -0,30, p = 0,37), se figur 5. Korrelation utfördes för TD-

gruppens resultat på DLS och DecLearn 10 minuter (r = 0,82 p = 0,69) samt DecLearn 

24 timmar (r = -0,20  p = 0,33). 

 

 

 
Figur 5. Punktdiagram med trendlinje över förhållandet mellan Declearn 24 timmar (d’) och DLS 

läshastighet redovisat i antal rätt för DD-gruppen, n = 11. 

 

3.4.2. Korrelation mellan deklarativt minne och fonologisk förmåga 

Korrelationen mellan de fonologiska testen samt båda sessionerna på DecLearn hos DD-

gruppen undersöktes. Dels utfördes en korrelationsanalys för fonologitest totalt och 

DecLearn (se tabell 8), där inget signifikant förhållande observerades. Korrelation 

utfördes för TD-gruppens resultat på fonologitest totalt och DecLearn 10 minuter (r = 

0,22 p = 0,28) samt DecLearn 24 timmar (r = 0,06 p = 0,79). 
 

 

Tabell 8. Resultat för korrelationen mellan fonologitest totalt (z-poäng) och DecLearn 10 minuter samt 24 

timmar (d') för DD. Redovisat i antal deltagare (n), Pearson's r samt p-värde. DD = Gruppen med 

dyslexidiagnos.  

 n    

 DD  r p 

Fonologitest totalt × 10 minuter 11  -0,14 0,69 

Fonologitest totalt × 24 timmar 11  -0,05 0,89 

*p<0,05        

 

En korrelationsanalys utfördes även mellan antal rätt på testet Paulin och d’ på 

DeacLearn 10 minuter respektive 24 timmar. Analysen visade inte på något signifikant 

samband mellan testen för varken Paulin och DecLearn 10 minuter (r = -0.15, p = 0.65) 

eller Paulin och DecLearn 24 timmar (r = -0,07, p = 0,84), se figur 6. Korrelation 
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utfördes för TD-gruppens resultat på Paulin och DecLearn 10 minuter (r = -0,15 p = 

0,47) samt DecLearn 24 timmar (r = -0,30 p = 0,13). 

 

 

 
Figur 6. Punktdiagram med trendlinje över förhållandet mellan Declearn 24 timmar (d’) och Paulin 

(råpoäng) för DD-gruppen, n = 11. 
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4. Diskussion 

 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka det deklarativa minnet i form av igenkänningsminne 

efter oavsiktlig inlärning hos universitetsstudenter med dyslexi och utan dyslexi. Första 

frågeställningen var om universitetsstudenter med dyslexi har intakt, eller till och med 

förstärkt, deklarativt minne jämfört med en kontrollgrupp utan dyslexi. Den andra 

frågeställningen var om det föreligger ett samband mellan prestation på det deklarativa 

minnestestet och läsförmåga inom DD-gruppen med antagandet att deklarativt minne 

kompenserar för nedsatt läsförmåga. Slutligen undersöktes även korrelationen mellan 

deklarativt minne och fonologisk förmåga inom DD-gruppen. 

 

Den första frågeställningen prövades med en variansanalys som syftade till att undersöka 

om grupperna (TD och DD) skiljde sig åt avseende prestation på minnestesten 10 minuter 

och 24 timmar. Variansanalysen visade att grupperna skiljde sig åt något i relativ 

förbättring över tid och effektstorleken närmade sig medelstark effektstorlek på 

variansanalysen för grupp × session, men nådde inte signifikans. Detta resultat tyder på 

en eventuell tendens till att DD-gruppen förbättrade sin prestation lite mer efter 24 timmar 

jämfört med TD-gruppen. Detta kan peka mot att gruppen med dyslexi skulle kunna ha 

ett bättre deklarativt minne (i linje med resultatet på studien på barn med dyslexi av 

Hedenius et al. (2013)). Emellertid kan inga sådana slutsatser dras dels då resultatet inte 

uppnådde signifikans och dels då antalet deltagare i grupperna är relativt litet. 

 

I samband med den första frågeställningen är det även intressant att diskutera att båda 

grupperna presterade signifikant bättre på minnestestet efter 24 timmar jämfört med efter 

10 minuter. Detta kan dock förklaras av att testningen efter 10 minuter även var ett till 

inlärningstillfälle då bilderna från kategoriseringsuppgiften visades igen. 

 

För undersökning av frågeställning nummer två gjordes en korrelationsanalys mellan 

DLS läshastighet och DecLearn 24 timmar. Analysen visade ett icke-signifikant negativt 

samband mellan deklarativt minne och läshastighet hos deltagarna med dyslexi. Enligt 

Cohens riktlinjer är detta ett medelstarkt samband. Korrelationen tyder på att bättre 

prestation på DecLearn var förknippat med en sämre läshastighet men uppnådde inte 

signifikans. Enligt PDHs prediktioner om kompensation skulle man snarare förvänta en 

positiv korrelation; det vill säga att ett bra resultat på DLS skulle korrelera med ett bättre 

resultat på det deklarativa minnestestet. För TD-gruppen förekom inte heller ett 

signifikant resultat på denna korrelation, vilket är förväntat då de inte antas kompensera 

med det deklarativa minnet. 

 

Slutligen gjordes en korrelationsanalys av fonologisk förmåga och deklarativt minne 

inom DD-gruppen för att undersöka den sista frågeställningen. Då nedsatt fonologisk 

förmåga är en stark indikator för dyslexi var antagandet att resultatet, i linje med PDH, 

skulle visa att en sämre fonologisk förmåga korrelerade med ett bättre deklarativt minne 

(förutsatt att personer med dyslexi har ett intakt sådant). Då denna analys inte visade något 

signifikant samband mellan fonologisk förmåga och deklarativt minne fanns inget stöd 

för prediktionen om kompensation. Motsvarade korrelationsanalys för TD-gruppen 

visade inte heller på ett signifikant resultat, vilket var förväntat. 
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Ovanstående resultat tyder på att universitetsstuderande med dyslexi har intakt visuellt 

deklarativt minne. Resultatet går i linje med tidigare studier av deklarativt minne hos 

personer med SLI eller dyslexi vilka har funnit att deklarativt minne är intakt då man tar 

hänsyn till verbalt arbetsminne (Lum & Ramsden, 2013; Messbauer & de Jong, 2003). Å 

andra sidan finns i denna studies resultat inte fullt stöd för fynden från Hedenius et al. 

(2013) eller antagandet av Ullman och Pierpoint (2005) att en nedsättning i procedurellt 

minne skulle kunna leda till en förstärkning i deklarativt minne. 

 

 

 Faktorer som kan ha påverkat resultatet 

Överlag är en diskussion kring olika faktorer som rör deltagare, urval och testning viktig 

då det har en betydande roll för resultatets utfall. Förutom den viktigaste faktorn att antalet 

deltagare i DD-gruppen var relativt litet så diskuteras även andra faktorer nedan. 

 

Inklusionskriterier. Inklusionskriterier för deltagande i studien exkluderade personer med 

neurologiska eller psykiatriska sjukdomar. Detta gjordes för att eliminera påverkan på 

minnestestets resultat då flera neurologiska och psykiatriska sjukdomar visat sig påverka 

fronto-striatala nätverk (Bush et al., 2005). Däremot förekommer dyslexi ofta i samband 

med andra psykiatriska tillstånd, i synnerhet ADHD (Boada et al., 2012), således är 

deltagarna i denna studie inte helt representativa för populationen i fråga.  

 

Könsfördelning. Enligt ett chi-två-test skiljde sig inte grupperna åt med avseende på kön, 

men större delen av både TD- och DD-gruppen bestod av kvinnor. I DD-gruppen var 

könsfördelningen lite mer ojämn då det procentuellt var fler kvinnor. Med hänsyn till det 

låga deltagarantalet är det svårt att säga om det är representativt för populationen. 

Däremot är könsfördelningen hos studenter med funktionshinder (dyslexi inkluderat) 60 

procent kvinnor och 40 procent män enligt en rapport från Högskoleverket (2012). Detta 

motsvarar könsfördelningen på universitet och högskola överlag. Då det är fler män som 

diagnostiseras med dyslexi (Olofsson, 2013) kan det spekuleras kring varför deltagarna i 

DD-gruppen till 70 procent bestod av kvinnor. Detta förhållande bör undersökas i 

framtida studier för att se till att könsfördelningen hos deltagarna är representativ för 

populationen. 

 

Utbildning. Deltagarnas utbildning kan ha påverkat resultaten beroende på vilka förmågor 

den ställer krav på. Då val av utbildning kan spegla intresse och även till viss del kognitiv 

kapacitet finns anledning att tro att det har påverkat resultaten på vissa av testen. Det 

strävades mot att grupperna skulle matcha varandra men då det var svårt att få tag på 

manliga deltagare överlag, men även deltagare med dyslexi, gick det inte att kontrollera 

urvalet efter vilken utbildning de vid testtillfället genomgick. Detta resulterade i att det 

fanns några i TD-gruppen som gick tekniska program men att inga i DD-gruppen gjorde 

det. Mest fördelaktigt hade det varit om grupperna kunnat matchas helt med tanke på typ 

av utbildning, terminer av högre studier, IQ, kön och ålder.  

 

Andraspråk. En viktig aspekt är att alla som deltog åtminstone talade ett andraspråk 

(engelska) som de lärt sig runt 9-årsåldern. Några av deltagarna kunde även till viss del 

ett tredjespråk (franska, spanska eller tyska) som de hade lärt sig under de senare tonåren. 

Detta är en faktor som kan tänkas påverka det deklarativa minnet då andraspråksinlärning 

i senare åldrar initialt förlitar sig på det deklarativa minnet (Ullman, 2001a). Enligt 

Ullman (2004) sker en successiv övergång i aktivitet från det deklarativa till det 
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procedurella minnet vid andraspråksinlärning. Då personer med dyslexi antas ha ett 

nedsatt procedurellt minne, där det deklarativa minnet kan få ansvara för en större del av 

språket än hos personer utan dyslexi, kan det spekuleras kring att det deklarativa minnet 

då fortsätter användas för andraspråket hos personer med dyslexi. Detta kan eventuellt 

leda till att det deklarativa minnet används i ännu större utsträckning hos DD-gruppen 

jämfört med TD-gruppen. 

 

Medicinering. Några av deltagarna i båda grupperna uppgav att de använde mediciner. I 

DD-gruppen var det två personer som tog SSRI, detta kan som tidigare nämnt enligt vissa 

studier påverka det deklarativa minnet till det bättre (se avsnitt 1.2. Det deklarativa 

minnet). Dock kan orsaken till användandet av medicinerna vara nedstämdhet och oro, 

vilket kan ge upphov till sämre minnesfunktion (Kim & Diamond, 2002). Dock uppgav 

ingen av deltagarna att de hade någon diagnos, så som depression eller annan psykisk 

sjukdom. 

 

Minnestestet DecLearns utformning. Tidigare studier som undersökt deklarativt minne 

hos barn med SLI har undersökt detta med olika test, bland annat ordlistor, vilka är 

språkbaserade (Lum & Bleses, 2011). Till skillnad från de test som använts i somliga av 

de tidigare studierna är inte DecLearn språk- eller läsbaserat, vilket är viktigt vid testning 

av personer med dyslexi. Denna studie har testat det deklarativa minnet i form av 

igenkänningsförmåga efter oavsiktlig inlärning. Den förmågan har i sin tur testats visuellt 

genom observation av verkliga och påhittade objekt. Det är fler processer än minne 

inblandade vid sådan testning, bland annat visuell förmåga, koncentration och 

beslutsfattande. Av den anledningen vore det bra om framtida studier kontrollerar för 

dessa faktorer. Antingen genom att skapa nya test som undersöker deklarativt minne på 

ett mer renodlat vis eller genom att även testa dessa förmågor och sedan ta hänsyn till 

dem.  

 

Vidare skulle andra sätt att testa deklarativt minne på kunna utesluta den visuella 

aspekten, särskilt då studier har visat på att den visuella förmågan skiljer sig åt mellan 

personer med och utan dyslexi (Bacon & Handley, 2014; Wimmer et al., 2001). 

 

Val av övriga test. När det kommer till val av test så var flera av de genomförda testen 

anpassade samt normerade på yngre deltagare, vilket kan ha gjort att testen var något 

enkla för vissa deltagare. Därtill är vissa av dem utformade för att identifiera personer 

med lässvårigheter. En takeffekt förekom bland annat på testen DLS läshastighet och 

Paulin, vilket troligtvis påverkat korrelationsanalyserna mellan de testen och DecLearn. 

I framtiden bör testen anpassas alternativt att bättre lämpade test användas. 

 

Tidtagning vid testning samt the neuronal recycling hypotesis. Om DD-gruppen hade 

varit lika bra som TD-gruppen på ortografisk läsning hade en möjlig förklaring till att 

resultatet inte visade på ett förstärkt deklarativt minne hos DD-gruppen kunnat vara the 

neuronal recycling hypothesis (Dehaene & Cohen, 2007). Enligt den sker läsinlärning 

genom en ”trade off” på bekostnad av visuell förmåga i takt med att läsförmågan 

utvecklas. Då ord lärs in som bilder (ortografiskt) konkurrerar läsning med delar av 

occipitalloben och vissa visuella förmågor (Dehaene et al., 2010). Detta skulle kunna tala 

emot en förstärkning i visuellt deklarativt minne hos personer med dyslexi om de med 

tiden förbättrar sin förmåga till ortografisk avkodning. Då testet för ortografisk avkodning 

gick på tid är det möjligt att DD-gruppen egentligen hade lika god förmåga att läsa av 

orden ortografiskt men tog längre tid på sig per ord och därför inte hann med lika många. 
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Att testet gick på tid ställer även krav på automatiseringsförmågan, vilken förlitar sig på 

det procedurella minnet (som antas vara nedsatt hos personer med dyslexi). 

 

Tidtagning är en aspekt som även rör övriga lästest. Nedsättningar i det procedurella 

minnet kan ha gjort att DD-gruppens resultat är sämre än vad de hade varit om deltagarna 

fick mer tid på sig. Detta kan ha påverkat resultatet i korrelationsanalysen mellan 

DecLearn och lästest totalt, där det förväntade resultatet var att ett bättre deklarativt minne 

skulle korrelera med bättre läsförmåga. 

 

4.2.1. Felkällor 

Då testningen leddes av fyra testledare skedde mycket förarbete för att optimera 

systematiseringen i arbetet. Instruktionerna var skriftliga och lästes upp av testledarna 

inför varje test och eventuella frågor som deltagarna kunde komma med togs upp och 

diskuterades i förväg. En faktor som missades att diskuteras var huruvida deltagarna 

skulle få en andra chans att svara i testet Paulin om de svarade fel. Två av testledarna 

indikerade att försökspersonen svarat fel och fick en chans att försöka igen om svarstiden 

inte hade gått ut (20 sekunder). Detta gällde för 3 personer i DD-gruppen och 9 personer 

i TD-gruppen. Detta ledde troligtvis till ett högre resultat på testet överlag för dessa 

deltagare. 

 

Vissa deltagare påpekade att knapparna på SR-boxen ibland inte registrerade när de 

tryckte. De var då tvungna att trycka igen vilket kan ha påverkat resultatet.  

 

 

 Slutsats 

Denna studies resultat pekar mot att det visuella (deklarativa) igenkänningsminnet är 

intakt hos universitetsstuderande med dyslexi. Det relativt låga deltagarantalet i DD-

gruppen gör det svårt att dels få signifikanta resultat men även att tolka dessa med tanke 

på spridningen. Resultatet går i förväntad riktning då det visar en eventuell tendens till att 

DD-gruppen förbättrar sin minnesprestation lite mer över tid jämfört med TD-gruppen. 

Vidare visar resultaten inga samband som styrker prediktionen om kompensation för 

nedsatt läsförmåga med deklarativt minne. 

 

Att kompensera med ett intakt deklarativt minne behöver inte nödvändigtvis leda till en 

förstärkning i det. Kompensationen kan helt enkelt innebära fullt utnyttjande av dels 

deklarativ förmåga, men även andra kognitiva eller språkliga förmågor som t.ex. stort 

ordförråd och förmåga att dra inferenser. Det kan även innebära kompensation i form av 

goda metakognitiva kontrollmekanismer samt tillämpning av andra språkliga och 

kognitiva förmågor eller visuella resurser. Kompensation kan också ske i form av yttre 

faktorer som hjälpmedel och anpassningar av studiematerial. Om dessa kompensatoriska 

strategier och hjälpmedel utnyttjas optimalt behövs inte nödvändigtvis ett förstärkt 

deklarativt minne. 

 

Sammanfattningsvis behövs fler studier för att ta reda på hur personer med dyslexi kan 

kompensera för sin funktionsnedsättning och ta sig vidare till högre studier.  

  



  

 

31 

5. Referenser 

Andersson, J., & Berggren, M. (2013). Paulin test av fonologisk medvetenhet: en normering samt 

utvärdering av testet och faktorer som kan påverka deltagarnas resultat. Magisterarbete, Lunds 

Universitet. 

Arnbak, E., & Elbro, C. (1996). The role of morpheme recognition and morphological awareness in 

dyslexia. Annals of dyslexia, 46, 209-240. 

Bacon, A. M., & Handley, S. J. (2014). Reasoning and Dyslexia: is Visual Memory a Compensatory 
Resource? Wiley Online Library. 20, 330-345. 

Ballard, C. G. (2002). Advances in the Treatment of Alzheimer’s disease: benefits of dual cholinesterase 

inhibition. European Journal of Neurology, 47, 64–70. 

Bishop, D., & Snowling, M. J. (2004) Developmental Dyslexia and Specific Language Impairment: Same 

or Different? Psychological Bulletin, 130, 6, 858–886. 

Boada, R., Willcutt, E. G., & Pennington, B. F. (2012). Understanding the Comorbidity Between 

Dyslexia and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Topics in language disorders, 32, 264-284. 

Buckner, R. L., & Wheeler, M. E. (2001). The cognitive neuroscience of remembering. Nature reviews, 

neuroscience, 2, 624-634. 

Bush, G., Valera, E. M., & Seidman, L. J. (2005). Functional Neuroimaging of Attention 

Deficit/Hyperactivity Disorder: A Review and Suggested Future Directions. Biological psychiatry, 

57, 1273-1284. 
Catts, H. W., Adolf, S. M., Hogan, T., & Weismer, S. E. (2005). Are Specific Language Impairment and 

Dyslexia Distinct Disorders? Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 48, 1378-1396. 

Chard, D. J., & Dickson, S. V. (1999). Phonological Awareness: instructional and assessment guidelines. 

Intervention in school and clinic, 34, 261-270. 

Chomsky, N. (1965). Aspects of the theory of syntax. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. 

Cohen, J. (1992). A power primer. Psychological bulletin, 112, 155-159. 

Cowan, N. (1999). An embedded-process model of working memory. I: B Miyake, A., & Shah, P. (red.). 

Models of working memory: Mechanisms of active maintenance and executive control. (s. 62-101). 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Dehaene, S., & Cohen, L. (2007) Cultural recycling of cortical maps. Neuron, 56, 384–398. 

Dehaene, S., Pegado, F., Braga, L. W., Ventura, P., Nunes Filho, G., Jobert, A., Dehaene-Lambertz, G., ... 
Cohen,L. (2010) How learning to read changes the cortical networks for vision and language. 

Science,330, 1359–1364. 

Efkildes, A. (2008). Metacognition: Defining its facets and levels of functioning in relation to self 

regulation and co-regulation. European Psychologist, 13, 277-287. 

Eichenbaum, H. (2001). The long and winding road to memory consolidation. Nature Neurosience, 4, 

1057-1058. 

Fawcett, A., & Nicolson, R. (2004). Dyslexia: the role of the cerebellum. Electronic journal of research 

 in educational psychology, 2, 35–58. 

Finch, D. M., Gigg, J., Tan, A. M., & Kosoyan, O. P. (1995). Neurophysiology and neuropharmacology 

of projections from entorhinal cortex to striatum in the rat. Brain Research, 670, 233-247. 

Goerke, M., Cohrs, S., Rodenbeck, A., Sommer, W., & Kunz, D. (2013). Declarative memory 

consolidation during the first night in a sleep lab: the role of REM sleep and corstisol. 
Psychoneuroendocrinology, 38, 1102-1111. 

Goldstein, E, B. (2011). Cognitive Pshychology, third edition (s. 156). Wadsworth, Cengage Learning. 

Greer, L. T., Sunderajan, P., Grannemann, B. D., Kurian, B. T., & Trivedi, M. H. (2014). Does 

Duloxetine Improve Cognitive Function Independently of Its Antidepressant Effect in Patients with 

Major Depressive Disorder and Subjective Reports of Cognitive Dysfunction? Depression Research 

and Treatment, 2014, 1-13. 

Hedenius, M., Ullman, M. T., Alm, P. A., Jenniche, M., Persson, J. (2013). Enhanced recognition 

memory after incidental encoding in children with developmental dyslexia. PLoS ONE, 8, e63998. 

Heeger, David (utan datum). Signal Detection Theory. Department of Psychology, New York University. 

Nedladdad 6 november 2014 från, http://www.cns.nyu.edu/~david/handouts/sdt/sdt.html  

Howard J. H., & Howard, D. V. (1997). Age differences in implicit learning of higher order dependencies 
in serial patterns. Psychology and aging, 12, 634-656. 

Högskoleverket. (2012). Universitet & Högskolor: Högskoleverkets årsrapport 2012. Stockholm: 

Högskoleverket. Nedladdat 2014-12-08 från https://www.uk-

ambetet.se/download/18.197eccc1140ee238b58f82/1403093621722/1210R-universitet-hogskolor-

http://www.cns.nyu.edu/~david/handouts/sdt/sdt.html
https://www.uk-ambetet.se/download/18.197eccc1140ee238b58f82/1403093621722/1210R-universitet-hogskolor-arsrapport.pdf
https://www.uk-ambetet.se/download/18.197eccc1140ee238b58f82/1403093621722/1210R-universitet-hogskolor-arsrapport.pdf


  

 

32 

arsrapport.pdf  

Ivanchova, E., & Jones Tinghag, K. (2007). Svensk normering av ordflödestest FAS, Djur och 

Verb. Magisteruppsats, Karolinska institutet.  
Jerremalm, H., & Mortiz, E. (2009). Kan du försöka ännu mer att träffa rätt knappar? En undersökning 

av deklarativ och procedurell inlärnings- och minnesförmåga hos barn mellan 10 och 12 år. 

Magisterarbete, Uppsala Universitet. 

Järpsten, B. (2002). DLS handledning för skolår 7-9 och år 1 i gymnasiet. Stockholm:  

Psykologiförlaget AB. 

Kamhi, A., & Catts, H. (2012). Language and reading disabilities (Tredje uppl.). Boston: Pearson 

Education. 

Kamhi, A. G., & Catts, H. W. (1986). Toward an understanding of developmental language and reading 

disorders. Journal of Speech and Hearing Disorders, 51, 337–347. 

Kampen, D. L., & Sherwin, B. B. (1996). Estradiol is related to visual memory in healthy young men. 

Behavioral Neuroscience, 110, 613–617. 
Kim, J. J., & Diamond, D. M. (2002). The stressed hippocampus, synaptic plasticity and lost memories. 

Neuroscience, 3, 453-462. 

Kirby, J. R., Silvestri, R., Allingham, B. H., Parrila, R., & La Fave, C. B. (2008). Learning strategies and 

study approaches of postsecondary students with dyslexia Journal of Learning Disabilities, 41, 85-

96.  

Lefly, D. L., & Pennington, B. F. (1991). Spelling errors and reading fluency in compensated adult 

dyslexics. Annals of Dyslexia, 41, 143-162.  

Lum, J. A. G., & Bleses, D. (2011). Declarative and procedural memory in Danish speaking children with 

specific language impairment. Journal of Communication Disorders, 45, 46-58.  

Lum, J. A. G., & Conti-Ramsden, G. (2013). Long term memory: a review and meta-analysis of studies of 

declarative and procedural memory in specific language impairment. Topics in Language disorders, 

33, 282-297. 
Lyon, G. R., Fletcher, J. M., & Barnes, M. C. (2003). Learning disabilities. I: B. Mash, J., & Barkley, R. 

A. (red.). Child psychopathology (Andra upplagan, s. 520-586). New York: Guilford Press. 

Maki, P. M., & Resnick, S. M. (2000). Longitudinal effects of estrogen replacement therapy on PET 

cerebral blood flow and cognition. Neurobiology of Aging, 21, 373–383. 

Master thesis lab: social and behavioural sciences (utan datum). Statistics & Methods Centre –  

(M)AN(C)OVA models. Leiden Universitet. Nedladdat 2014-12-07 från http://three 

mode.leidenuniv.nl/mtl/mtl_smc3_mancova.html  

Mayringer, H., & Wimmer, H. (2000). Pseudoname learning by German-speaking children with dyslexia: 

evidence for a phonological learning deficit. Journal of Experimental of Child Psychology, 75, 116-

133. 

Messbauer, V. C., & de Jong, P. F. (2003). Word, nonword, and visual paired associate learning in Dutch 
dyslexic children. Journal of experimental child psychology, 84, 77-96. 

Milrad, M. B. (2010). Studenter med läs- och skrivsvårigheter som deltagare i högre 

utbildning. Doktorsavhandling, Linnéuniversitetet. 

Mortimore, T. (2013). Dyslexia in higher education: creating a fully inclusive institution. Journal of 

Research in Special Educational Need, 13, 38-47. 

National Reading Panel (2000). Teaching children to read: An evidence-based assessment of the scientific 

research literature on reading and its implications for reading instruction. Nedladdad 4 november 

från http://www.nichd.nih.gov/publications/nrp/report.cfm  

Nicolson, R. I., Fawcett, A. J., & Dean, P. (2001). Developmental dyslexia: The cerebellar deficit 

hypothesis. Trends in Neurosciences, 24, 508-511. 

Nithart, C., Demont, E., Majerus, S., Leybaert, J., Ponceler, M., & Mets-Lutz M.-N. (2009). Reading 
disabilities in SLI and Dyslexia result from distinct phonological impairments. Developmental 

Neuropsychology, 34, 296-311. 

Olofsson, Å. (1994). Ordavkodning: mätning av fonologisk och ortografisk ordavkodningsförmåga. 

Östersund: Läspedagogiskt centrum. 

Olofsson, Å. (2009). Fonologisk medvetenhet. I: Samuelsson, S. (red). Dyslexi och andra svårigheter 

med skriftspråket (s.16-31). Stockholm: Natur & Kultur. 

Olofsson, Å., Taube, K., & Ahl, A. (2013). Att studera på universitetet med dyslexi. Universitetsstudenter 

med dyslexi: Lärandestrategier, studieresultat och konsekvenser för undervisningen. I 

vetenskapsrådet, Resultatdialog 2013 (s. 161-169). Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Paulin, M. (1997). Fonologisk medvetenhet och läsning hos normalspråkiga barn i årskurs 5. 

Magisterarbete, Karolinska Institutet. 

Persson, U.-B. (1994). Reading for understanding: an empirical contribution to the metacognition of 

https://www.uk-ambetet.se/download/18.197eccc1140ee238b58f82/1403093621722/1210R-universitet-hogskolor-arsrapport.pdf
http://threemode.leidenuniv.nl/mtl/mtl_smc3_mancova.html
http://threemode.leidenuniv.nl/mtl/mtl_smc3_mancova.html
http://www.nichd.nih.gov/publications/nrp/report.cfm


  

 

33 

reading comprehension. Doktorsavhandling, Linköping Universitet. 

Pierre, J., & Toreheim, J. (2015). Procedurellt minne hos universitetsstuderande med dyslexi. 

Magisterarbete: Uppsala Universitet. 
Pinker, S., & Prince, A. (1988). On language and connectionism: Analysis of a parallel distributed 

processing model of language acquisition. Cognition, 28, 73-193. 

Pinker, S. (1998) Words and rules. Lingua, 106, 219-242.  

Pinker, S. (2003). Language as an adaptation to the cognitive niche. I: B. Kirby, S., & Christiansen, M. 

(red), Language evolution: States of the Art. (s.16-37). New York: Oxford University Press. 

Poldrack, R., Clark, J., Pare Â-Blagoev, E. J., Shohamy, D., Creso Moyano, J., Myers, C., & Gluck, M. 

A. (2001). Interactive memory systems in the humans brain. Nature, 414, 546-550. 

Poldrack, R., & Packard, M, G. (2003). Competition among multiple memory systems: converging 

evidence from animal and human brain studies. Neuropsychologia, 41, 245-251. 

Poldrack, R. A., Wagner, A. D., Prull, M. W., Desmond, J. E., Glover, G. H., & Gabrieli, J. D. (1999). 

Functional specialization for semantic and phonological processing in the left inferior prefrontal 
cortex. Neuroimage, 10, 15-35. 

Raven, J. (1998). Standard Progressive Matrices – Plus Version and Mill Hill Vocabulary Scale, Manual. 

London: Pearson Assessment. 

Raven, J. (2000) The Raven’s Progressive Matrices: Change and Stability over Culture and Time. 

Cognitive Psychology, 41, 1-48. 

Sabatino, M., Ferraro, G., Liberti, G., Vella, N., & La Grutta, V. (1985). Striatal and septal influence on 

hippocampal theta and spikes in the cat. Neuroscience Letters, 61, 55–59. 

Shaywitz, S. (2003). Overcoming dyslexia: A new and complete science-based program for reading 

problems at any level. New York: Alfred A. Knopf. 

Seidenberg, M. (1997). Language acquisition and use: learning and applying probabilistic constraint. 

Science, 275, 1599-1603. 

Siegel, L. S., Share, D., & Geva, E. (1995). Evidence for superior orthographic skills in dyslexics. 
Psychological Science, 6, 250-254. 

Smith-Spark, J. H., & Fisk, J. E. (2007). Working memory functioning in developmental dyslexia. 

Memory, 15, 34-56. 

Stuss, D. T., & Knight, R. T. (2009). Principles of frontal lobe function. New York: Oxford University 

Press. 

Swanson, H. L., Zheng, X., & Jerman, O. (2009). Working memory, short-term memory, and reading 

disabilities: a selective meta-analysis of the literature. Journal of learning disabilities, 42, 260-87. 

Squire, L. R. (2004). Memory systems of the brain: A brief history and current perspective. Elsevier, 

Neurobiology of Learning and Memory, 82, 171-177. 

Squire, L. R., & Zola-Morgan, S. (1988). Memory: Brain systems and behavior. Trends in Neurosciences, 

11, 170-175. 
Ullman, M. T. (2004). Contributions of memory circutits to language: the declarative/procedural model. 

Elsevier, Cognition, 92, 231-270. 

Ullman, M. T. (2001a). A neurocognitive perspective on language: the declarative/procedural model. 

Nature reviews, neuroscience, 2, 717-726. 

Ullman, M. T. (2001b). The neural basis of lexicon and grammar in first and second language: the 

declarative/procedural model. Bilingualism: Language and cognition, 4, 105-122. 

Ullman, M. T., & Pierpoint, E. I. (2005). Specific language impairment is not specific to language: the 

procedural deficit hypothesis Cortex, 41, 399-433. 

Ullman, M. T. (2008), The role of memory systems in disorders of language. I: B. Stemmer, B., & 

Whitaker, H. A. (red.). Handbook of the neuroscience of language. (s.189-198). San Diego: Elsevier. 

van Rheenen, T .E., & Rossell, S. L. (2014). Investigation of the component preocesses involved in verbal 
declarative memory function in bipolar disorder: utility of the Hopkins verbal learning test-Revised. 

Journal of the international neuropsychological spciety, 20, 727-735. 

Vellutino, F. R., Scanlon, D. M. (1985). Free recall of concrete and abstract words in poor and normal 

readers. Journal of Experimental Child Psyhchology, 39, 363-80. 

Vermetten, E., Vythilingam, M., Southwick, S. M., Charney, D. S., & Bremner, J. D. (2003). Long-term 

treatment with paroxetine increases verbal declarative memory and hippocampal volume in 

posttraumatic stress disorder. Biological psychiatry, 1:54, 7, 693-702. 

Wass, M., Ibertsson, T., Sahlén, B., Lyxell, B., Hällgren, M., & Larsby, B. (2005). SIPS: Sound  

Information Processing System (testmaterial). Linköping: Linköpings universitet. 

von Károlyi, C., Winner, E., Gray, W., & Sherman, G. F. (2003), Brain and Language, 85, 427-431.  

van Viersen, S., Kroesbergen, E. H., Slot, E. M., & de Bree, E. H. (2014). High reading skills mask 

dyslexia in gifted children. Journal of learning disabilities, 1-11. Nedladdad 2014-12-02 från 



  

 

34 

http://ldx.sagepub.com/content/early/2014/06/16/0022219414538517  

Web Interface for Statistics Education (WISE) (utan datum). d’ Defined. Claremont Graduate University. 

Nedladdad 2014-11-06 från, http://wise.cgu.edu/sdtmod/measures3.asp  
Winner, E., von Karolyi, C., Malinsky, D., French, L., Seliger, C., Ross, E., & Weber, C. (2001). 

Dyslexia and visual-spatial talents: compensation vs deficit model. Brain and Language, 76, 81-110. 

Wiig, E. H., Nielsen, N. P., Minthon, L., & Warkentin, S. (2002). AQT – A Wuick Test of 

Cognitive Speed. Screeninginstrument för bedömning av kognitiv snabbhet. Stockholm: Pearson 

assessment.  

Wixted, J. T. (2005). A theory about why we forget what we once knew. American psychological society, 

14, 6-9. 

Whyte, M.-C., McIntosh, A. M., Johnstone, E. C., & Lawrie, S. M. (2005). Declarative memory in 

unaffected adult relatives of patients with schizophrenia: A systematic review and meta-analysis. 

Schizophrenia research, 78, 13-26. 

Woolley, C. S., & Schwartzkroin, P. A. (1998). Hormonal effects on the brain. Epilepsia, 39, S2–S8. 
World Health Organization. (2014). ICD-10: International statistical classification of diseases and 

related health problems, 10th revision. Geneva: World Health Organization. 

Zeevat, H. (2014). Idiomatic blocking and the elsewhere principle. I: B. Evaraet, M., Linden, E., & 

Schreuder, R. (red.) Idioms: structural and psychological perspectives (s. 301-316). Psychology 

Press.  

Zobel, A.W., Schulze-Rauschenbach, S., von Widdern, O.C., Metten, M., Freymann, N., Grasmader, ... 

Maier, W. (2004). Improvement of working but not declarative memory is correlated with HPA 

normalization during antidepressant treatment. Journal of Psychiatric Research, 38, 377–383. 

 

  

http://ldx.sagepub.com/content/early/2014/06/16/0022219414538517
http://wise.cgu.edu/sdtmod/measures3.asp


  

 

35 

6. Bilagor 

Bilaga 1 – Flyer 

Bilaga 2 – Information om testning 

Bilaga 3 – Frågeformulär dag 1 och dag 2 

 



 
 

 
 

 
Delta i studie – få två biobiljetter! 

 

Vi söker dig som studerar på universitetsnivå till en studie om perceptionsförmåga 
hos personer med och utan dyslexi (specifika lässvårigheter). Du kommer att få 
göra några uppgifter som prövar bland annat läsförmåga, perception och 
reaktionssnabbhet. Vi träffas två dagar i rad på Biomedicinskt centrum (BMC). Varje 
tillfälle tar ca 90 minuter med paus. 
 
Vi bjuder på fika och två biobiljetter som tack för din medverkan! 
 
Uppfyller du följande kriterier? 

 18-40 år  

 har svenska som modersmål 

 inga neurologiska eller psykiatriska sjukdomar 

 diagnosticerad dyslexi (gruppen med dyslexi)  
ELLER  
normal läs- och skrivförmåga (gruppen utan dyslexi) 

 
Om du uppfyller kriterierna ovan och är intresserad av att delta i studien, skriv upp 
dig på listan så mejlar vi dig mer information. Det går också bra att ringa oss med 
frågor, eller mejla dyslexistudie@gmail.com. 
 
 

Ansvarig forskare: 
Martina Hedenius (Leg. Logoped, Dr. 
med. vet.) 
Uppsala Universitet 
E-post martina.hedenius@neuro.uu.se 

Kontaktperson 
Maria Hällgren (logopedstudent) 
Telefon 0708 456 002 
E-post: dyslexistudie@gmail.com 
 

 

Namn Telefonnummer E-post 
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mailto:martina.hedenius@neuro.uu.se


Information om testningen 

 

 

Du kommer att få göra en rad olika tester under två efter varandra följande dagar. Före varje 

test kommer vi gå igenom hur man gör testet. Testningen och pauser kommer ta ungefär 1.5 

timme totalt varje dag. Vi kommer att titta på perceptionsförmåga hos personer med och utan 

dyslexi (specifika lässvårigheter). Syftet med studien är att öka kunskapen om kognitiva 

styrkor och svagheter vid dyslexi, vilket på sikt skulle kunna leda till effektivare pedagogiska 

insatser och hjälpmedel. 

 

 

Testningen är helt frivillig och du har när som helst rätt att avbryta utan att berätta varför. De 

personuppgifter du anger kommer hanteras enligt personuppgiftslagen. Dina resultat är 

anonyma och kommer att kopplas ihop med ett deltagarnummer. En lista med numret, namn 

och kontaktuppgifter kommer att finnas i en lösenordsskyddad Word-fil. Du kommer alltså 

vara avidentifierad i bearbetning av data, liksom i uppsatsen. 

 

 

Som tack för ditt deltagande kommer du få 2 biobiljetter. Du kommer inte få veta dina egna 

resultat men vi skickar gärna ut våra magisteruppsatser när vi är klara, där du kan läsa om vad 

vi kommit fram till i studien. 

 

 

 

Deltagande i studie 

Samtycke till deltagande i studien om kognitiva styrkor och svagheter 

hos personer med dyslexi. 
Jag har tagit del av informationen i informationsdokumentet. Jag är medveten om att mitt 

deltagande i studien är helt frivilligt och att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande utan att 

ange skäl. 

 
Datum: ................................................ 

 
Underskrift: ................................................................... 

 
Namnförtydligande: ....................................................... 
 

Födelsedatum: ................................................................ 
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Några frågor Dag 1 
 

1. Vilket språk är ditt modersmål? 

 

…………………………………………………………………………………………………............ 

 

 

2. Om du talar flera språk, vid vilken ålder lärde du dig ditt/dina andra språk? 

 

…………………………………………………………………………………………………............ 

 

 

3. Hade du sen eller avvikande tal- och språkutveckling under uppväxten? 

 

 Ja   Nej 

 

Kommentar: …………………………………………………………………………………………... 

 

 

4. Har du eller har du haft sen eller avvikande läs- och skrivutveckling? 

 

 Ja   Nej 

 

Kommentar: …………………………………………………………………………………………... 

 

 

5. Har någon i din släkt haft svårigheter med läsning och skrivning? 

 

 Ja   Nej 

 

Kommentar: …………………………………………………………………………………………... 

 

 

6. Har du eller har du haft svårigheter med koncentration, impulskontroll eller hyperaktivitet? 

 

 Ja   Nej 

 

Kommentar: …………………………………………………………………………………………... 

 

 

7. Har du genomgått utredning hos läkare/psykolog/logoped och fått en diagnos (t ex språkstörning, 

dyslexi, ADHD, DAMP, Tourettes)? 

 

 Ja  Om ja, vilken diagnos? .................................................................................................. 

 

 Nej  
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8. Har du normal hörsel? 

 

 Ja   Nej 

 

Kommentar: …………………………………………………………………………………………... 

 

 

9. Ser du bra (med eventuella glasögon/linser)? 

 

 Ja   Nej 

 

Kommentar: …………………………………………………………………………………………... 

 

 

10. Har du sovit gott inatt? 

 

 Ja   Nej 

 

Antal timmar:………………………………………………………………………………………... 

 

 

11. Känner du dig fullt frisk? 

 

 Ja   Nej 

 

Kommentar:………………………………………………………………………………………... 

 

 

12. Äter du några mediciner? 

 

 Ja   Nej 

 

Om ja, vilken/vilka?………………………………………………………………………………... 

 

 

13. Har du intagit koffein idag (t ex genom kaffe/te/energidryck)? 

 

 Ja   Nej 

 

Kommentar………………………………………………………………………………... 

 

 

14. Är du höger- eller vänsterhänt? 

 

Kommentar:………………………………………………………………………………………... 

 

 

15. Studerar du vid universitet/högskola? 

 

 Ja   Nej 
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16. Om du svarade JA på fråga 15: 

 

Kurs/program……………………………………………………………………………………. 

 

 

Hur många terminer har du studerat………………………………………………………………….. 

 

 

Kommentar:………………………………………………………………………………………... 

 

 

17. Om du svarade NEJ på fråga 15: 

 

Arbetar du? I så fall med vad?........................................................................................................... 

 

Är du arbetssökande?........................................................................................................................ 

 

Annat…………………………………………………………………………………………………. 
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Några frågor Dag 2 

  

 

1. Har du sovit gott inatt? 

 

 Ja   Nej 

 

Antal timmar:………………………………………………………………………………………... 

 

 

2. Känner du dig fullt frisk? 

 

 Ja   Nej 

 

Kommentar:………………………………………………………………………………………... 

 

 

3. Äter du några mediciner? 

 

 Ja   Nej 

 

Om ja, vilken/vilka?………………………………………………………………………………... 

 

 

4.  Har du intagit koffein idag (t ex genom kaffe/te/energidryck)? 

 

 Ja   Nej 

 

Kommentar………………………………………………………………………………............... 

 

 

 


