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SAMMANFATTNING	
Dyslexi är en specifik läs- och skrivsvårighet med flera förklaringsmodeller. Tidigare 
forskning har visat på ett starkt samband mellan dyslexi och svårigheter med 
fonologiskt processande, vilket har lett fram till hypotesen att orsaken till dyslexi är en 
specifik svaghet i fonologisk medvetenhet. En sådan specifik nedsättning kan dock inte 
förklara de icke-språkliga svårigheter som också är vanligt förekommande vid dyslexi. 
Enligt the procedural deficit hypothesis (PDH) kan många (både språkliga och icke-
språkliga) svårigheter vid dyslexi förklaras av en nedsättning i det procedurella minnet. 
Vidare innebär hypotesen att det deklarativa minnet är intakt och kan fungera som 
kompensation för svårigheterna vid dyslexi. I denna studie undersöktes det deklarativa 
minnet i form av visuellt igenkänningsminne efter oavsiktlig inkodning. I studien deltog 
10 barn med dyslexi och 10 barn utan dyslexi. Resultatet indikerade att det deklarativa 
minnet var intakt hos barnen med dyslexi. Däremot kunde inget signifikant samband 
mellan deklarativt minne och läsförmåga ses. Antagandet att deklarativt minne kan 
fungera som kompensation vid dyslexi kunde därför inte stödjas.  
 
Nyckelord: dyslexi, deklarativt minne, the procedural deficit hypothesis, den 
deklarativa/procedurella modellen, igenkänningsminne 
 
 

ABSTRACT	
Developmental dyslexia is a specific reading and spelling disability with several 
explanatory proposals. Previous research has shown that there is a strong relation 
between developmental dyslexia and difficulties in phonological processing, which has 
resulted in the theory that the cause of developmental dyslexia is a specific weakness in 
phonological awareness. However, such a specific weakness does not explain the non-
linguistic difficulties that are also common in developmental dyslexia. According to the 
Procedural Deficit Hypothesis (PDH), several (both linguistic and non-linguistic) 
difficulties that are observed in developmental dyslexia can be explained by abnormal 
development of the procedural memory system. Moreover, this hypothesis implies that 
the declarative memory system remains intact and may have a compensatory role for the 
reading disabilities in developmental dyslexia. In this study, the aspect of declarative 
memory that is visual recognition memory after incidental encoding was examined. 10 
children with diagnosed developmental dyslexia and 10 typically developed children 
participated in the study. The results indicated an intact declarative memory in children 
with developmental dyslexia. However, no significant correlation between declarative 
memory and reading ability was found. Thus, the prediction that declarative memory 
can serve a compensatory role in developmental dyslexia was not supported.  
 
Keywords: developmental dyslexia, declarative memory, the procedural deficit 
hypothesis, the declarative/procedural model, recognition memory 
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1. Bakgrund	
1.1. Inledning	

Förmågan att kunna läsa är något som värderas högt i dagens samhälle och är ofta en 
förutsättning för utbildning (Snowling, 2000). Då kraven på goda färdigheter i läsning 
och skrivning ständigt ökar är det extra angeläget att utveckla effektiva metoder som 
kan ge stöd åt personer med läs- och skrivsvårigheter (Høien & Lundberg, 1999).  
 
Studier pekar på att språklig förmåga styrs av hjärnområden som även ansvarar för 
andra funktioner. En sådan funktion är minne som därför sannolikt har betydelse för 
språktillägnandet. Minnet lär således även spela roll för språkliga nedsättningar som läs- 
och skrivsvårigheter och däribland dyslexi (Ullman, 2004). Föreliggande studie avser 
att undersöka detta antagande.  
 
 
1.2. Dyslexi	

Dyslexi är en specifik inlärningssvårighet som yttrar sig i läs- och skrivsvårigheter 
(Kamhi & Catts, 2012). Det är en av de mest förekommande funktionsnedsättningarna 
(Nicolson & Fawcett, 2008) och uppskattningsvis har 5-10 % av alla barn dyslexi 
(Shaywitz et al., 1990). Dyslexi kännetecknas av svårigheter med avkodning, 
ordigenkänning och stavning. Svårigheter i avkodning innebär en nedsatt förmåga att 
läsa nya och icke-existerande ord (fonologisk avkodning) samt en nedsatt förmåga att 
läsa ord som känns igen som helheter (ortografisk avkodning). Svårigheterna vid 
dyslexi kan, enligt etablerade synsätt, inte förklaras av bristande undervisning, nedsatt 
kognitiv förmåga, annan neurologisk avvikelse eller nedsättning av syn eller hörsel. 
Sekundära konsekvenser av dyslexi kan vara försämrad läsförståelse samt begränsad 
läserfarenhet, vilket kan reducera utveckling av ordförråd och tillägnandet av kunskap 
(Kamhi & Catts, 2012). Studier visar att personer med dyslexi även kan ha svårigheter 
med motorik och balans (Nicolson et al., 2001). Det har även visat sig att nedsatt 
läsförmåga är associerat med brister i arbetsminne (Gathercole et al., 2004).  
 
Dyslexi har en neurobiologisk grund. Vad som vidare orsakar svårigheterna vid dyslexi 
är omtvistat. Ett flertal förklaringsmodeller har föreslagits och sannolikt är det flera 
olika faktorer som spelar in (Kamhi & Catts, 2012). Ett vanligt antagande är att dyslexi 
grundar sig i en nedsättning av förmågan till fonologiskt processande (Vellutino et al., 
2004). De områden inom fonologiskt processande som oftast är nedsatta vid dyslexi är 
fonologisk medvetenhet, fonologisk framplockning, fonologisk produktion och 
fonologiskt minne (Kamhi & Catts, 2012). Fonologisk medvetenhet är metakognitiv 
förmåga (Gombert, 1992) att identifiera, segmentera och manipulera språkljuden i ord 
(Nithart et al., 2009; Snowling, 2000). Barn som är medvetna om språkljuden har lättare 
att koppla ihop grafem (bokstäver) och fonem (dess ljud), vilket underlättar läsning av 
skrivna ord. En nedsatt förmåga i fonologisk framplockning innebär ofta 
ordfinnandesvårigheter. Fonologisk produktion handlar om att benämna ord med 
fonologiskt komplexa sekvenser. Både gällande framplockning och produktion är barn 
med dyslexi ofta långsammare och gör fler fel vid benämning än barn utan dyslexi. 
Fonologiskt minne innebär lagring av fonologisk information. Repetition av flera 
enheter (t.ex. siffror, bokstäver eller ord) i följd är ett sätt att testa denna förmåga 
(Kamhi & Catts, 2012).  
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Barn med dyslexi har visat sig ha svårigheter med snabb automatiserad benämning 
(Rapid Automatized Naming, RAN), vilket kan förklaras av en nedsatt förmåga i 
fonologisk framplockning (Kamhi & Catts, 2012). Enligt Wolf och Bowers (1999) kan 
personer med dyslexi delas in i tre grupper: de med fonologiska svårigheter, de med 
svårigheter med snabb automatiserad benämning och de med en ”double deficit”, det 
vill säga de som har svårigheter både med fonologisk förmåga och med snabb 
automatiserad benämning. Personer med dubbel svårighet antas ha gravare läs- och 
skrivsvårigheter (Wolf & Bowers, 1999).  
 
Fonologiska svårigheter anses vanligen vara det centrala för dyslexi och det förefaller 
vara just nedsättningen i denna förmåga som är ärftlig. Till skillnad från läs- och 
skrivsvårigheter, som upptäcks först i skolåldern och som kan reduceras med hjälp av 
rätt insatser, uppstår svårigheter med fonologiskt processande tidigt och består livet ut 
(Kamhi & Catts, 2012). Nedsättning i fonologiskt processande finns dock inte hos alla 
med dyslexi. En signifikant andel av de personer som har dyslexi har inga fonologiska 
svårigheter, medan det finns personer med fonologiska svårigheter som inte har 
lässvårigheter. Detta tyder på att det även finns andra aspekter som är avgörande vid 
dyslexi (Elliott & Grigorenko, 2014). 
 
1.2.1. Kompensatoriska	strategier	vid	dyslexi	
Det har föreslagits att den bristande läsförmågan vid dyslexi kan kompenseras med 
hjälp av visuell förmåga. Visuellt minne skulle då kunna användas genom att ta stöd av 
lexikala analogier för att lära sig läsa (Campbell & Butterworth, 1985). Glushko (1979) 
förklarar detta med att nya ord segmenteras och matchas med segment och ortografiskt 
lika ord i det ortografiska lexikonet.  
 
Kompensation kan också ske med en ”top-down”-process då tidigare kunskaper 
används för att ta hjälp av kontexten i en text. Semantisk och pragmatisk förmåga 
kompenserar i detta fall för avkodningssvårigheterna (Stanovich, 1980). Även Miller 
och Keenan (2009) menar att tidigare kunskap om det aktuella ämnet i en text kan 
kompensera för lässvårigheter.  
 
Frith och Snowling (1983) visade i en studie att personer med dyslexi, trots 
avkodningssvårigheter, var bättre på att läsa homografer (ord med samma stavning men 
olika uttal och betydelse) i meningar jämfört med personer utan dyslexi. Detta tyder på 
att de använde sig av kontexten på meningsnivå för att läsa rätt ord (Frith & Snowling, 
1983). Att kontexten kan vara till hjälp för personer med dyslexi har också visats i en 
studie av Nation och Snowling (1998). I denna studie fick deltagarna läsa enstaka ord 
och i vissa av fallen fick de höra en mening till orden. Personerna med dyslexi var 
snabbare och gjorde mindre fel när de fick höra meningen till ordet. De var också bättre 
än personerna utan dyslexi på att använda sig av kontexten (Nation & Snowling, 1998). 
Det har även visat sig att de som har god semantisk förmåga drar mer nytta av 
kontexten vid läsning. Alltså kan semantisk förmåga ha en kompensatorisk roll 
(Snowling, 2000).  
 
I en studie av van Viersen et al. (2014) föreslås att personer med dyslexi kompenserar 
för sina fonologiska svårigheter med hjälp av arbetsminne, grammatisk förmåga och 
ordförråd. Vidare föreslår Ullman och Pierpont (2005) att svårigheterna vid dyslexi kan 
kompenseras med det deklarativa minnet. Hypotesen som de arbetade fram är 
utgångspunkten för denna studie. 
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1.3. Minnessystemet	

Människans minnessystem utgörs enligt den så kallade modala modellen av sensoriskt 
minne, korttidsminne samt långtidsminne (Atkinson & Shiffrin, 1968). Det sensoriska 
minnet registrerar all inkommande information och håller kvar den under några 
sekunder, delar av en sekund eller kortare. Korttidsminnet kan bibehålla fem till sju 
enheter i ungefär 15-30 sekunder medan långtidsminnet kan lagra stora mängder 
information under flera år. Långtidsminnet delas upp i deklarativt och icke-deklarativt 
minne. Det deklarativa minnet är explicit (medvetet) medan det icke-deklarativa minnet 
är implicit (omedvetet). Till det senare hör det procedurella minnessystemet, som alltså 
är en typ av implicit minne (Goldstein, 2011).  
 
Procedurellt minne ansvarar för inlärning av motoriska färdigheter, så som att cykla 
eller att spela ett instrument. Det procedurella minnet har visat sig involvera flera 
hjärnstrukturer, bland annat primära motorcortex, premotoriska cortex, striatum och 
cerebellum (Eichenbaum, 2012). 
 
1.3.1. Deklarativt	minne	
Deklarativt minne ansvarar för lagring av medveten kunskap (Goldstein, 2011) och 
delas in i semantiskt och episodiskt minne. Semantiskt minne lagrar generell 
faktakunskap, t.ex. huvudstäder, telefonnummer och specifika ord, medan episodiskt 
minne ansvarar för minnen av personliga upplevelser och erfarenheter, t.ex. ett möte 
med en person eller ett biobesök (Tulving, 1985; Squire, 2004). Till skillnad från det 
procedurella minnessystemet, där tillägnandet av färdigheter sker gradvis, sker inlärning 
via det deklarativa minnet mycket snabbt; ett enda stimulus kan räcka för att 
informationen ska kunna lagras (Ullman & Pullman, 2015). Information som lagrats i 
det deklarativa minnessystemet är flexibel och medveten; den kan generaliseras till 
olika kontexter och användas i många olika sammanhang. Detta gör att redan lagrad 
information kan vara till hjälp i nya situationer (Squire & Wixted, 2011). 
 
Det finns relativt mycket kunskap om det deklarativa minnessystemet och om hur det 
fungerar på flera plan, såväl beteendemässigt, neuroanatomiskt, elektrofysiologiskt, 
cellulärt, biokemiskt som genetiskt (Ullman & Pullman, 2015). Systemet utgörs till stor 
del av mediala temporallobsstrukturerna (MTL-strukturerna), alltså hippocampus och 
relaterade strukturer (Ullman, 2001; Eichenbaum, 2012). Eichenbaum (2012) nämner 
hippocampus, kortex och den parahippocampala som tre huvudkomponenter. 
Strukturerna i mediala temporalloben förefaller vara hierarkiskt ordnade. Den 
hippocampala regionen har visat sig ha förbindelser med entorhinala kortex, som är 
starkt kopplad till de perirhinala och parahippocampala hjärnbarkerna. Dessa områden 
länkar i sin tur till de temporala respektive parietala områdena av neokortex (Ullman, 
2004). Även andra områden tros vara inblandade i den deklarativa minnesfunktionen då 
hippocampus har kopplingar till flera andra hjärnstrukturer; bland annat frontalcortex, 
laterala temporalcortex, amygdala och parietalloben (Nyberg et al., 1996; Nyberg, 
2008).   
 
Acetylkolin har visat sig spela en stor roll för det deklarativa minnet och 
hippocampusregionen. Exempelvis har nivåer av kolinacetyltransferas, det syntetiserade 
enzymet av acetylkolin, visat sig korrelera positivt med deklarativa minnesfunktioner. 
Troligtvis har också östrogen inverkan på det deklarativa minnet och mediala 
temporallobens funktion, möjligen genom sin roll i anpassandet av mängden 
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acetylkolin. Studier har visat att östrogen förbättrar det deklarativa minnet hos både 
kvinnor och män, och även att testosteron, som är huvudkällan till östrogen hos det 
manliga könet, förbättrar det deklarativa minnet hos män (Ullman, 2004). 
 
 
1.4. Den	deklarativa/procedurella	modellen		

1.4.1. Mentalt	lexikon	och	mental	grammatik	
Enligt the dual route theory är användandet av språk beroende av två kognitiva 
kapaciteter; det mentala lexikonet och den mentala grammatiken (Pinker & Prince, 
1988; Ullman, 2001; Ullman, 2004). Det mentala lexikonet avser kopplingen mellan 
ords form och dess betydelse, alltså vetskapen om att t.ex. ordet (formen) hund står för 
betydelsen hund. Relationen mellan form och betydelse är i många fall oförutsägbar, det 
går inte att härleda ett ords betydelse från dess form, alltså veta utifrån ett språks regler 
att ordet hund betyder just hund. Detta måste i stället memoreras. Det mentala lexikonet 
består alltså av memorerade ord (Ullman, 2001). 
 
Andra, regelbundna aspekter av språket går enligt teorin i stället att förutsäga utifrån 
grammatiska regler. Kunskapen om dessa regler kan definieras som den mentala 
grammatiken. Med hjälp av reglerna sätts de lexikala formerna ihop till strukturerade 
längre ord, fraser och meningar. Vissa konstruktioner, bland annat regelbundna verb 
(t.ex. ropa-ropade) memoreras med hjälp av den mentala grammatiken. Oregelbundna 
verb, (t.ex. gå-gick) är däremot grammatiska konstruktioner som måste memoreras i det 
mentala lexikonet, eftersom böjningen inte direkt kan förutsägas utifrån språkets regler 
(Ullman, 2001). 
 
1.4.2. Minnessystemet	och	språket	
Ullmans deklarativa/procedurella modell (DP-modellen) innebär att de hjärnstrukturer 
som ansvarar för deklarativt respektive procedurellt minne också tjänar aspekter av 
mentalt lexikon respektive mental grammatik. Enligt modellen är det mentala lexikonet 
alltså till stor del beroende av det deklarativa minnessystemet, medan den mentala 
grammatiken kan härledas till det procedurella minnessystemet (Ullman, 2001; Ullman, 
2004). 
 
Detta innebär att hågkomst av enkla, icke-sammansatta ord är beroende av memorerade 
representationer som lagras i temporallobsområdena, det vill säga det deklarativa 
minnessystemet, medan tillägnandet och användandet av grammatiska regler härleds till 
frontala strukturer och basala ganglierna, alltså det procedurella minnessystemet 
(Ullman, 2001). 
 
De två olika minnessystemen interagerar på flera sätt, vilket gör att minnesfunktionen 
optimeras. Då det gäller språkliga konstruktioner väljer det procedurella 
minnessystemet lexikala enheter från det deklarativa minnessystemet och strukturerar 
samman dessa i arbetsminnet (sätter samman ord till meningar). De båda 
minnessystemen tycks inte heller vara bundna till varsitt hjärnområde; exempelvis 
verkar delar av temporalloben kunna spela roll även för det procedurella 
minnessystemet. Systemen kan komplettera varandra då det gäller att tillägna sig 
kunskap och alltså samarbeta för att optimera inlärningen. De båda systemen tycks 
också kunna konkurrera med varandra. Om en skada uppstår i det ena systemet leder det 
till ökad inlärning i det andra (förflyttning av funktioner), och omvänt gör stimulans av 
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det ena systemet att det andra trycks ned. Detta fenomen kallas ”see-saw”-effekt 
(Ullman, 2004). 
 
 
1.5. The	Procedural	Deficit	Hypothesis	

Ullman och Pierpont (2005) har utifrån den deklarativa/procedurella modellen (DP-
modellen) utvecklat the procedural deficit hypothesis (PDH). PDH är ett försök att 
förklara både de språkliga och de icke-språkliga svårigheter som kan ses hos personer 
med specifik språkstörning, till exempel svårigheter med grammatik, motorik och 
arbetsminne. Enligt PDH kan dessa svårigheter förklaras av avvikande hjärnstrukturer i 
det område i hjärnan som ansvarar för dessa förmågor, nämligen det procedurella 
minnessystemet. Den variation i svårigheter som kan ses hos personer med specifik 
språkstörning förklaras av att olika strukturer av det procedurella minnet drabbas och i 
olika hög grad (Ullman & Pierpont, 2005). Enligt Ullman (2004) antas även personer 
med dyslexi ha en nedsättning i det procedurella minnet då de kan ha svårigheter med 
t.ex. fonologisk ljudsekvensering och motorik, vilka styrs från samma hjärnområden 
som det procedurella minnet. 
 
Medan det, enligt hypotesen, antas finnas brister i det procedurella minnet hos personer 
med specifik språkstörning och dyslexi, förväntas det deklarativa minnet vara intakt 
eller till och med förstärkt hos dessa personer. Hypotesen innebär vidare att det 
deklarativa minnet kan kompensera för bristerna i det procedurella minnet, t ex genom 
att regelstyrda grammatiska strukturer (t.ex. prata + -de) lagras som hela enheter 
(pratade), så kallade ”chunks”, i det deklarativa minnet. Dessa personer kan också 
kompensera genom att memorera komplexa former och lära in explicita regler i det 
deklarativa minnet, som att addera –de till slutet av ett verb för att markera att 
handlingen har skett (Ullman & Pierpont, 2005). 
 
 
1.6. Deklarativt	minne	hos	personer	med	dyslexi	

Nicolson och Fawcett föreslog redan 1990 att det finns en länk mellan nedsatt 
procedurellt minne och dyslexi. Vidare föreslog de att personer med dyslexi medvetet 
kompenserar för dessa svårigheter (Nicolsson & Fawcett, 1990). Baserat på Ullman och 
Pierponts arbete (2005) föreslog de senare att det nedsatta procedurella minnet 
kontrasterar med ett intakt deklarativt minne (Nicolsson & Fawcett, 2007). 
 
1.6.1. Deklarativt	minne	som	kompensation	
Det finns ökande evidens för att det deklarativa minnet är intakt vid flera olika 
funktionsnedsättningar, däribland språkstörning och dyslexi. Det har även visat sig att 
kunskap som lärts in via det deklarativa minnessystemet kan användas som 
kompensation för svårigheterna vid dessa funktionsnedsättningar (Ullman & Pullman, 
2015). 
 
Flera företeelser har observerats hos personer med dyslexi, vilka tyder på att det 
deklarativa minnet spelar en kompensatorisk roll. Exempelvis har ökad användning av 
strategier som är beroende av det deklarativa minnessystemet vid läsning observerats. 
Individer med dyslexi förefaller att ofta använda sig av minnesbaserad helordsläsning 
snarare än fonologisk avkodning (Shaywitz et al., 2003; van der Leij & van Daal, 1999), 
vilket talar för att ortografisk avkodning används som ett verktyg för kompensation för 
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nedsatt fonologisk avkodning vid läsning. Denna förmåga skulle kunna härledas till ett 
ökat användande av deklarativt lexikalt minne. Som nämnts tidigare har stöd i form av 
semantisk kontext också visat sig leda till förbättrad läsning hos personer med dyslexi 
(Nation & Snowling, 1998). I dessa fall kan kompensation ske med hjälp av tidigare 
kunskaper och erfarenheter som finns lagrade i det semantiska och det episodiska 
minnet, som hör till det deklarativa minnet. En studie av Howard (2006) visade även en 
trend mot bättre kontextuell inlärning hos personer med dyslexi jämfört med en 
kontrollgrupp. Vidare förefaller personer med dyslexi i större utsträckning förlita sig på 
explicita regler, vilka lagras i det deklarativa minnet, snarare än implicita regler 
(Alexander & Slinger-Constant, 2004).  
 
Förbättrad läsförmåga samt en ökad volym och aktivitet i hippocampus och andra MTL-
strukturer har observerats hos personer med dyslexi efter träning i läsning och 
fonologiskt processande. Då dessa strukturer kan härledas till det deklarativa minnet 
kan denna ökade volym och aktivitet tyda på att bättre deklarativt minne korrelerar med 
bättre läsförmåga hos personer med dyslexi. Dessa observationer ger ytterligare stöd för 
antagandet att det deklarativa minnet spelar en kompensatorisk roll vid dyslexi 
(Gebauer et al., 2012; Krafnick et al., 2011). 
 
1.6.2. Tidigare	studier	av	igenkänningsminne	efter	oavsiktlig	inkodning	
De studier som har undersökt deklarativt minne hos personer med dyslexi har visat 
motstridiga resultat: både intakt och nedsatt deklarativt minne har rapporterats 
(Hedenius, 2013). Hedenius et al. (2013) undersökte en aspekt av deklarativt minne som 
inte tidigare hade testats, nämligen igenkänningsminne efter oavsiktlig inkodning hos 
barn med dyslexi och barn utan dyslexi (se avsnitt 2.3.3. Testmaterial: DecLearn för 
vidare beskrivning av testet som användes). Resultatet indikerade att 
igenkänningsminnet hos barnen med dyslexi inte bara var intakt utan dessutom 
förstärkt. Studien tydde också på att barnen med dyslexi var bättre än barnen utan 
dyslexi på att minnas framför allt påhittade objekt. Detta skulle kunna förklaras av att 
personer med dyslexi lättare skapar semantiska beteckningar och associationer för 
objekt som är svårbeskrivna. Ett samband hittades mellan igenkänningsminne och 
läsförmåga i dyslexigruppen men inte i kontrollgruppen, vilket tyder på att det 
deklarativa minnet eventuellt kan fungera som kompensation för barnen med dyslexi. 
Sambandet var dock inte signifikant och således krävs fortsatta studier med större 
deltagargrupper för att vidare undersöka frågan (Hedenius et al., 2013). 
 
Det har även undersökts huruvida vuxna personer med dyslexi har ett intakt, eller 
förstärkt, deklarativt minne. Hällgren och Shareef undersökte i sin magisteruppsats 
(2015) deklarativt minne hos universitetsstuderande med dyslexi jämfört med en 
kontrollgrupp. Det deklarativa minnet testades även här i form av igenkänningsminne 
efter oavsiktlig inkodning. De fann att det deklarativa minnet var intakt hos 
dyslexigruppen och det fanns även tecken på att deltagarna med dyslexi uppvisade 
bättre igenkännningsminne över tid jämfört med kontrollgruppen. Dessa resultat var 
emellertid inte signifikanta. Korrelationen mellan deklarativt minne och läsförmåga 
undersöktes men inget signifikant samband kunde ses. Hypotesen att deklarativt minne 
används som kompensation kunde därför inte styrkas. Hällgren och Shareef betonar 
dock vikten av fortsatta studier inom ämnet.  
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1.7. Syfte	och	frågeställningar	

Syftet med denna studie är att undersöka deklarativt minne i form av 
igenkänningsminne efter oavsiktlig inkodning hos barn med och utan dyslexi. Vidare 
syftar denna studie till att testa hypotesen att deklarativt minne kan fungera som 
kompensation vid dyslexi. Om det går att finna stöd för hypotesen kan detta ha 
betydelse för framtida intervention vid dyslexi.  
 
Det deklarativa minnet hos barnen med dyslexi förväntas vara intakt, och eventuellt 
förstärkt, jämfört med barnen utan dyslexi. Vidare förväntas deklarativt minne korrelera 
positivt med läsförmåga i dyslexigruppen, men inte i kontrollgruppen. 
 
De specifika frågeställningarna är: 
 

1. Finns det skillnader i deklarativt minne hos barn med dyslexi jämfört med barn 
utan dyslexi? 
 

2. Kan det deklarativa minnet fungera som kompensation hos barn med dyslexi? 
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2. Metod	
2.1. Forskningsetiska	överväganden	

Studien genomfördes som ett delprojekt i ett större forskningsprojekt (REMEMBR) om 
minnesfunktioner hos barn med dyslexi. Projektet REMEMBR har i sin helhet fått 
godkännande av Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala. Deltagarna och respektive 
målsmän informerades, både i informationsbreven och i samband med testningen, om 
att deltagandet i studien var helt frivilligt och när som helst kunde avbrytas utan att 
förklaring behövde anges. Deltagare och målsmän gav skriftligt samtycke till 
deltagande via svarsformulär som följde med informationsbreven. Deltagarna gav även 
skriftligt samtycke vid själva testtillfället. Som tack för deltagandet fick alla deltagare 
två biobiljetter och ett diplom efter avslutad testning. 
 
 
2.2. Deltagare	

2.2.1. Inklusions-	och	exklusionskriterier	
Inklusionskriterier för deltagande i experimentgruppen var att deltagarna skulle vara 9-
13 år (gå i årskurs 3-6), ha fått en dyslexidiagnos efter utredning hos logoped samt ha 
svenska som modersmål. Språkstörning och/eller ADHD-diagnos var inte exkluderande 
så länge barnet uppfyllde kriterierna för dyslexidiagnos. Exklusionskriterier var att 
barnet hade en medfödd eller förvärvad funktionsnedsättning avseende intelligens 
och/eller motorik. Förfrågan om deltagande skickades ut till dyslexideltagarna under 
våren och testningen påbörjades under hösten, vilket ledde till att vissa deltagare hade 
hunnit börja i årskurs 7 och i vissa fall också blivit äldre än 13 år då testningen 
genomfördes. 
 
Inklusionskriterier för deltagande i kontrollgruppen var typisk språk-, läs- och 
skrivutveckling samt typisk utveckling i övrigt. Språkstörning och/eller ADHD-diagnos 
var alltså i denna grupp exkluderande.  
 
2.2.2. Studiens	deltagare	
I studien deltog 22 personer, varav 12 pojkar och 10 flickor. En deltagare i 
experimentgruppen exkluderades ur analysen då denna deltagares resultat avvek från de 
övriga i gruppen på så sätt att det fanns oklarheter kring om deltagaren verkligen 
uppfyllde kriterierna för dyslexidiagnos. Ytterligare en deltagare i experimentgruppen 
uteslöts från fortsatta analyser eftersom analys av DecLearn visade en extremt låg andel 
korrekta svar i deltestet inkodning (se Figur 2, sid. 20). Deltagaren hade enbart 44 % 
korrekta svar, vilket motsvarar samma resultat som man skulle få om man tryckte 
slumpvis på svarsknapparna. Detta signalerar att deltagaren inte utförde uppgiften som 
förväntat. Detta medförde att det slutliga antalet deltagare var 10 i varje grupp (se 
Tabell 1, sid. 19). Experimentgruppen bestod av 7 pojkar och 3 flickor. Åldersspannet 
var 9;10-13;7 och medelåldern var 11;8. Kontrollgruppen bestod av 3 pojkar och 7 
flickor. Åldersspannet var 9;0-12;7 och medelåldern var 10;9 år.   
 
2.2.3. Rekrytering	
Deltagarna till experimentgruppen rekryterades genom utskick av brev. Adresser till 
deltagarna erhölls via logopedmottagningar i Uppsala-Stockholmsområdet. Deltagare 
till kontrollgruppen rekryterades via utskick av informationsbrev till rektorer för skolor i 
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Uppsala-Stockholmsområdet. Därefter kontaktades rektorer för vissa av skolorna per 
telefon. Efter rektors samtycke till medverkan i studien genomfördes, med hjälp av 
klasslärarna, utdelning av brev med information och förfrågan om deltagande till elever 
i årskurs 3-6 på en skola i Upplands Väsby. Anmälan av intresse för deltagande gjordes 
genom att vårdnadshavare fyllde i och skickade in samtyckesblankett och enkät om 
barnets utveckling. Även barnet fyllde i skriftligt samtycke på denna blankett.  
 
 
2.3. Utrustning	

Nedan presenteras dator- och ljudutrustning samt det testmaterial som användes i 
studien. Samtliga test under avsnittet 2.3.3. Testmaterial utfördes på alla deltagare.  
 
2.3.1. Datorutrustning	
För att genomföra de datorbaserade testerna (DecLearn och ASRT) användes en dator 
som var kopplad till en Serial Response Box (SR-box) via en USB-port. SR-boxen är en 
box med fem svarsknappar. Deltagarna svarade under dessa test genom att trycka på en 
av knapparna på boxen. Två datorer med varsin SR-box fanns att tillgå för samtliga 
försöksledare. SR-boxarna var utvecklade av Psychology Software Tools. 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 och ett Intel GMA 
950 grafikkort. Den andra datorn var en Lenovo Thinkpad R61e 7650-DQG med en 
15.4 tums skärm (1280x800), 1 GB RAM-minne, en Intel Celeron M 550 processor på 2 
GHz och ett Intel X3100 grafikkort. Båda datorerna hade Windows XP Professional 
som operativsystem.  
 
2.3.2. Ljudutrustning	
Ljudinspelning. Inspelning ägde rum vid testerna FAS, Djur, Verb, Nonordsrepetition 
och LäSt ordavkodning samt under intervjudelen av ASRT. Som inspelningsutrustning 
användes diktafon Olympus VN-8600PC. Formatet var MP3 och samplingsfrekvensen 
var 44,1 kHz/ 192 kbps. 
 
Ljuduppspelning. Ljuduppspelning användes vid testerna DecLearn och 
Nonordsrepetition. Vid DecLearn spelades ljudet upp via E-prime och vid 
Nonordsrepetition skedde uppspelningen via Windows Media Player.  
 
Hörlurar. Hörlurarna som användes av försöksdeltagarna var av modellen Sony Stereo 
Headphones MDR-XD100 samt Plantronics Audio 628 Stereo USB-headset. Vid vissa 
av testtillfällena användes också privata hörlurar av försöksledarna. En hörlurssplitter 
användes för att dela ljudet från datorn till två par hörlurar så att både försöksdeltagaren 
och försöksledaren skulle kunna lyssna samtidigt. 
 
2.3.3. Testmaterial	
DecLearn. För att mäta inlärning via det deklarativa minnet användes det datorbaserade 
testet DecLearn. Det är utvecklat vid Brain and Language Lab, Georgetown University 
och översatt till svenska av universitetslektor Martina Hedenius (Hedenius et al., 2013). 
Testet mäter icke-språklig igenkänning och består av tre delar: inkodning (encoding), 
igenkänning efter 10 minuter (recognition) och igenkänning efter 24 timmar (retention). 
Deltesten genomfördes under två på varandra följande dagar. Inkodning och 
igenkänning efter 10 minuter genomfördes under dag 1 och igenkänning efter 24 
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timmar genomfördes under dag 2. Innan testen startade gavs muntliga och skriftliga 
instruktioner. På deltestet inkodning visades 64 bilder på skärmen varav 32 var verkliga 
föremål och 32 var påhittade (se Figur 1). Testdeltagarens uppgift var att avgöra om 
föremålet var verkligt eller påhittat och svara genom att trycka på knappar ”verklig” 
eller ”påhittad” på en SR-box. Då deltagaren tryckte på knappen hördes en signal i form 
av ett pip. Ett pip hördes också då svarstiden för varje uppgift passerat. På 
igenkänningsdelen efter 10 minuter visades totalt 128 bilder av både verkliga och 
påhittade föremål. 64 av dessa, både verkliga och påhittade, var bilder som visats 
tidigare och övriga bilder var nya. Testdeltagaren skulle här ange om denne hade sett 
föremålet tidigare (under inkodningsdelen) genom att trycka på knapparna ”ja” eller 
”nej” på SR-boxen. På igenkänningsdelen efter 24 timmar visades också 128 bilder 
varav 64 hade visats tidigare och de andra var helt nya. Även här var uppgiften att 
avgöra om bilden hade visats tidigare. Bilderna i varje deltest visades endast för ett kort 
ögonblick. Oavsiktlig inkodning är avsedd att ske då första deltestet är en 
kategoriseringsuppgift då deltagarna inte är medvetna om att de ska minnas bilderna av 
föremålen vid nästa deltest. Testet finns i två versioner; A och B. I version A är 
knappen för ”verklig” respektive ”ja” till höger och ”påhittad” respektive ”nej” till 
vänster. I version B är detta omvänt. För att de två versionerna skulle distribueras så 
jämnt som möjligt i studien användes version A vid ojämna deltagarnummer och 
version B vid jämna deltagarnummer.  
 
 
 
 

 
        Figur 1. Exempel på stimuli i DecLearn i form av verkliga och påhittade föremål. 
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ASRT (Alternating Serial Reaction Time Task). ASRT är ett test av procedurellt minne 
som avser att pröva icke-språklig inlärning (Howard & Howard, 1997). Databearbetning 
och analys av ASRT redovisas i en magisteruppsats av Heinisch och Nilsson (2016). 
Testet är utformat som ett datorspel där man ska fånga en hund som har rymt. Fyra 
cirklar visas på datorskärmen och en SR-box med fyra knappar som motsvarar 
respektive cirkel är kopplad till datorn. Hunden förflyttar sig mellan de olika cirklarna 
och försökspersonens uppgift är att ”fånga” hunden genom att trycka på den knapp på 
SR-boxen som motsvarar cirkeln där hunden dyker upp. Försökspersonen instruerades 
att fånga hunden så snabbt som möjligt men också att vara noga med att träffa rätt 
knapp. Då testet avser att mäta omedveten inlärning informerades inte försökspersonen 
om att hunden dök upp i ett förutbestämt mönster. Testet under dag 1 (ASRT Learning) 
var indelat i 3 epoker om vardera 10 block där varje block bestod av 85 
stimuli/knapptryckningar. Efter varje block visades återkoppling på skärmen i form av 
uppmuntran att antingen jobba snabbare (öka hastighet) eller försöka träffa rätt knappar 
oftare (öka korrekthet). Syftet med denna återkoppling är att försöka få försökspersonen 
att träffa rätt knappar ungefär 92 % av gångerna, vilket har visat sig vara optimalt för att 
inlärning ska ske utan medvetenhet. Efter 24 timmar gjordes ett uppföljningstest (ASRT 
Retention), vilket bestod av en epok med 5 block. Varje deltest avslutades med en 
intervju då försökspersonen fick berätta om det var något speciellt denne märkte eller 
tänkte på under spelet. Intervjun spelades in och svaren antecknades. 
 
Hänthetsintervju. Består av olika frågor som ställs av försöksledaren till 
försöksdeltagaren om dennes hänthet för att bedöma om personen är höger- och/eller 
vänsterhänt. Försöksdeltagaren ombes att visa med sina händer hur denne använder dem 
när han/hon skriver, ritar, kastar något, klipper med en sax, borstar tänderna och skär 
med en kniv.  
 
Fonologiskt ordflödestest, FAS. Testet FAS användes för att testa fonologiskt ordflöde. 
Detta mättes genom att låta försöksdeltagaren producera så många ord som möjligt som 
börjar på bokstäverna F, A och S. Försöksdeltagaren hade en minut på sig för varje 
bokstav och informerades om att det inte var tillåtet att böja ord (t.ex. att säga lampa, 
lampor och lampskärm) eller att säga namn.  
 
Semantiskt ordflödestest, Djur och Verb. Semantiskt ordflöde prövades med testen Djur 
och Verb. Dessa test avser att mäta flödet av ord inom kategorierna ”djur” och ”verb”. 
Försöksdeltagaren ombads att säga så många ord som möjligt inom varje kategori. 
Försöksdeltagaren hade en minut på sig för varje kategori och informerades om att 
samma verb inte fick böjas flera gånger (t.ex. äta, åt och ätit) eller att samma ord inte 
fick användas på flera sätt (t.ex. åka bil och åka skidor). Tidtagarur användes för att 
kontrollera tiden och svaren från samtliga ordflödestest antecknades och spelades in. 
 
Åke Olofssons ordavkodningstest. Testet ”Ordavkodning: mätning av fonologisk och 
ortografisk avkodningsförmåga” består av två delar: ”Vilket låter rätt?” och ”Vilket är 
rätt?” och prövar fonologisk respektive ortografisk ordavkodningsförmåga (Olofsson, 
1994). I den första delen, ”Vilket låter rätt?”, ska försöksdeltagaren avkoda nonord och 
riktiga ord med felaktig stavning och avgöra vilket ord som är en homofon, alltså vilket 
ord som låter som ett riktigt ord. Varje uppgift har tre eller fyra svarsalternativ. I delen 
”Vilket är rätt?” är uppgiften att avgöra vilket alternativ som är rätt stavat. Denna del 
har två svarsalternativ per uppgift. Båda alternativen låter likadant då man läser eller 
säger dem. Deltagarna hade två minuter på sig för varje del. Vid testningen instruerades 
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deltagarna att läsa orden och stryka under rätt svarsalternativ samt att de fick göra så 
långt de hann tills testledaren sa till. De informerades också om att de fick hoppa över 
uppgifter samt att de fick ändra ett svar som blivit felaktigt. Fyra övningsuppgifter 
gjordes gemensamt innan testet påbörjades. 
 
RAN (Rapid Automatized Naming). Testet mäter snabb automatiserad benämning av 
bilder, siffror och bokstäver. Försöksdeltagaren blir visad ett ark med 30 bilder i flera 
rader och ska benämna bilderna radvis i läsriktningen så snabbt som möjligt. Detta följs 
av att försöksdeltagaren ska benämna siffror och bokstäver på samma sätt. Varje del 
inleddes med en övningsuppgift med sju benämningsuppgifter för att säkerställa att 
försöksdeltagaren hade förstått uppgiften. Tidtagning togs från det att det första ordet 
sades till att det sista ordet var sagt. Tiden i sekunder antecknades för varje del.  
 
DLS Läshastighet. För att få en uppfattning om deltagarens förmåga att läsa snabbt med 
bibehållen förståelse användes DLS Läshastighet för klasserna 4-6 (Järpsten & Taube, 
2005). Texterna som användes var Draken i månskenet (årskurs 4), vilken består av 35 
uppgifter och I isbjörnens rike (årskurs 5 och 6) som består av 32 uppgifter. I de 
sammanhängande texterna finns parenteser med tre ord, varav ett passar in i 
sammanhanget medan de andra är felaktiga. Uppgiften är att läsa texten och stryka 
under rätt alternativ. Tidsgränsen är sex minuter för årskurs 4 och fyra minuter för 
årskurs 5 och 6. Deltagarna instruerades att läsa både noggrant och fort. Innan testet 
påbörjades gjordes tre övningsuppgifter gemensamt för att kontrollera att testdeltagarna 
förstått uppgiften rätt. 
 
Nonordsrepetition. Testet består av 24 nonord med totalt 120 konsonanter. Orden är 
uppdelade i tre grupper med olika svårighetsgrad. De första åtta orden saknar 
konsonantkluster, de följande åtta orden innehåller konsonantkluster med svensk 
fonemföljd och de resterande åtta orden innehåller konsonantkluster som inte är tillåtna 
i svenskan. Nonorden med instruktioner spelades upp från en ljudfil på dator och 
försöksdeltagaren lyssnade genom hörlurar. Försöksdeltagaren gavs möjlighet att själv 
justera ljudvolymen innan testet startade. Instruktionen var att repetera de påhittade 
orden som rösten sade på inspelningen och att lyssna noga eftersom orden bara spelades 
upp en gång. Försöksledaren pausade ljudfilen efter varje ord för att ge 
försöksdeltagaren tid att svara. Testningen spelades in för samtliga deltagare.  
 
LäSt ordavkodning. Testet prövar läsförmåga och består av två deltest; Avkodning 
nonord och Avkodning ord (Elwér et al., 2013). Varje deltest består i sin tur av två 
versioner, A och B. Avkodning nonord prövar framför allt fonologisk avkodning medan 
Avkodning ord prövar både fonologisk och ortografisk avkodning. Uppgiften är att läsa 
så många ord som möjligt under 45 sekunder. Vid testningen ombads deltagarna att läsa 
orden så fort, rätt och tydligt som möjligt. Varje deltest inleddes med en övningsuppgift 
där deltagarna fick läsa fem nonord/ord. 
 
LäSt stavning. Testet avser att pröva förmåga till ljudenlig stavning (Elwér et al., 2013). 
Detta kräver förmåga att dela upp ord i fonem vilket i sin tur kräver fonologisk 
medvetenhet. Ord läses upp av testledaren och deltagaren ombeds att skriva dem i ett 
svarsformulär. Testet består av totalt 60 ord. Först lästes ordet enskilt, därefter lästes 
ordet i en mening och slutligen lästes ordet enskilt på nytt. Testningen avbröts då 
deltagaren stavat fel på sju ord i följd. 
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WISC Kodning. WISC IV har till syfte att pröva kognitiva och intellektuella förmågor 
(Wechsler, 2013). Deltestet kodning prövar processhastighet i form av 
bearbetningshastighet, visuell perception, visuo-motorisk koordination, 
inlärningsförmåga, arbetsminne och kognitiv flexibilitet. Förmåga till motivation, 
koncentration och uppmärksamhet påverkar resultatet. Deltagarna ska under två minuter 
para ihop enkla symboler med siffror med hjälp av en kodnyckel, som visar vilken siffra 
som hör ihop med vilken symbol. Deltagarna instruerades att i de tomma rutorna fylla i 
den symbol som hörde ihop med siffran. Innan testningen började demonstrerades några 
övningsuppgifter av testledaren och därefter gjorde deltagarna några övningsuppgifter 
på egen hand. Deltagarna uppmanades att arbeta så snabbt och rätt de kunde samt att 
inte hoppa över någon uppgift. 
 
WISC Symbolletning. Deltestet symbolletning prövar också snabbhet, närmare bestämt 
bearbetningshastighet, visuell överblick, perceptuell snabbhet och kognitiv flexibilitet 
(Wechsler, 2013). Uppmärksamhet, koncentrationsförmåga och förmåga att arbeta 
under tidspress spelar roll för resultatet. Deltagarens uppgift är att i en grupp symboler 
söka efter två målsymboler och avgöra om någon av målsymbolerna återfinns i 
sökgruppen. Deltagarna instruerades att göra uppgifterna i tur och ordning, så snabbt 
som möjligt, utan att göra fel och utan att hoppa över någon uppgift. Tidsgränsen var 
två minuter. Innan testet påbörjades gjordes övningsuppgifter.  
 
WISC Matriser. Med deltestet matriser testas perceptuell funktion i form av visuellt 
logiskt tänkande (Wechsler, 2013). Även abstrakt problemlösningsförmåga prövas. 
Förmåga att förstå analogier samt kunna tänka flexibelt påverkar testresultatet. 
Testdeltagarens uppgift är att identifiera vilken bild av fem möjliga alternativ som 
passar in i ett visst mönster. Innan testet påbörjades gjordes några övningsuppgifter 
gemensamt. Testet avbröts då deltagaren svarade fel fyra gånger i följd eller vid fyra 
felaktiga svar på fem på varandra följande uppgifter.  
 
Fonologisk medvetenhet – Paulin. Test utformat av Maria Paulin (1997) som syftar till 
att pröva fonologisk medvetenhet. Testet innehåller uppgifter inom fem områden: 
borttagning av stavelser, borttagning av enstaka fonem, borttagning av fonemsekvens, 
omvända ljudsekvenser i ord och metateser av fonem. Varje deltest inleddes med några 
övningsuppgifter för att säkerställa att försöksdeltagaren hade förstått. 
Försöksdeltagaren fick inte ha tillgång till papper och penna eller skriva med fingret på 
bordet under testningen. Svar som dröjde mer än 20 sekunder bedömdes som felaktiga. 
 
TROG-2 (Test for Reception of Grammar). Testet prövar receptiv grammatisk 
hörförståelse, närmare bestämt förståelse av svenska grammatiska konstruktioner i form 
av ordböjningar, funktionsord och ordföljd (Bishop 2003). Testet är utvecklat av Bishop 
och finns översatt till svenska (Dahlgren Sandberg et al., 2009). Testet består av 80 
uppgifter fördelat på 20 block, där varje block testar en viss typ av grammatisk 
konstruktion. Syftet är att kartlägga vilka grammatiska konstruktioner som kan vara 
svåra för personen. Testledaren läste meningar och deltagaren ombads peka på den bild 
som passade ihop med det testledaren sade, alternativt säga siffran för valt 
svarsalternativ. Om deltagaren svarade fel på en uppgift markerades hela blocket som 
felaktigt. Testet avbröts då fem på varandra följande block var felaktiga. 
 
Tidtagning. Då tid har tagits under testningen har försöksledarens mobiltelefon använts 
som tidtagarur. 
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2.4. Procedur	

Datainsamlingen gjordes i samarbete med ett annat uppsatspar, Heinisch och Nilsson 
(2016), som studerade procedurellt minne hos barn med dyslexi. Testningen 
genomfördes således av totalt fyra försöksledare. Inför datainsamlingen gick samtliga 
försöksledare igenom allt testmaterial tillsammans och tränade på att utföra testen 
genom att öva på varandra. Under testningen utgick alla försöksledare från samma 
skriftliga instruktioner så att alla deltagare fick samma information och att testningen 
blev så lik som möjligt för alla deltagare oberoende av försöksledare. 
 
I de flesta fall genomfördes testningen i ett avskilt rum på barnets skola. I de fall då 
barnets föräldrar hade önskat att testningen genomfördes i hemmet följde man detta 
önskemål. Tid för testning bokades in via mejl eller telefon med klasslärare eller 
förälder för aktuell deltagare. Varje deltagare testades enskilt av en försöksledare under 
två dagar i följd och det tog ungefär 90-120 minuter per testtillfälle inklusive pauser. 
Varje testtillfälle inleddes med att deltagaren fick muntlig och skriftlig information om 
testningen och att det var frivilligt att delta. Deltagaren fick sedan ge sitt skriftliga 
samtycke. En kort intervju med frågor om sömn, hälsotillstånd, medicinering och 
koffeinintag hölls också varje testdag innan testningen började.  
 
Under dag 1 utfördes testen DecLearn Encoding och Recognition, Hänthetsintervju, 
ASRT Learning, Fonologiskt och semantiskt ordflödestest: FAS, Djur och Verb, Åke 
Olofssons ordavkodningstest, RAN, DLS Läshastighet samt Nonordsrepetition. Under 
dag 2 utfördes testen DecLearn Retention, ASRT Retention, LäSt ordavkodning och 
stavning, WISC: Kodning, Symbolletning och Matriser, Paulins test för fonologisk 
medvetenhet samt TROG-2. De delar av minnestesten (DecLearn och ASRT) som rörde 
inkodning/inlärning och igenkänningsminne efter 10 minuter genomfördes under första 
testtillfället och de delar av minnestesten som undersökte konsolidering och 
igenkänningsminne på nytt genomfördes efter 24 timmar under andra testtillfället. 
  
Salivprov för framtida genetisk analys inom projektet REMEMBR samlades in under 
dag 1 från de deltagare som hade samtyckt till detta. Deltagaren fick vid detta prov 
spotta i ett rör. Analysen av salivproven kommer inte att redovisas i denna 
magisteruppsats utan kommer att genomföras av forskare inom det större projektet 
REMEMBR.  
 
Efter avslutad testning rättade och poängsatte varje försöksledare de test som denne 
hade hållit i. I de fall då det fanns risk för att rättningen kunde bli subjektiv rättades 
testet även av en annan försöksledare för att bedömningen skulle bli så korrekt som 
möjligt.  
 
 
2.5. Databearbetning	och	statistik	

2.5.1. Databearbetning	
DecLearn. Programvaran E-prime registrerade deltagarnas svar samt reaktionstid i 
millisekunder (ms) för de olika deltesten. För inkodningsdelen beräknades andel 
korrekta svar i procent. För testen av igenkänningsminne efter 10 minuter samt efter 24 
timmar togs ett så kallat d-primevärde (d’) fram för varje deltagare. d-prime är ett värde 
som tar hänsyn till korrekta svar i förhållande till felaktiga eller uteblivna svar 
(Macmillan & Creelman, 1990), där bättre resultat på testet ger ett högre d’-värde 
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(Haatveit et al., 2010). Detta värde användes vid t-test, varians- och korrelationsanalyser 
för att undersöka eventuella gruppskillnader och samband. Andel korrekta svar i procent 
användes för att undersöka variationen i resultat över grupperna för inkodningsdelen, 
medan d-primevärdet användes för igenkänningstesten. 
 
Hänthetsintervju. Bedömningen baserades på deltagarens mest frekventa svar. 
 
Fonologiskt och semantiskt ordflödestest. Det totala antalet ord för F, A och S samt 
antalet ord för djur respektive verb räknades i råpoäng, vilket användes i analysen. 
Ytterligare en försöksledare rättade testet för att bedömningen skulle bli så korrekt som 
möjligt. 
 
Åke Olofssons ordavkodningstest. Testets manual användes för att ta fram stanine 
baserat på råpoäng (antal rätt svar) för varje test.  
 
RAN (Rapid Automatized Naming). Tid i sekunder för varje kategori (bilder, siffror och 
bokstäver) noterades.  
 
DLS Läshastighet. Stanine togs fram utifrån antal rätta svar på testet. Då normering för 
årskurs 3 och 7 inte fanns användes normering för årskurs 4 respektive 6 för dessa 
deltagare.  
 
Nonordsrepetition. Antal helt korrekt återgivna nonord samt antal korrekt återgivna 
konsonantfonem räknades ut i procent. Då rättningen av testet bedömdes riskera att bli 
subjektiv, eftersom den baseras på auditiv perception, bedömdes testet av två 
försöksledare. Om de två försöksledarna var oeniga om något nonord bedömdes det 
nonordet av en tredje försöksledare.  
 
LäSt avkodning och stavning. Varje rätt uttalat nonord/ord och rätt stavat ord gav en 
poäng. Råpoäng räknades för varje deltest (avkodning nonord, avkodning ord och 
stavning). Testets manual användes för att omvandla råpoäng till percentil och stanine. 
Vid analys har stanine använts. Ljudinspelningen från avkodningen lyssnades igenom 
av ytterligare en försöksledare för att rättningen skulle bli så korrekt som möjligt.  
 
WISC Kodning. Varje rätt svar gav en poäng och den totala poängen omvandlades till 
skalpoäng.  
 
WISC Symbolletning. Antal rätt minus antal fel gav råpoängen som omvandlades till 
skalpoäng. 
 
Fonologisk medvetenhet – Paulin. Korrekt svar på varje uppgift gav en poäng. Den 
totala poängen användes i analysen. 
 
WISC Matriser. Varje korrekt svar gav en poäng. Den totala råpoängen omvandlades till 
skalpoäng. 
 
TROG-2 (Test for Reception of Grammar). Totalt antal rätta block användes för att få 
fram percentil. Råpoängen (antal rätta block) användes vid analysen.  
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2.5.2. Statistiska	analyser	
Boxplot. Boxplots användes för att illustrera deltagarnas variation i resultat inom varje 
grupp för de tre deltesten inkodning, igenkänning efter 10 minuter samt igenkänning 
efter 24 timmar.  
 
Shapiro-Wilks test och Levenes test användes för att kontrollera att data var 
normalfördelad samt att variansen inom grupperna inte var signifikant olika.  
 
Frågeställning 1. Oberoende t-test användes för att undersöka eventuella 
gruppskillnader i DecLearns tre deltest. Beroende t-test användes sedan explorativt för 
att undersöka förändring i igenkänningsminne över tid (mellan sessionerna 10 minuter 
och 24 timmar) inom varje grupp. Effektstyrka räknades ut med Cohens d vars riktlinjer 
säger att liten effekt = 0,20, måttlig effekt = 0,50 och stor effekt = 0,80 (Cohen, 1988).  
 
Ytterligare explorativa analyser gjordes för att undersöka om typ av stimuli 
(verkligt/påhittat) hade någon effekt på igenkänningsminne i de två grupperna. För 
dessa analyser användes 2 (grupp: DD/TD) × 2 (session: 10 minuter/24 timmar) × 2 
(stimulityp: verklig/påhittad) ANOVA. För dessa analyser användes partiell eta-kvadrat 
(ƞρ²) som mått på effektstorlek. Effektstorleken ansågs vara liten om ƞρ² = 0.01, 
medium om ƞρ² = 0.06 och stor om ƞρ² = 0.14 (Cohen, 1988).  
 
Frågeställning 2. Korrelationsanalyser användes vid undersökning av sambandet mellan 
deklarativt minne och läsförmåga i grupperna. Sambandsstyrkan beräknades med 
Pearsons r, där korrelationen ansågs vara svag om r = 0,10, medelstark om r = 0,30 och 
stark om r = 0,50 (Cohen, 1988).  
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3. Resultat	
3.1. Inledande	intervju	

Samtliga deltagare uppgav att de hade sovit gott båda dagarna, bortsett från en person i 
dyslexigruppen som hade sovit dåligt natten till dag 2. Fem deltagare, tre i 
dyslexigruppen och två i kontrollgruppen, uppgav att de var förkylda medan övriga 
deltagare kände sig friska. En deltagare medicinerade med Movicol och en annan 
deltagare medicinerade för astma. En person i dyslexigruppen hade druckit te, i övrigt 
hade ingen deltagare intagit koffein. 
 
 
3.2. Hänthetsintervju	

Totalt var fyra personer vänsterhänta. Tre av dessa tillhörde dyslexigruppen medan en 
ingick i kontrollgruppen. Utöver detta var en person i dyslexigruppen både höger- och 
vänsterhänt (ambidexter). Övriga deltagare var högerhänta. 
 
 
3.3. Läs-,	skriv-	och	språktest	

3.3.1. Explorativ	analys	
Resultat för läs-, skriv- och språktest samt test av icke-verbal IQ för båda grupperna 
sammanställs i tabellen nedan (se sid. 19). Samtliga test presenteras i den ordning som 
de genomfördes under testningen.   
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Tabell 1. Resultat för samtliga läs-, skriv- och språktest samt test av icke-verbal IQ för 
dyslexigrupp (DD) samt kontrollgrupp (TD). Resultatet visas i medelvärde (M), 
standardavvikelse (SD), effektstorlek (Cohens d) samt p-värde. Deltagarantalet var 10 i 
varje grupp. 

  M SD   
  DD TD DD TD d p 

Ålder  11;8 10;9 1,2 1,3 0,75 0,10 

Årskurs  5,5 4,5 0,8 1,2 0,98 0,04* 

FAS  22,4 22,2 7,6 6,5 -0,03 0,95 

Djur  16,2 17,8 4,3 6,7 0,28 0,53 

Verb  12,2 12,5 5,3 3,5 0,07 0,88 
Olofssons 
ordavkodning – 
”Vad låter rätt?” 

 
1,8 3,8 0,9 1,6 1,54 0,003** 

Olofssons 
ordavkodning – 
”Vad är rätt?” 

 
1,8 4,1 1,0 1,4 1,89 0,001** 

RAN bilder  26,6 24,4 3,8 5,1 -0,49 0,29 

RAN siffror  16,2 14,4 4,5 2,5 -0,49 0,28 

RAN bokstäver  16,8 14,7 4,6 3,4 -0,52 0,26 

DLS Läshastighet  2,6 4,6 1,6 2,0 1,10 0,02* 
Nonordsrepetition 
– andel korrekta 
ord 

 
60,8 63,8 10,1 16,7 0,22 0,64 

Nonordsrepetition 
– andel korrekta 
konsonanter 

 
88,6 91,9 6,9 3,7 0,60 0,20 

LäSt avkodning 
nonord 

 
2,1 4,0 1,3 1,9 1.17 0,019* 

LäSt avkodning 
ord 

 
2,1 4,6 1,1 1,8 1,68 0,002** 

WISC Kodning  7,4 9,5 2,4 2,5 0,86 0,07 
WISC 
Symbolletning 

 
10,4 11,3 2,0 2,2 0,43 0,35 

Paulin - 
fonologisk 
medvetenhet 

 
22,5 27,6 7,0 8,6 0,65 0,16 

WISC Matriser  10,3 9,8 2,6 2,6 -0,19 0,67 

LäSt stavning  2,0 4,9 0,9 1,9 1,95 <0,001** 

TROG-2  17,5 17,8 1,2 0,9 0,28 0,53 
*p<0,05; **p<0,01        
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3.4. DecLearn	

3.4.1. Variation	i	resultat	
Figur 2 visar andel korrekta svar i procent under inkodningsfasen av DecLearn för 
dyslexigrupp och kontrollgrupp. En deltagare i dyslexigruppen utmärker sig då den 
hade avsevärt lägre procent korrekta svar än övriga i gruppen och betraktas därför som 
en extrem outlier. Deltagaren hade enbart 44 % korrekta svar, vilket motsvarar samma 
resultat som skulle fås om en person tryckte slumpvis på svarsknapparna. Denna 
deltagare har därför inte räknats med i efterföljande analyser. Ytterligare en deltagare i 
dyslexigruppen avviker från övriga deltagare i gruppen under inkodningsdelen. Denna 
deltagare har inkluderats i fortsatta analyser då dennes resultat bedömdes vara 
tillräckligt höga samt då denna deltagare inte avvek i de övriga deltesten.  
 
 

 
Figur 2. Variation i resultat från inkodningsfasen för varje grupp. 
 
 
Figur 3 visar resultatet från DecLearn igenkänning efter 10 minuter (se sid. 21). 
Deltagaren med högst andel korrekta svar finns i kontrollgruppen, medan medianvärdet 
är högre för dyslexigruppen. Shapiro-Wilks test visade att data inte avvek signifikant 
från normalfördelningen (p = 0,23) och Levenes test visade att variansen inom 
grupperna inte skiljde sig åt signifikant (p = 0,54).  
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Figur 3. Variation i resultat från igenkänningsdel efter 10 minuter för varje grupp. 
	
 
Resultat från DecLearn igenkänning efter 24 timmar visas i Figur 4 (se sid. 22). 
Resultatet visar att variationen är större i dyslexigruppen. Levenes test visade dock att 
skillnaden var acceptabel (p = 0,093). Shapiro-Wilks test visade att data inte avvek 
signifikant från normalfördelningen (p = 0,49). Eftersom resultatet inte kunde sparas för 
två deltagare saknas data för en deltagare i dyslexigruppen samt för en deltagare i 
kontrollgruppen under denna del av testet. 
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Figur 4. Variation i resultat från igenkänningsdel efter 24 timmar för varje grupp. 
 
 
3.4.2. Analys	av	gruppskillnader	i	DecLearn	
Resultaten från de oberoende t-testen för de tre deltesten i DecLearn redovisas i Tabell 
2. Ingen signifikant skillnad i resultat fanns mellan grupperna på något av deltesten. 
Dyslexigruppen hade något bättre resultat än kontrollgruppen på samtliga deltest.  
 
 
Tabell 2. Resultat för DecLearns tre deltest för dyslexigrupp (DD) samt kontrollgrupp (TD). Andel 
korrekta svar under inkodningsdelen redovisas i procent. Resultaten för igenkänningsdelarna 10 
minuter och 24 timmar redovisas i d'-värde. Resultaten visas i antal deltagare (n), medelvärde (M), 
standardavvikelse (SD), t-värde, effektstorlek (Cohens d) samt p-värde. 
 n M SD  
 DD TD DD TD DD TD t d p 
Inkodning 10 10 88 84 9,19 11,46 87,43 -0,39 0,39 
10 minuter 10 10 2,03 1,93 0,63 0,50 0,40 -0,18 0,70 
24 timmar 9 9 2,39 2,28 0,68 0,43 0,42 -0,19 0,68 
*p<0,05; **p<0,01 
 
 
3.4.3. Explorativa	analyser	
Explorativa inomgruppsanalyser visade att båda grupperna förbättrade sitt resultat efter 
24 timmar (se Figur 5, sid. 23). Ett beroende t-test visade att dyslexigruppen hade en 
signifikant förbättring av igenkänningsminne mellan sessionerna 10 minuter och 24 
timmar (t = -4,5, p = 0,002), medan kontrollgruppens förbättring inte var signifikant (t = 
-1,27, p = 0,24).  



  

 

23 

 
Figur 5. Resultat på testen i igenkänningsminne efter 10 minuter respektive 24 timmar för 
dyslexigrupp samt kontrollgrupp. Vertikala staplar visar standardfel. 
 
 
För att undersöka om typ av stimuli (verkligt/påhittat) hade någon effekt på 
minnesförmåga och om denna effekt varierade beroende på grupp och/eller session, 
genomfördes en 2 (grupp: DD/TD) × 2 (session: 10 minuter/24 timmar) × 2 (stimulityp: 
verklig/påhittad) ANOVA. Resultaten från denna analys visas i Tabell 3. 
 
 
Tabell 3. Resultat på DecLearn från 2 × 2 × 2 ANOVA redovisas i F-värde, ƞρ² (partiell eta-kvadrat) 
samt p-värde. 
 F ƞρ² p 
Grupp 0,0007 0,00004 0,98 
Session 8,4 0,35 0,01* 
Session × grupp 0,27 0,017 0,61 
Stimuli 364,4 0,96 <0,01** 
Stimuli × Grupp 4,5 0,22 0,049* 
Session × Stimuli 13,5 0,46 0,002** 
Session × Stimuli × Grupp 0,13 0,008 0,72 
*p<0,05; **p<0,01    
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Som framgår av Tabell 3, visade denna analys en stor och signifikant huvudeffekt av 
stimulityp, vilket innebär att typ av stimuli hade en effekt på minnesförmågan, sett över 
alla deltagare (både dyslexi- och kontrollgrupp) och båda sessionerna. Uppföljande 
analyser visade att minnet för verkliga föremål var bättre än för påhittade föremål. En 
session × stimuli interaktion visade också att den relativa förbättringen mellan 
sessionerna var signifikant större för påhittade föremål jämfört med verkliga föremål (se 
Figur 6).  
 
 

 
Figur 6. Igenkänningsminne av verkliga och påhittade objekt efter 10 minuter respektive 24 
timmar för samtliga deltagare. Vertikala staplar visar standardfel. 

 
 
Vidare framkom en signifikant stimuli × grupp interaktion med en stor effektstorlek. 
Uppföljande analyser visade att denna interaktion berodde på att dyslexigruppen hade 
relativt sämre minne för verkliga föremål (se Figur 7, sid. 25), men relativt bättre minne 
för påhittade föremål (se Figur 8, sid. 25) över båda sessionerna.  
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Figur 7. Igenkänningsminne av verkliga objekt efter 10 minuter respektive 24 timmar för 
dyslexigrupp samt kontrollgrupp. Vertikala staplar visar standardfel. 

 
 

 
Figur 8. Igenkänningsminne av påhittade objekt efter 10 minuter respektive 24 timmar för 
dyslexigrupp samt kontrollgrupp. Vertikala staplar visar standardfel. 
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3.5. Korrelationsanalys	

För att undersöka sambandet mellan deklarativt minne och läsförmåga gjordes en 
korrelationsanalys av igenkänningsminne efter 24 timmar (d'-värde) och DLS 
Läshastighet (stanine) för respektive grupp. Inom dyslexigruppen kunde ett medelstarkt 
positivt samband ses (r = 0,33), men detta var inte signifikant (p = 0,39) (se Figur 9). 
Inom kontrollgruppen fanns ett svagt, positivt, icke-signifikant samband (r = 0,17, p = 
0,67) (se Figur 10, sid. 27). 
 
 

 
Figur 9. Korrelationsanalys av DecLearn igenkänningsminne efter 24 timmar  
(d'-värde) och DLS Läshastighet (stanine) för dyslexigruppen. 
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Figur 10. Korrelationsanalys av DecLearn igenkänningsminne efter 24 timmar  
(d'-värde) och DLS Läshastighet (stanine) för kontrollgruppen. 
 
 
3.6. Kontrollanalyser	

För att utesluta att resultaten påverkades av att grupperna inte var perfekt matchade 
avseende ålder och kön gjordes en uppföljande kontrollanalys. Variablerna ålder och 
kön kontrollerades för i en multipel regressionsanalys med igenkänningsminne (10 
minuter och 24 timmar) som beroende variabler och grupp som oberoende variabel. 
Denna analys genomfördes i modulen General Linear Model i programmet Statistica. 
Resultaten visade att effekterna av variablerna ålder och kön inte var signifikanta (F<1, 
p>0,86). Dessa faktorer bör därför inte ha haft någon otillbörlig påverkan på resultaten.  
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4. Diskussion	
4.1. Resultatdiskussion	

Syftet med denna studie var att undersöka deklarativt minne i form av 
igenkänningsminne efter oavsiktlig inkodning hos barn med och utan dyslexi samt 
huruvida deklarativt minne kan fungera som kompensation för svårigheterna vid 
dyslexi. Den första frågeställningen var om det finns skillnader i deklarativt minne hos 
barn med dyslexi jämfört med barn utan dyslexi. Den andra frågeställningen var om det 
deklarativa minnet kan fungera som kompensation hos barn med dyslexi.  
 
4.1.1. Frågeställning	1	
Inledningsvis studerades data med hjälp av boxplots för att få överblick över 
distributionen inom och mellan grupperna. Den första frågeställningen undersöktes 
sedan med oberoende t-test. Resultaten i DecLearn visade inte någon signifikant 
skillnad mellan grupperna. Dyslexigruppen hade något bättre resultat på samtliga deltest 
jämfört med kontrollgruppen.  
 
Explorativa analyser gjordes därefter för att undersöka om grupperna skiljde sig åt 
beträffande eventuell förbättring av minnesförmåga mellan sessionerna 10 minuter och 
24 timmar. Både dyslexi- och kontrollgruppen hade bättre igenkänningsminne efter 24 
timmar. Inomgruppsanalys med beroende t-test visade att denna förbättring mellan 
sessionerna var signifikant i dyslexigruppen, men inte i kontrollgruppen.  
 
Ytterligare explorativa analyser gjordes för att undersöka om typ av stimulus 
(verkligt/påhittat) hade någon effekt på minnesförmågan. Variansanalys (2 × 2 × 2 
ANOVA) visade att typ av stimulus hade en stor och signifikant effekt på 
minnesförmågan för båda grupperna och över båda sessionerna. Båda grupperna var 
bättre på att minnas verkliga föremål jämfört med påhittade föremål. En session × 
stimuli-interaktion visade att förbättringen av minne mellan sessionerna var signifikant 
större för påhittade objekt än för verkliga objekt. En signifikant stimuli × grupp-
interaktion kunde ses, vilken berodde på att dyslexigruppen var relativt sämre på att 
minnas verkliga objekt men relativt bättre på att minnas påhittade objekt, sett över båda 
sessionerna.  
 
Ovanstående resultat pekar på ett intakt deklarativt minne hos dyslexigruppen. 
Dyslexigruppen var något bättre än kontrollgruppen på att minnas påhittade objekt. 
Detta mönster fann även Hedenius et al. (2013) i sin studie om igenkänningsminne hos 
barn med och utan dyslexi. Det har föreslagits att prestationen i visuospatialt 
korttidsminne/arbetsminne påverkas av i vilken grad det visuella stimulit kan kopplas 
till fonologi (Macaruso et al., 1995). Swanson (1978) såg att personer med nedsatt 
läsförmåga presterade sämre än kontroller när namn kunde ges till stimulit och alltså var 
lagrat fonologiskt. Att barnen med dyslexi var något sämre än barnen i kontrollgruppen 
på att minnas verkliga objekt skulle kunna förklaras av att de verkliga objekten var 
benämningsbara och alltså lagrade fonologiskt i minnet. Att barnen med dyslexi var 
bättre än kontrollgruppen på att minnas påhittade objekt skulle istället kunna förklaras 
av, som nämnts i tidigare studie av Hedenius et al. (2013), att personer med dyslexi 
lättare skapar beteckningar och associationer för objekt som är svårbeskrivna. Detta 
skulle också kunna tyda på en bättre visuospatial förmåga hos dessa barn (Schneps et 
al., 2012). 
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Båda grupperna hade bättre igenkänningsminne efter 24 timmar. Detta förklaras 
sannolikt av att testningen av igenkänningsminne efter 10 minuter även fungerade som 
ett extra inlärningstillfälle. En annan förklaring till förbättringen i minne skulle kunna 
vara att konsolidering har skett under natten till dag 2. En möjlig orsak till att 
dyslexigruppen hade något bättre minne efter 10 minuter och efter 24 timmar jämfört 
med kontrollgruppen skulle kunna vara att inkodningen och konsolideringen var bättre i 
denna grupp. Förutom ett intakt deklarativt minne skulle analyserna även kunna peka på 
ett förstärkt sådant hos barnen med dyslexi eftersom deras minne var något bättre än 
kontrollgruppens vid båda sessionerna. Effekten var dock väldigt liten. Då resultatet inte 
heller nådde signifikans och då deltagarna var få finns inte tillräckligt stöd för denna 
slutsats.  
 
4.1.2. Frågeställning	2	
För att besvara den andra frågeställningen gjordes korrelationsanalyser av deklarativt 
minne och läsförmåga för de båda grupperna. Resultatet visade ett medelstarkt, positivt, 
icke-signifikant samband mellan deklarativt minne och läsförmåga i dyslexigruppen. 
Denna korrelation tyder på att bättre deklarativt minne var förknippat med bättre 
läsförmåga. Även i kontrollgruppen fanns ett positivt, icke-signifikant samband, men 
detta var svagt. För att finna stöd för PDH hade det förväntade resultatet varit ett 
positivt samband i dyslexigruppen men inget samband i kontrollgruppen. Att sambandet 
i dyslexigruppen var starkare än i kontrollgruppen skulle kunna tala för att barnen med 
dyslexi kompenserar med hjälp av det deklarativa minnet vid läsning. Någon sådan 
slutsats kan i detta fall inte dras då sambanden inte var signifikanta.  
 
4.1.3. Sammanfattning	av	resultaten	
Resultaten tyder på att barnen med dyslexi har ett intakt deklarativt minne, vilket går i 
linje med PDH. Fullt stöd för antagandet att ett förstärkt deklarativt minne finns hos 
dessa barn kunde inte hittas. Dock hade dyslexigruppen en signifikant förbättring av 
igenkänningsminne över tid, vilket inte kunde ses i kontrollgruppen. Vidare visar 
resultatet att dyslexigruppen är något bättre på att minnas påhittade objekt jämfört med 
kontrollgruppen, något som också kunde ses i studien av Hedenius et al. (2013). Inget 
signifikant samband mellan deklarativt minne och läsförmåga sågs. Alltså finns det i 
denna studie inte stöd för hypotesen att deklarativt minne skulle fungera som 
kompensation hos barnen med dyslexi. Eftersom deltagarna i studien var få i antal och 
då resultaten inte alltid var signifikanta kan egentligen inga generella slutsatser dras.  
 
 
4.2. Metoddiskussion	

4.2.1. Deltagare	
Något som kan ha påverkat resultatet är det låga deltagarantalet. Fler deltagare hade 
krävts för att kunna dra några generella slutsatser. Ett större deltagarantal hade kunnat 
ge ett annat resultat samt ökat möjligheten till signifikanta resultat.  
 
Deltagarna i kontrollgruppen var i genomsnitt lite yngre än deltagarna i dyslexigruppen. 
Tre deltagare i kontrollgruppen gick i årskurs 3 medan ingen gjorde detta i 
dyslexigruppen. I dyslexigruppen ingick även en deltagare som gick i årskurs 7. 
Kontrollanalys av ålder har dock visat att detta sannolikt inte har haft någon avgörande 
påverkan på resultatet. Vid rättning av DLS Läshastighet användes normering för 
årskurs 4-6. Då normering inte fanns för årskurs 3 och 7 användes normering för årskurs 
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4 respektive 6 för dessa deltagare. Det är möjligt att dessa deltagare skulle ha fått bättre 
respektive sämre resultat om normering för rätt årskurs hade använts.  
 
Grupperna var inte jämnt fördelade gällande kön då dyslexigruppen bestod av 7 pojkar 
och 3 flickor, medan kontrollgruppen bestod av 3 pojkar och 7 flickor. Denna 
snedfördelning grupperna emellan har dock inte påverkat resultatet på ett avgörande sätt 
enligt en kontrollanalys. Att majoriteten i dyslexigruppen var pojkar skulle kunna 
förklaras av att fler pojkar har dyslexidiagnos (Miles et al., 1998).   
 
Vissa deltagare uppgav att de kände sig förkylda, vilket kan ha påverkat deras prestation 
under testningen. Vidare uppgav två deltagare att de medicinerade. Inget tyder på att 
dessa mediciner ska ha påverkat prestationen, men detta kan inte helt uteslutas. En 
annan aspekt är koncentrationsförmåga. Utifrån föräldraformulär framkom det att en 
deltagare i dyslexigruppen samt två deltagare i kontrollgruppen hade 
koncentrationssvårigheter, vilket också kan ha påverkat deras prestation. Dock hade 
ingen av deltagarna i studien, varken i dyslexi- eller kontrollgruppen, några 
diagnosticerade koncentrationssvårigheter.  
 
Det är möjligt att personerna som anmälde sig till studien hade ett särskilt intresse för 
att delta i studier. De kan t.ex. ha sökt sig till studien med anledning av att de visste att 
de presterar bra på de områden som testas. Detta skulle i så fall inte vara representativt 
för populationen i stort och resultaten skulle därför vara svåra att generalisera. 
  
4.2.2. Testningsförfarande	
Eftersom testningen kunde ske både på skolan och i hemmet resulterade detta i att 
testmiljön såg olika ut för deltagarna. Rummen på skolorna och i hemmen såg olika ut 
gällande möblemang och föremål, vilket kunde ge upphov till störande synintryck i 
varierande grad. Yttre ljud kan också ha varit en störande faktor i vissa fall.  
 
Deltagarna testades även olika tider på dygnet, vilket kan ha påverkat prestationen hos 
vissa deltagare då olika personer har olika dygnsrytm.  
 
Även om de fyra testledarna har försökt att utföra testningen på ett så enhetligt sätt som 
möjligt, finns det fortfarande risk för att testförfarandet till viss del har varierat mellan 
de olika testtillfällena. Den ena datorn fungerade inte optimalt och hade en tendens att 
haka upp sig. För att undvika att detta skedde under testningen använde två av 
testledarna en annan testordning under dag 1. Detta kan ha haft en påverkan på 
deltagarnas prestation under de olika testen. Det är t.ex. möjligt att en uttröttningseffekt 
drabbade vissa test som var förlagda i slutet av testningen. Denna uttröttningseffekt kan 
alltså ha drabbat olika test beroende på att testordningen var olika för deltagarna.  
 
Det var fler personer med jämna än ojämna deltagarnummer som deltog i studien, vilket 
ledde till ojämn fördelning vad gäller användandet av version A och B i testet 
DecLearn. Det var även fler deltagare med jämna nummer i dyslexigruppen än i 
kontrollgruppen. Den eventuella effekten av svarsknapparnas placering kunde därför 
inte kontrolleras för till fullo.  
 
Angående testet av fonologisk medvetenhet (Paulin) fanns det ingen tydlig 
överenskommelse mellan testledarna gällande hur mycket hjälp som skulle ges. Detta 
kan ha lett till att vissa deltagare gavs mer hjälp och därmed också fick bättre poäng. 
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För att undvika detta borde administreringen av testet ha diskuterats bättre innan 
testningen.  
 
Vid testningen användes två datorer av olika modell. Den ena datorn fungerade inte 
optimalt och var långsammare än den andra datorn. Detta resulterade i att bilderna i 
DecLearn ibland visades med en viss fördröjning. Denna fördröjning observerades 
enbart under exempeluppgifterna. Det kan dock inte helt uteslutas att detta även skedde 
under de kommande testuppgifterna. Två olika hörlurar användes vid testningen av 
Nonordsrepetition, vilket kan ha gett deltagarna olika förutsättningar för uppgiften. Data 
för DecLearn igenkänningsminne efter 24 timmar sparades inte för två deltagare (en i 
dyslexigruppen samt en i kontrollgruppen). Detta bidrog till ett mindre underlag för 
analys. 
 
 
4.3. Slutsatser	

Studiens resultat pekar på att barn med dyslexi har ett intakt visuellt 
igenkänningsminne. Således ger studien visst stöd för the procedural deficit hypothesis 
(PDH). Studien fann däremot inte stöd för hypotesens antagande att deklarativt minne 
kan kompensera för svårigheterna vid dyslexi, då inga signifikanta samband kunde ses 
mellan deklarativt minne och läsförmåga.  
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Bilaga 1.

Uppsala, datum

Deltagare sökes till forskningsprojekt om minnesfunktioner vid dyslexi

Vi genomför nu en studie för att öka kunskapen om styrkor och svagheter vad gäller inlärning
och minne vid dyslexi. Vårt mål är att bidra till utvecklandet av effektivare insatser i skolan för
barn som har läs- och skrivsvårigheter.

För denna studie önskar vi komma i kontakt med barn i åldersgruppen 9-13 år, som har svenska
som modersmål, och som har fått en dyslexidiagnos efter utredning hos logoped. Med det här
brevet vill vi fråga dig om du och ditt barn vill delta i studien. I kuvertet finns också ett kort brev
särskilt riktat till ditt barn.

Bakgrund och syfte
Nedsatt läsförmåga innebär ett betydande handikapp i dagens informationssamhälle och är i
förlängningen en demokratifråga. Svårigheter med läsning innebär att det är svårt att ta del av
information från myndigheter och dagstidningar och svårigheter att uttrycka sig i skrift gör det
svårt att göra sin röst hörd. Det är viktigt att barn med dyslexi kan erbjudas effektiva
behandlingsmetoder samt kompensatoriska hjälpmedel från tidig ålder.

Ny forskning tyder på att dyslexi kan hänga samman med en nedsatt förmåga till inlärning och
automatisering av vissa språkliga och motoriska färdigheter (så kallat procedurminne). Samtidigt
tycks andra former av minne fungera normalt eller, i vissa fall, till och med bättre än normalt.
Det är möjligt att sådana styrkor skulle kunna utnyttjas bättre för att kompensera för
svårigheterna vid dyslexi.

Studien har följande frågeställningar:
1. Har barn med dyslexi nedsatt förmåga att minnas språkliga och motoriska färdigheter

(procedurminne)?
2. Fungerar andra former av minne normalt eller till och med bättre än normalt hos barn

med dyslexi?
3. Kan starka minnesfunktioner kompensera för svårigheter vid dyslexi?
4. Kan gener hjälpa till att förklara en del av variationen i minnesförmåga och läsförmåga

och/eller hjärnans struktur och funktion hos barn med dyslexi och hos barn som inte har
nedsatt läsförmåga?



Bilaga 1.

Studiens genomförande
Studien omfattar två delstudier. Det här är en förfrågan om deltagande i delstudie 1. Några
barn kommer att få en särskild inbjudan till delstudie 2 i ett separat brev lite längre fram.

I delstudie 1 kommer ditt barn att genomföra olika uppgifter med papper och penna, och med
dator, i ett tyst rum på Ditt barns skola, eller, om ni så föredrar, i hemmet. Testerna omfattar
både funktioner som antas fungera väl vid dyslexi och funktioner som antas fungera sämre.
Testerna genomförs under två på varandra följande dagar och tar ca 90 minuter per dag,
inklusive pauser. Om ni väljer att testningen genomförs i skolan, kommer detta ske i samråd
med ditt barns klasslärare. Testningen kommer förläggas så att den stör undervisningen så lite
som möjligt.

Om du och ditt barn samtycker till att salivprov samlas in för genetisk analys, så kommer ditt
barn dessutom att få spotta i en liten kopp, som sedan tas omhand av försöksledaren. Du finner
mer information om hur salivproven och genetiska data kommer att behandlas längre ned i
texten, under rubriken Behandling av data.

Alla barn som deltar i studie 1 erhåller två biobiljetter och ett diplom efter avslutad testning.

Behandling av data
Deltagarnas data avidentifieras före analys och resultaten redovisas på gruppnivå. Endast
forskningsledarna kommer att ha tillgång till materialet när det väl är insamlat.

Salivprov från deltagarna i studien prepareras, analyseras och sparas konfidentiellt och kodat i
en biobank på Institutionen för biovetenskaper och näringslära, Huddinge Universitetssjukhus.
DNA kommer att lagras och forskningen kommer att omfatta studier av gener. Svaren av
analyserna förs in i ett register i kodad form och koden är endast tillgänglig för försöksledaren.

Vem får tillgång till prover och information?
Provresultat behandlas med full sekretess i likhet med vanliga journaluppgifter. Endast forskare
har tillgång till studieresultaten och vid de sammanställningar som görs är all identifierbar
information borttagen, vilket betyder att de kan identifieras endast med en kod.

Personuppgiftsansvarig är Martina Hedenius. Enligt personuppgiftslagen (PuL) har du rätt att
gratis en gång per år få ta del av de uppgifter om dig/ditt barn som hanteras och vid behov få
eventuella fel rättade. Kontaktperson är
MARTINA HEDENIUS

Universitetsadjunkt, medicine doktor och leg logoped
Institutionen för neurovetenskap
Uppsala universitet

Tel: 018- 471 47 46 eller 072-200 85 80 Mejl: martina.hedenius@neuro.uu.se
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Kan jag ångra mitt deltagande?
Du och ditt barn deltar helt frivilligt och kan när som helst avbryta er medverkan i studien utan
att behöva ange någon anledning. Om du eller ditt barn önskar dra sig ur studien så har det inga
konsekvenser för behandling av eventuella framtida sjukdomstillstånd. Ni har också rätt att
kräva att redan insamlad data då förstörs.

Ytterligare information
Förutom denna skriftliga information kommer ditt barn att bli muntligen informerad före det
första testtillfället. Ditt barn ges då också möjlighet att ställa frågor.

Du är välkommen att ringa eller mejla Martina Hedenius (se kontaktuppgifter ovan) för att få
ytterligare information om projektet.

Hur anmäler jag vårt intresse för att delta i studien?

Om du och ditt barn är intresserade av att delta i studien så kan ni anmäla detta på följande
sätt:

1. Fyll i och skriv under samtyckesblanketten på nästa sida. Observera att ett samtycke inte är
bindande på något sätt. Du och ditt barn har rätt att när som helst dra er ur studien utan att
behöva ange något skäl för detta. Ni har också rätt att kräva att redan insamlade data då
förstörs.

2. Fyll i enkäten med frågor om ditt barns utveckling.

3. Lägg samtyckesblanketten och enkäten i det bifogade kuvertet och posta. Portot är betalt.

Om ni föredrar att testningen för delstudie 1 genomförs i skolan, kommer vi kontakta
klassläraren för att boka in lämpliga tider för detta. Om ni föredrar att testningen genomförs i
hemmet, så kommer vi ringa er för att boka in en passande tid.

Om ni angett intresse för att delta i hjärnavbildningsstudien (delstudie 2) kommer vi ringa er för
mer information och möjlighet att ställa frågor.

Varmt tack för er tid så här långt!

Med bästa hälsning,

Martina Hedenius (projektansvarig forskare)
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Informerat samtycke

Jag har tagit del av informationen om studien ”Läsning, minne, gener och hjärna”. Jag är
medveten om att mitt barns deltagande i studien är fullt frivilligt och att han/hon när som helst
och utan närmare förklaring kan avbryta sitt deltagande.

JA         NEJ

Jag tillåter att mitt barn medverkar i studie 1 (två testtillfällen)  

Jag tillåter att mitt barn lämnar salivprov för genetisk analys    

Vi föredrar att delstudie 1 genomförs på skolan  

Vi föredrar att delstudie 1 genomförs i hemmet  

___________________ _____________________
Datum Datum

_____________________ _____________________
Vårdnadshavares signatur Deltagarens (barnets) signatur

_____________________ _____________________
Vårdnadshavares namnförtydligande Deltagarens (barnets) namnförtydligande

_____________________________ __________________________________
Vårdnadshavares telefonnummer Barnet födelsedatum

 Jag vill bli kontaktad av er för att boka tid för testning i hemmet och/eller ha möjlighet att
ställa frågor. (Annars bokas tiderna in via klassläraren.)

Skola:…………………………………………………………………

Klass: ………………………………………………………………….

Klasslärarens namn: …………………………………………………..

Klasslärarens telefonnr/e-postadress: ……………………………….....................................
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Hej!

Du har blivit inbjuden att vara med i ett forskningsprojekt som handlar om

1. hur barns minne fungerar
2. varför vissa barn har svårt att lära sig läsa.

Vårt mål är att barn som har svårt att lära sig läsa ska få bättre hjälp i skolan.

Om du vill vara med så kommer du att få träffa en forskare och göra några olika
testuppgifter.  En del saker kommer du tycka är lätta och andra saker är kanske
lite svårare. Vi kommer inte berätta för någon annan hur det går för just dig.
Dina resultat är hemliga för alla utom forskaren.

Om du ångrar dig och inte vill vara med längre så är det bara att säga till den
forskare du arbetar med. Du behöver inte förklara varför du inte vill vara med.

Om du vill vara med i projektet så kan du prata mer med din mamma eller pappa
(eller annan vårdnadshavare). De har också fått ett brev där det står hur man kan
anmäla sig.

Vänliga hälsningar,

Martina Hedenius (forskare)
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Deltagare sökes till forskningsprojekt om ”Läsning, minne, gener och hjärna”

Vi genomför just nu en studie för att öka kunskapen om styrkor och svagheter vad gäller
inlärning och minne vid dyslexi/läs- och skrivsvårigheter. Vårt mål är att bidra till utvecklandet
av effektivare insatser i skolan för barn som har läs- och skrivsvårigheter. Vi vill också öka
kunskapen om faktorer som påverkar läsutvecklingen hos barn utan särskilda svårigheter.

Vi söker nu efter deltagare i åldern 9-13 år (årskurs 3-6) med normal kognitiv, språklig och
motorisk utveckling samt normal läs- och skrivutveckling och vill med detta brev fråga om Du
och Ditt barn vill delta. I kuvertet finns också ett kort brev särskilt riktat till ditt barn.

Bakgrund och syfte
När ett barns läsutveckling är påtagligt försenad trots att barnet har en normal utveckling i alla
andra avseenden, brukar man tala om ”specifik lässvårighet” eller dyslexi. Det betyder att
svårigheten med läsning inte kan förklaras av någon annan funktionsnedsättning, såsom
begåvningshandikapp, hörselnedsättning, andra uppenbara neurologiska skador eller sociala
omständigheter. Dyslexi drabbar omkring 5-8 % av alla barn.

Nedsatt läsförmåga innebär ett betydande handikapp i dagens informationssamhälle och är i
förlängningen en demokratifråga. Svårigheter med läsning innebär att det är svårt att ta del av
information från myndigheter och dagstidningar och svårigheter att uttrycka sig i skrift gör det
svårt att göra sin röst hörd. Det är därför högst angeläget att barn med dyslexi kan erbjudas
effektiva behandlingsmetoder samt kompensatoriska hjälpmedel från tidig ålder.

Ny forskning tyder på att dyslexi kan hänga samman med en nedsatt förmåga till inlärning och
automatisering av vissa kognitiva/språkliga färdigheter (så kallat procedurminne). Samtidigt
tycks andra aspekter av inlärning och minne fungera normalt eller, i vissa fall, till och med bättre
än normalt. Det är möjligt att sådana styrkor skulle kunna utnyttjas bättre för att kompensera
för svårigheterna vid dyslexi.

Studien har följande frågeställningar:
1. Har barn med dyslexi nedsatt förmåga att minnas kognitiva/språkliga färdigheter

(procedurminne)?
2. Är andra aspekter av inlärning och minne intakta eller till och med förstärkta hos barn

med dyslexi?
3. Kan sådana intakta funktioner kompensera för svårigheter vid dyslexi?
4. Kan gener hjälpa till att förklara en del av variationen i minnesförmåga och läsförmåga

och/eller hjärnans struktur och funktion hos barn med dyslexi och hos normalutvecklade
barn?
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Studiens genomförande
Studien omfattar två delstudier. Alla barn bjuds in till båda delstudierna, men det går utmärkt
att medverka endast i delstudie 1, om man så vill.

Delstudie 1 syftar till att besvara vissa aspekter av frågeställningarna 1-3. I denna delstudie
genomförs ett antal tester med papper och penna och med dator i ett tyst rum på Ditt barns
skola, eller, om ni så föredrar, i hemmet. Testerna omfattar både funktioner som antas fungera
väl vid dyslexi och funktioner som antas fungera sämre. Testerna genomförs under två på
varandra följande dagar och tar ca 90 minuter per dag, inklusive pauser. Om ni väljer att
testningen genomförs i skolan, kommer detta ske i samråd med ditt barns klasslärare.
Testningen kommer förläggas så att den stör undervisningen så lite som möjligt.

Om du och ditt barn samtycker till att salivprov samlas för genetisk analys (frågeställning 4), så
kommer ditt barn dessutom att få spotta i en liten kopp, som sedan tas omhand av
försöksledaren. Du finner mer information om hur salivproven och genetiska data kommer att
behandlas längre ned i texten, under rubriken Behandling av data.

Alla barn som deltar i studie 1 erhåller två biobiljetter och ett diplom efter avslutad testning.

Delstudie 2 syftar till att besvara frågeställningarna 1-3 på ”hjärnnivå” och är särskilt viktig för
att kunna besvara frågeställning 3, om kompensation. I denna delstudie kommer deltagarna att
få genomföra minnestester i en kamera som registrerar aktiviteten i hjärnan när den arbetar.
Deltagarna kommer att få genomföra en uppgift som testar minnesfunktioner som antas vara
nedsatta vid dyslexi, men som också kan lösas genom att hjärnan använder kompenserande
funktioner. Nedan följer mer detaljerad information om vad undersökningen innebär.

Undersökning med magnetkamera (MR)
I det här projektet studeras hjärnans struktur och aktivitet med hjälp av en magnetkamera (så
kallad MR-kamera), som finns vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Undersökningen med
MR-kameran är ofarlig och helt smärtfri och har sedan mitten av 1980-talet varit etablerad som
en metod för avbildning av hjärnan. Metoden har använts i flera svenska studier med barn som
deltagare.

Med kameran kan man undersöka hur hjärnan aktiveras då man utför olika minnesuppgifter.
När kameran tar bilder förekommer höga ljud som eventuellt kan leda till visst obehag. För att
minska ljudnivån så kommer ditt barn att använda hörselskydd. Ljudnivån i kameran är inte
skadlig för hörseln på något sätt.

I samtliga testuppgifter presenteras uppgifterna på en datorskärm som ditt barn kan se då
han/hon ligger i kameran. Ditt barn kommer att svara genom att trycka på olika knappar på en
svarsplatta. Under testet kan ditt barn kommunicera med försöksledaren via en mikrofon.
Undersökningstiden i magnetkameran är beräknad till ca 45 minuter. Total tidsåtgång för
besöket, inklusive förberedelser och instruktioner, är beräknad till ca 90 minuter.
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Alla deltagare i delstudie 2 erhåller en gåva värd 600 kronor (inträde och åkkuponger till Gröna
Lund för två personer), ett diplom samt en bild av sin egen hjärna som tack för sin medverkan.

Behandling av data
Delstudie 1: Deltagarnas data avidentifieras före analys och resultaten redovisas på statistisk
gruppnivå. Endast forskningsledarna kommer att ha tillgång till materialet när det väl är
insamlat.

Salivprov från deltagarna i studien prepareras, analyseras och sparas konfidentiellt och kodat i
en biobank på Institutionen för biovetenskaper och näringslära, Huddinge Universitetssjukhus.
DNA kommer att lagras och forskningen kommer att omfatta studier av gener. Svaren av
analyserna förs in i ett register i kodad form och koden är endast tillgänglig för försöksledaren.

Delstudie 2: De digitala bilderna från hjärnavbildningsstudien arkiveras under ditt barns namn
och personnummer i det digitala bildarkivet på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, som
även används för lagring av patientbilder. Bilderna är sekretesskyddade på samma sätt som
patientbilder. När bilderna bearbetas av forskarna är de anonymiserade och ingen obehörig har
tillgång till dem. Hantering av personuppgifter sker i enlighet med reglerna i
personuppgiftslagen (1998:204) och enligt Datainspektionens rekommendationer.

Vem får tillgång till prover och information?
Provresultat behandlas med full sekretess i likhet med vanliga journaluppgifter. Endast forskare
har tillgång till studieresultaten och vid de sammanställningar som görs är all identifierbar
information borttagen, vilket betyder att de kan identifieras endast med en kod.

Kan jag ångra mitt deltagande?
Du och ditt barn deltar helt frivilligt och kan när som helst avbryta er medverkan i studien utan
att behöva ange någon anledning. Om du eller ditt barn önskar dra sig ur studien så har det inga
konsekvenser för behandling av eventuella framtida sjukdomstillstånd. Ni har också rätt att
kräva att redan insamlad data då förstörs.

Ytterligare information
Delstudie 1: Förutom denna skriftliga information kommer ditt barn att bli muntligen
informerad före det första testtillfället. Ditt ges då också möjlighet att ställa frågor.

Delstudie 2: När vi fått in ert skriftliga samtycke kommer vi kontakta er per telefon för mer
information. Då kan vi även tillsammans komma överens om en lämplig tid för undersökningen.
Vi vill gärna att någon av barnets vårdnadshavare följer med barnet till undersökningen.
Ytterligare information om testprocedur och förberedelser ges av försöksledaren i samband
med undersökningstillfället.
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Du är välkommen att ringa den projektansvariga för studien för att få ytterligare information om
projektet. Kontaktuppgifter till projektansvarig forskare:

MARTINA HEDENIUS

Universitetsadjunkt, medicine doktor och leg logoped
Institutionen för neurovetenskap
Uppsala universitet

Tel: 018- 471 47 46 eller 072-200 85 80 Mejl: martina.hedenius@neuro.uu.se

Hur anmäler jag vårt intresse för att delta i studien?

Om du och ditt barn är intresserade av att delta i studien så kan ni anmäla detta på följande
sätt:

1. Fyll i och skriv under samtyckesblanketten på nästa sida. Observera att ett samtycke inte är
bindande på något sätt. Du och ditt barn har rätt att när som helst dra er ur studien utan att
behöva ange något skäl för detta. Ni har också rätt att kräva att redan insamlade data då
förstörs.

2. Fyll i enkäten med frågor om ditt barns utveckling.

3. Lägg samtyckesblanketten och enkäten i det bifogade kuvertet och posta. Portot är betalt.

Om ni föredrar att testningen för delstudie 1 genomförs i skolan, kommer vi kontakta
klassläraren för att boka in lämpliga tider för detta. Om ni föredrar att testningen genomförs i
hemmet, så kommer vi ringa er för att boka in en passande tid.

Om ni angett intresse för att delta i hjärnavbildningsstudien (delstudie 2) kommer vi ringa er för
mer information och möjlighet att ställa frågor.

Varmt tack för er tid så här långt!

Med bästa hälsning,

Martina Hedenius (projektansvarig forskare)
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Informerat samtycke
Jag har tagit del av informationen om studien ”Läsning, minne, gener och hjärna”. Jag är
medveten om att mitt barns deltagande i studien är fullt frivilligt och att han/hon när som helst
och utan närmare förklaring kan avbryta sitt deltagande.

JA         NEJ

Jag tillåter att mitt barn medverkar i studie 1 (två testtillfällen)  

Jag tillåter att mitt barn lämnar salivprov för genetisk analys    

Vi föredrar att delstudie 1 genomförs på skolan  

Vi föredrar att delstudie 1 genomförs i hemmet  

Jag tillåter att mitt barn medverkar i studie 2 (hjärnavbildningsstudie)  

___________________ _____________________
Datum Datum

_____________________ _____________________
Vårdnadshavares signatur Deltagarens (barnets) signatur

_____________________ _____________________
Vårdnadshavares namnförtydligande Deltagarens (barnets) namnförtydligande

_____________________________ __________________________________
Vårdnadshavares telefonnummer Barnet födelsedatum

 Jag vill bli kontaktad av er för att boka tid för testning i hemmet och/eller ha möjlighet att
ställa frågor. (Annars bokas tiderna in via klassläraren.)

Skola:…………………………………………………………………

Klass: ………………………………………………………………….

Klasslärarens namn: …………………………………………………..

Klasslärarens telefonnr/e-postadress: ……………………………….....................................
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Hej!

Du har blivit inbjuden att vara med i ett forskningsprojekt som handlar om

1. hur barns minne fungerar
2. varför vissa barn har svårt att lära sig läsa.

Vårt mål är att barn som har svårt att lära sig läsa ska få bättre hjälp i skolan.

Projektet består av två delar. Om du vill vara med i den första delen så kommer
du att få träffa en forskare och göra några olika testuppgifter.  En del saker
kommer du tycka är lätta och andra saker är kanske lite svårare. Vi kommer inte
berätta för någon annan hur det går för just dig. Dina resultat är hemliga för alla
utom forskaren.

I den andra delen kommer du att få ligga i en stor kamera som ser ut ungefär
som ett rymdskepp. Med den här kameran kan forskarna se hur det ser ut i
hjärna när du lär dig saker. Undersökningen är helt ofarlig.

Du kan välja att bara vara med i den första delen eller att vara med i båda
delarna. Om du ångrar dig och inte vill vara med längre så är det bara att säga
till den forskare du arbetar med. Du behöver inte förklara varför du inte vill vara
med.

Om du vill vara med i projektet så kan du prata mer med din mamma eller pappa
(eller annan vårdnadshavare). De har också fått ett brev där det står hur man kan
anmäla sig.

Vänliga hälsningar,

Martina Hedenius (forskare)
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Deltagare sökes till studie om minnesfunktioner hos barn med dyslexi
Vi genomför just nu en studie om minnesfunktioner hos barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
jämfört med en grupp barn utan sådana svårigheter. För denna studie önskar vi komma i kontakt
med normalutvecklade barn i åk 3-6, utan läs- och skrivsvårigheter, som har svenska som
modersmål. Vi undrar nu om Er skola har intresse och möjlighet att delta i studien.

Bakgrund och syfte
När ett barns läsutveckling är påtagligt försenad trots att barnet har en normal utveckling i alla
andra avseenden, brukar man tala om ”specifik lässvårighet” eller dyslexi. Det betyder att
svårigheten med läsning inte kan förklaras av någon annan funktionsnedsättning, såsom
begåvningshandikapp, hörselnedsättning, andra uppenbara neurologiska skador eller sociala
omständigheter. Dyslexi drabbar omkring 5-8 % av alla barn.

Nedsatt läsförmåga innebär ett betydande handikapp i dagens informationssamhälle och är i
förlängningen en demokratifråga. Svårigheter med läsning innebär att det är svårt att ta del av
information från myndigheter och dagstidningar och svårigheter att uttrycka sig i skrift gör det svårt
att göra sin röst hörd. Det är därför högst angeläget att barn med dyslexi kan erbjudas effektiva
behandlingsmetoder samt kompensatoriska hjälpmedel från tidig ålder.

Ny forskning tyder på att dyslexi kan hänga samman med en nedsatt förmåga till inlärning och
automatisering av vissa kognitiva/språkliga färdigheter (så kallat procedurminne). Samtidigt tycks
andra aspekter av inlärning och minne fungera normalt eller, i vissa fall, till och med bättre än
normalt. Det är möjligt att sådana styrkor skulle kunna utnyttjas bättre för att kompensera för
svårigheterna vid dyslexi.

Studien har följande frågeställningar:
1. Har barn med dyslexi nedsatt förmåga att minnas kognitiva/språkliga färdigheter

(procedurminne)?
2. Är andra aspekter av inlärning och minne intakta eller till och med förstärkta hos barn med

dyslexi?
3. Kan sådana intakta funktioner kompensera för svårigheter vid dyslexi?
4. Kan gener hjälpa till att förklara en del av variationen i minnesförmåga och läsförmåga

och/eller hjärnans struktur och funktion hos barn med dyslexi och hos normalutvecklade
barn?



Studiens genomförande
Studien utförs som ett forskningsprojekt vid Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet.
Huvudansvarig för studien är universitetsadjunkt Martina Hedenius (leg logoped, medicine doktor).

Barnen som väljer att delta i studien kommer att få göra två datoriserade tester, utformade för att
likna dataspel. Testen prövar både de aspekter av inlärning och minne som antas fungera väl vid
dyslexi och de som antas fungera sämre. Barnen kommer även att få göra några uppgifter som
prövar språklig förmåga, logisk-spatial förmåga och läsförmåga. Vi kommer att träffa barnen enskilt
under två på varandra följande dagar. Testningen tar ca 90 minuter båda dagarna, inklusive pauser.

Alla uppgifter och testresultat kommer att hanteras konfidentiellt. Detta innebär att barnens identitet
och enskilda resultat inte kommer att vara tillgängliga för andra än forskningsledaren. Resultaten
från studien kommer att presenteras gruppvis och avidentifierat.

Hur kan vår skola vara med?
Om intresse finns ber vi Dig att dela ut bifogade informationsbrev till barnen i årskurserna 3 till 6.
Breven innehåller information om studien samt ett formulär för målsmans godkännande. I brevet
framgår att deltagande i studien är helt frivilligt och när som helst kan avbrytas utan att skäl
behöver anges. Formuläret innehåller också några frågor till målsman om barnets utveckling.
Föräldrarna till de barn som önskar delta i studien ombeds skicka svarsformuläret med samtycke till
oss. Därefter kontaktar vi klassläraren för att bestämma lämplig tid för testning.

För att kunna genomföra testningarna på ett likvärdigt sätt för alla barn vore det till stor hjälp om vi
kunde få tillgång till ett avskilt, tyst rum på skolan. Vi kommer även erbjuda att testningarna sker i
hemmet i de fall föräldrarna föredrar det. Testningarna beräknas genomföras under v XX – v XX
2015.

Du är varmt välkommen att höra av Dig till oss vid eventuella frågor och synpunkter.

Med vänlig hälsning,

Martina Hedenius

Leg logoped, Medicine doktor
Institutionen för neurovetenskap, Logopedi
Uppsala universitet.

Tel: 072- 200-8580; e-post: martina.hedenius@neuro.uu.se


