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Sammendrag 
Det er de svake leserne som er tema i denne undersøkelsen. Avkoding og forståelse er de to 

sentrale prosessene i lesing (Gough & Tunmer, 1986), og denne undersøkelsen retter seg mot 

barn som har vansker med avkodingen. Den spesialpedagogiske tilnærmingen til barn med 

slike vansker har i stor grad fokusert på språkets fonologiske aspekter. At ferdigheter som 

fonologisk bevissthet kan støtte leseforståelsen til barn med avkodingsvansker er også godt 

dokumentert gjennom forskning (Hulme & Snowling, 2009). I tillegg foreligger det studier 

som viser at andre språklige ferdigheter, som ordforråd og morfologisk bevissthet, kan støtte 

leseforståelsen til denne gruppa. Dette området er imidlertid ikke like godt utforsket (Casalis, 

Colé & Solo, 2004; Ricketts, Nation & Bishop, 2007). På bakgrunn av dette søker denne 

studien kunnskap om betydningen av ordforråd og morfologisk bevissthet har for 

leseforståelsen til barn med avkodingsvansker i 4. klasse. Det er derfor formulert følgende 

forskningsspørsmål:  

 

Hvilken betydning har ordforråd og morfologisk bevissthet for leseforståelsen til barn med 

avkodingsvansker? 

 

Forskningsspørsmålet vil besvares gjennom to hypoteser: 

 

I: Ordforråd har betydning for leseforståelsen til barn med avkodingsvansker. 

 

II: Morfologisk bevissthet har betydning for leseforståelsen til barn med 

avkodingsvansker. 

 

Undersøkelsen har en kvantitativ metodisk tilnærming, og et ikke-eksperimentelt design. 

Utvalget består av 55 4.-klassinger med svake ferdigheter i avkoding, og er valgt ut av en 

større kohort tilknyttet et prosjekt i regi av forskergruppen Child Language and Learning 

(CLL) ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Ulike psykometriske tester er 

brukt for å representere studiens variabler. Avkodingsferdigheter er målt ved Test of Word 

Reading Efficiency (TOWRE), leseforståelse er målt ved testen Neale Analysis of Reading 

Ability (NARA), ordforråd er målt ved British Picture Vocabulary scale (BPVS) mens 

morfologisk bevissthet er målt ved Word Analogy. I tillegg er Block Design fra WPPSI-III 

brukt som kontrollvariabel i denne undersøkelsen. Det ble valgt å bruke to designmessige 
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tilnærminger for å best mulig kunne svare på forskningsspørsmålet. Den første tilnærminga er 

et kausalt komparativt design, hvor utvalget ble delt inn i grupper etter skårer på en test for 

leseforståelse. Her ble eventuelle gruppeforskjeller i ordforråd og morfologisk bevissthet 

signifikanstestet ved t-tester, og det ble gjennomført en analyse av kovarians for å kontrollere 

for generelt evnenivå. Den andre tilnærminga kan betegnes som et korrelasjonsstudium, hvor 

både korrelasjons- og regresjonsanalyser ble anvendt. Analysene i undersøkelsen er 

gjennomført ved statistikkprogrammet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

 

Resultatene fra begge tilnærmingene viste at ordforrådet ikke har betydning for 

leseforståelsen til barn med avkodingsvansker. Tilnærming I viste ikke signifikante 

forskjeller mellom gruppene, og heller ikke korrelasjonsanalysen eller regresjonsanalysen i 

tilnærming II viste signifikante resultater. Hypotese I må derfor forkastes. Begge 

tilnærmingene viste imidlertid at morfologisk bevissthet har betydning for leseforståelsen til 

barn med avkodingsvansker. De to gruppene i tilnærming I hadde signifikante forskjeller i 

morfologisk bevissthet, også når det ble kontrollert for generelt evnenivå. I tilnærming II ble 

det funnet signifikante og positive korrelasjoner mellom morfologisk bevissthet og 

leseforståelse, og morfologisk bevissthet kunne også forklare unik varians i leseforståelse. 

Hypotese II kan derfor bekreftes. 

  

At morfologisk bevissthet har betydning for leseforståelsen til barn med avkodingsvansker er 

i tråd med tidligere forskning (Elbro & Arnbak, 1996; Nagy, Berninger, Abbott, Vaughan & 

Vermulen, 2003). At ordforrådet ikke ser ut til å ha betydning er mer uventet. Empiriske 

undersøkelser er relativt konsistente i å vise at ordforråd har en sammenheng med 

leseforståelse på dette klassetrinnet (Ku & Anderson, 2003; Ouellette, 2006), men 

flesteparten av disse studiene undersøker barn i en typisk utvikling. Denne masterstudien 

harmonerer imidlertid med andre undersøkelser av barn med avkodingsvansker (Nagy et al., 

2003). 
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1 Innledning 
1.1 Bakgrunn, tema og formål 
Skriftspråkets rolle i samfunnet har de siste årene blitt mer fremtredende. Informasjons- og 

kunnskapssamfunnet har blitt en realitet, og betydningen av ferdigheter i skriftspråket har økt 

i takt med dette. Elementære lese-og skriveferdigheter er ikke lenger nok, det kreves 

avanserte skriftspråklige ferdigheter for å kunne tilfredsstille kravene som stilles til den 

enkelte borger (Wagner, Strömqvist & Uppstad, 2008). Kunnskapen overleveres også 

skriftlig i større grad enn før. Dermed blir skriftspråket en nøkkel til kunnskap, som kan låse 

opp dører til både utdanning og arbeid. Lesing og skriving danner i tillegg et grunnlag for 

kommunikasjon mellom mennesker (Kunnskapsdepartementet, 2006). Ikke minst gjennom 

utviklinga av digitale kommunikasjonsformer som e-post og SMS øker behovet for (og 

kravet til) skriftlighet.  

 

Den talespråklige utviklinga betegnes som en robust prosess (Bishop, 2006), og barn trenger 

vanligvis ikke særlig opplæring utover vanlige samspillsituasjoner. Skriftspråkutviklinga 

skjer derimot under andre betingelser, og er i større grad avhengig av ulike typer stimulering 

(Kamhi & Catts, 2005a). Skolen har derfor en viktig rolle for elevers lese- og 

skriveopplæring. Dette synet gjenspeiles i dagens skolepolitikk. Særlig etter at resultatene fra 

den internasjonalt komparative elevundersøkelsen PISA ble lagt frem i 2000, har 

leseferdighetene til norske barn stått på den politiske dagsorden. Resultatene viste at norske 

barn hadde svakere leseferdigheter enn forventet (Lie, Kjærnsli, Roe & Turmo, 2001). Fra en 

spesialpedagogisk synsvinkel var det særlig bekymringsverdig at det ble avdekket store 

forskjeller mellom de beste og de svakeste leserne. Signalene fra nevnte PISA-undersøkelse, 

samt andre lignende undersøkelser fra senere tid, har ført til økt vektlegging av lesing i 

skolen. I 2003 la regjeringen fram en femårig plan for forbedret leseferdighet og leselyst i 

skolen, gjennom tiltaksplanen ”Gi rom for lesing!”. Planen innebar tiltak for både skoleeiere, 

rektorer, utdanningsinstitusjoner, bibliotekarer og lærere, og det ble bevilget store summer fra 

regjeringen til gjennomføringa av planen (Utdannings- og forskningsdepartementet, 2003).  

 

Innledningsvis ble betydningen av skriftspråklige ferdigheter som samfunnsborger 

understreket. Det er imidlertid ikke bare slike langsiktige konsekvenser den svake leser kan 

oppleve. Som elev vil svake leseferdigheter kunne være belastende i skolehverdagen. Å se de 
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andre elevene ”reise ifra” i leseutviklinga – opplevelsen av faglig tilkortkommenhet – vil 

kunne true en elevs selvbilde (Lyster, 2002). Lesing er også en sentral kilde til 

kulturforståelse. Gjennom boklesing får elever ta del i en felles tekstkultur, og slik dannes en 

felles referanseramme som kan bli et utgangspunkt for å kunne forstå både seg selv og 

samfunnet (Kunnskapsdepartementet, 2006). Etter hvert som elevene tilegner seg 

grunnleggende leseferdigheter danner disse ferdighetene også et nødvendig grunnlag for 

læring i alle fag (Bråten, 2007). Internasjonale fremstillinger antyder en overgang fra ”å lære 

å lese” til ”å lese for å lære” fra 4. klasse (Aukrust, 2005). I lys av dette vil lesevansker 

utgjøre et større handicap jo lenger opp i klassetrinnene en kommer. Noe som kan forsterke 

problemene ytterligere, er at manglende mestringsfølelse vil kunne føre til at barna unngår 

lesesituasjoner, noe som igjen kan bidra til at forskjellene mellom elevene blir enda større 

(Hulme & Snowling, 2009). I tillegg vil skriftspråklig erfaring også kunne påvirke den 

talespråklige utviklinga, slik at svake leseferdigheter vil kunne stå i veien for språkutviklinga 

som sådan (Wagner et al., 2008). På bakgrunn av dette ser en at det å ikke beherske 

skriftspråket vil kunne gi åpenbare konsekvenser for den det gjelder. Temaet er følgelig et 

viktig spesialpedagogisk forskningsfelt.  

 

Det er de svake leserne som er tema i denne undersøkelsen. Avkoding og forståelse er de to 

sentrale prosessene i lesing (Gough & Tunmer, 1986). Mens avkodingen er begynnerleserens 

utfordring, er forståelse av det leste den største utfordringen når avkodingsferdighetene blir 

automatisert (Aukrust, 2005). Det er imidlertid ikke alle barn som mestrer å automatisere 

ordavkodingen, og ifølge rådende teorier for lesing vil dette nødvendigvis føre til en svak 

leseforståelse (Gough & Tunmer, 1986). Den pedagogiske tilnærmingen rettet mot barn med 

slike vansker har i stor grad fokusert på språkets fonologiske aspekter. At ferdigheter som 

fonologisk bevissthet kan støtte leseforståelsen til barn med avkodingsvansker er også godt 

dokumentert gjennom forskning (Hulme & Snowling, 2009). Selv om det finnes flere studier 

som viser at også andre språklige ferdigheter som ordforråd og morfologisk bevissthet kan 

støtte leseforståelsen til denne gruppa, er ikke dette området like godt utforsket (Casalis, Colé 

& Solo, 2004; Ricketts, Nation & Bishop, 2007). Dette er bakgrunnen for valg av tema for 

denne masteroppgaven. Målet med studien er en bedre forståelse av den betydning ordforråd 

og morfologisk bevissthet kan ha for leseforståelsen til barn med avkodingsvansker i 4. 

klasse. Kunnskap om dette vil kunne gi viktige implikasjoner for opplæringen av barn som 

strever med avkodingen, ved at en i tillegg til å fokusere på mer tradisjonelle oppgaver rettet 

mot for eksempel fonologisk bevissthet, også kan vektlegge andre metodiske tilnærminger. 
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1.2 Oppgavens oppbygning  
Oppgaven er inndelt i 7 kapitler. Innledningsvis ble bakgrunnen for valg av tema 

gjennomgått. Temaet vil bli utdypet i kapittel 2 og 3, som til sammen utgjør oppgavens 

teoretiske rammeverk. Kapittel 2 omhandler leseferdigheter, og avkodingsvansker vil også bli 

beskrevet i dette kapitlet. Det vil gjennomgående legges vekt på de modeller som er rådende 

på feltet, og som får støtte gjennom empirisk forskning. Kapittel 3 vil ta for seg ordforråd og 

morfologisk bevissthet, og hvilken betydning disse ferdighetene har for leseforståelsen til 

barn med avkodingsvansker. Det vil bli referert til både teori og empiriske undersøkelser. 

Mot slutten av dette kapitlet oppsummeres teorien kort, og hypoteser og forskningsspørsmål 

presenteres. Kapittel 4 omhandler de metodiske valg som er tatt i denne undersøkelsen. 

Resultatene presenteres i kapittel 5. Disse vil bli fremstilt gjennom deskriptiv og analytisk 

statistikk, før de viktigste funnene oppsummeres. I kapittel 6 vil resultatene drøftes, først i lys 

av validitetsteori, deretter i lys av den teori og empiri som ble fremlagt i kapittel 2 og 3. 

Kapittel 7 avslutter oppgaven. Her vil videre forskningsbehov bli framstilt, og det vil også bli 

vist til hvilke praktiske implikasjoner denne undersøkelsen har. 
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2 Leseferdigheter 
2.1 Å lese, hva er det? 
Lyster & Frost (2008) definerer lesing som en primært språklig prosess, hvor det skjer en 

”meningsskapende bearbeiding av skriftspråklige symboler, som utføres med en bestemt 

hensikt i en gitt sammenheng” (s. 251). Denne definisjonen forfekter et konstruktivistisk syn 

på lesing. I et slikt perspektiv ses lesing som en prosess hvor mening skapes, og innebærer at 

leseren selv er aktiv i leseprosessen, og konstruerer mening i interaksjon med teksten. Også 

sammenhengen lesingen inngår i trekkes frem. Dette viser at også den sosiale og kulturelle 

konteksten lesingen foregår i har innvirkning på leseprosessen. Lesing kan derfor ses på som 

en sosial aktivitet (Aukrust, 2005). Selv om lesing er en språklig prosess, er også mer 

generelle kognitive faktorer avgjørende for lesing. Leseutviklinga avhenger for eksempel av 

en rekke psykologiske komponenter som motivasjon, oppmerksomhet og minne (Aukrust, 

2005). Selv om skriftspråket ikke er en direkte, symbolsk avtegning av talespråket (Imsen, 

2005), har disse fenomenene nære relasjoner. Det kan derfor være gunstig å beskrive lesing 

ut fra de områder en gjerne deler talespråket inn i (Lyster & Frost, 2008). En tradisjonell 

oppfatning av språket deler språket inn i tre dimensjoner: innhold, form og bruk (Bloom & 

Lahey, 1978, ref. i Rygvold, 2008). Språkets bruk referer til pragmatiske aspekter, og handler 

om hvordan vi bruker språket i sosiale sammenhenger. Dette kan overføres til leseprosessen 

som lesingens hensikt, altså hvordan vi leser ut fra formålet med lesingen. Språkets form 

omfatter fonologiske, morfologiske og syntaktiske faktorer. Kort sagt omhandler språkets 

form hvordan språklyder, bøyning og ordkombinasjoner kan uttrykke mening. Relatert til 

lesing vil en her snakke om en bearbeiding av skriftens symboler. Språkets innhold, eller 

semantikk, er knyttet til ord eller ordkombinasjoners betydning. Overført til lesing handler 

innholdssiden om forståelse av det leste, eller for å holde seg til definisjonen over: 

meningsskaping (Lyster & Frost, 2008). Av definisjonen fremgår det at symbolbearbeiding 

og meningsskaping er to sentrale prosesser i lesing. Disse referer til de mer brukte begrepene 

avkoding og forståelse, og vil bli gjennomgått i senere avsnitt. 

 
2.1.1 Leseforståelse 
Lesingens mål er forståelse (Nation, 2005; Ouellette, 2006). Å forstå hva forståelse er, vil 

ifølge Snowling & Hulme (2005b) være å forstå de mest fundamentale prosessene i 

menneskelig kognisjon, og leseforståelse er følgelig en kompleks prosess som består av ulike 

komponenter. Dette reflekteres i brede lesedefinisjoner som vektlegger lesingens tankeaspekt, 
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som i definisjonen ”å lese er å tenke guidet av skrift” (Kamhi & Catts, 2005a). De fleste 

modeller for leseforståelse erkjenner nødvendigheten av at leseren bygger opp en mental 

representasjon av teksten, og at leseforståelse krever en integrering av komplekse 

informasjonskilder. Dette kan være alt fra leksikale kunnskaper til mer generell kunnskap om 

verden (Nation, 2005). De mentale representasjonene kan skje på flere nivå, både på ord-, 

setnings- og tekstnivå.  

 
Det er ulike syn på hvilke komponenter en god leseforståelse består av (Kamhi & Catts, 

2005a). Et såkalt bottom-up-perspektiv mener avkodingen står i en særposisjon hva gjelder 

leseforståelse (Bråten, 2007). Dette synet postulerer at leseforståelsen står og faller med 

avkodingsferdighetene, og at avkoding er den mest grunnleggende ferdigheten i 

leseforståelse. Her blir lesingen sett på som en stegvis prosess, hvor avkodingen finner sted 

før, og derfor uavhengig av, forståelsen (Hoover & Gough, 1990). Bråten (2007) har et litt 

annet perspektiv, og mener at lesing primært bør defineres som en meningssøkende aktivitet. 

Syn som vektlegger meningsaspektet ved lesing har i litteraturen ofte blitt omtalt som top-

down-perspektiver, og setter fokus på tankeprosessene som settes i gang ved lesing av tekster 

(Kamhi & Catts, 2005a). Perfetti, Landi & Oakhill (2005) illustrerer hvilke prosesser som 

kan inngå i et slikt perspektiv. Forfatterne fremhever særlig tre faktorer de mener er vitale for 

leseforståelse. Den første handler om å trekke slutninger. Språket i enhver tekst er aldri 

fullstendig eksplisitt, og forståelse av det skrevne er derfor avhengig av leserens evne til å 

fylle inn det som mangler. Å kunne trekke slutninger bygger på kunnskap om verden, og er 

derfor relatert til erfaring. Likevel viser undersøkelser at barn helt ned i seksårsalderen 

trekker ulike slutninger, dog i mindre grad og mindre spontant enn eldre barn (Barnes, 

Dennis & Haefele-Kalvaitis, 1996, ref. i Perfetti et al., 2005). Av de mest sentrale slutningene 

er de som trekkes for å gjøre en tekst koherent, men også andre typer slutninger kreves for å 

forstå tekst. Den andre faktoren som trekkes frem er forståelsesmonitorering. Ved å overvåke 

og evaluere sin forståelse underveis i lesingen vil leseren aktivt kunne ta i bruk ulike 

strategier når forståelsen svikter. Slike strategier er ifølge Bråten (2007) essensielle for god 

forståelse, og er noe som særlig kan forklare forskjeller i leseforståelse på høyere klassetrinn. 

Bevissthet om tekststruktur er den siste av de tre faktorene. De språklige trekkene ved ulike 

sjangere kan støtte leseforståelsen til den som er kjent med disse, og er en ferdighet som i stor 

grad bygger på erfaring med tekst. De tre faktorenes betydning støttes alle av resultater fra 

longitudinelle undersøkelser, som viser at hver av dem kan predikere leseforståelse på et 

senere tidspunkt (Cain, Oakhill, & Bryant, 2004).  
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Kamhi & Catts (2005a) peker på at en i ulike stadier av leseutviklinga i ulik grad støtter seg 

til top-down eller bottom-up prosesser. Forskning viser at avkodingsferdigheter kan forklare 

mer av leseforståelsen hos begynnerlesere enn hos mer erfarne lesere (Vellutino & Fletcher, 

2005). Motsatt ser top-down-prosesser ut til å spille en større rolle senere i leseutviklinga 

(Perfetti et al., 2005). Derfor mener flere at begynnerleseren og den erfarne leseren gjør noe 

kvalitativt forskjellig i leseprosessen (Lyster, 2002; Vellutino & Fletcher, 2005). Til tross for 

de ulike synene er det likevel enighet om at både avkoding og forståelse er viktig for lesing, 

og som Lyster (2002) peker på: et ord er ikke lest fullt ut før det er avkodet og forstått. Dette 

leder oss frem til en særlig innflytelsesrik modell for leseforståelse: ”The Simple View of 

Reading”. Modellen ble i sin tid foreslått av Gough & Tunmer (1986), og har gjennom 

forskningsresultater styrket sin posisjon i årene etter. Modellen ser leseforståelse som en 

kombinasjon av avkoding og lytteforståelse. Mer spesifikt mener forfatterne at leseforståelse 

er et produkt av disse enkeltstående komponentene, slik at dersom én av disse mangler, kan 

leseforståelse ikke oppnås. Hoover & Gough (1990) likestiller betydningen av de to 

komponentene. Dette forfekter et såkalt interaktivt syn på leseforståelse, hvor man tenker at 

både bottom-up- og top-down-prosesser bidrar til leseforståelsen. I det følgende vil de to 

komponentene i ”the Simple View of Reading” beskrives nærmere.  

 
2.1.2 Lytteforståelse 
Leseforståelse bygger delvis på de samme komponenter som forståelse av muntlig språk 

(Perfetti et al., 2005). Lytteforståelse må følgelig være en avgjørende faktor for 

leseforståelse. Lytteforståelse kan defineres som prosessen hvor ord, setninger og diskurs 

tolkes og forstås (Gough & Tunmer, 1986), og bygger på kognitive ressurser. Blant annet må 

man knytte det hørte til egne erfaringer og referanserammer, trekke slutninger om faktorer 

som ikke er eksplisitte, tolke ytringen ut fra konteksten den inngår i og til slutt finne mening i 

det som blir sagt (Høien & Lundberg, 2012). Kunnskap om morfologi, syntaks, ordforråd og 

verbalt minne blir ofte trukket frem som betydningsfulle faktorer for lytteforståelse (Aukrust, 

2005; Lyster, 2009). Korrelasjonen mellom leseforståelse og lytteforståelse øker med 

avkodingsferdighetene til leseren (Hoover & Gough, 1990), og viser at lytteforståelse er av 

særlig betydning for leseforståelsen til mer erfarne lesere. Dette betyr ikke at lytteforståelse 

er ubetydelig for begynnerleseren – det er ikke mulig å lese med forståelse hvis det skorter på 

den muntlige språkkompetansen (Bråten, 2007). At likheten mellom lytteforståelse og 

leseforståelse bare begrenses av ferdigheter i avkoding er imidlertid en sannhet med 
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modifikasjoner (Perfetti et al., 2005). Muntlig og skriftlig språk har flere forskjeller som gjør 

forståelsesprosessene ulike. Forskjellene er særlig relatert til innhold og stil. Det muntlige 

språket følges for eksempel av mimikk, kroppsspråk og annen forståelsesstøtte, som vanligvis 

vil kunne lette forståelsesprosessen sammenlignet med forståelse av skriftspråk (Biemiller, 

2005). Det muntlige språket er også langt mindre ordrikt enn skrevet språk (Kamhi & Catts, 

2005a). Dette er en følge av at avsenderen ofte har en friere tidsramme ved skriving enn ved 

tale, slik at en står friere til å velge de ordene som best uttrykker meningen. Skriftspråkets 

ordforråd er dermed mer variert, og krever et større ordforråd for å bli forstått. Noe som 

kompliserer leseforståelsesprosessen ytterligere sammenlignet med forståelse av muntlig 

språk, er at leseren ikke har mulighet til å spørre hva avsenderen mener (Kamhi & Catts, 

2005a). Å forstå det man leser betegnes på fagspråket som ”å nå sitt indre leksikon”. 

Leksikon kan ses på som en mental ordbok, et språklig langtidsminne hvor begrepene et barn 

kjenner til ligger lagret (Lyster, 2002). Ifølge Nippold (1998, ref. Kamhi & Catts, 2005a) har 

mennesker to typer leksikon, ett for skrift og ett for tale. Dette underbygger også at forståelse 

av skrevet og muntlig språk kan ses på som distinkte prosesser. Andre forskjeller mellom 

muntlig og skrevet språk omhandler fysiske, funksjonelle, formmessige og situasjonelle 

forhold (Kamhi & Catts, 2005a). Disse vil ikke kommenteres nærmere her, men også disse 

forskjellene vitner om at leseforståelse er en mer kompleks prosess enn forståelse av muntlig 

språk.  

 
2.1.3 Avkoding 
Avkoding er nøkkelen som gir adgang til leserens leksikon, og er således fundamentet for 

lesing (Snowling & Hulme, 2005a). I litteraturen brukes avkodingsbegrepet noe ulikt, men 

det vil i denne oppgaven referere til prosesser som inngår ved transformasjon av skrift til tale. 

Når det gjelder avkoding av enkeltstående ord, har to teoretiske retninger vært rådende 

(Snowling & Hulme, 2005a), og modeller fra disse brukes ofte for å illustrere 

avkodingsprosessen. Disse kalles ”dual-route”-modeller og konneksjonistiske modeller, og 

vil gjennomgås i det følgende. Hvordan en avkoder ord er imidlertid også avhengig av hvor i 

leseutviklinga en befinner seg (Kamhi & Catts, 2005b), og det vil derfor også bli sett 

nærmere på hvordan utviklinga av disse ferdighetene forløper. 

Konneksjonistiske modeller beskriver hvordan aktiveringen i leksikon foregår (Lyster, 2002). 

Disse modellene ser leksikon som et interaktivt nettverk, og er mekaniske modeller 

implementert som dataprogrammer. Lesing ses på som en aktivering av visse elementer i et 

nettverk av ulike prosesseringsenheter. En særlig innflytelsesrik konneksjonist-modell er 
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”triangelmodellen”. I tidlige versjoner av modellen (Seidenberg & McClelland, 1989) besto 

modellen av to prosesseringsenheter som behandlet ortografisk og fonologisk informasjon. 

Etter revisjoner av modellen (Plaut, McClelland, Seidenberg & Patterson, 1996) inkluderte 

man også en semantisk prosesseringsenhet, som man også mente ga et bidrag til avkodingen. 

Etter hvert som man lærer å lese dannes det et nettverk av assosiasjoner mellom de tre 

prosesseringsenhetene. Jo bedre leseferdigheter, jo sterkere forbindelser er det mellom 

prosesseringsenhetene. Ordavkoding kan i triangelmodellen foregå på to måter. Ved en såkalt 

fonologisk sti aktiveres forbindelser mellom ortografiske og fonologiske representasjoner. 

Ved en semantisk sti vil aktiveringen skje på samme måte, men gå via ordets betydning. De 

to stiene bør ses på som parallelle prosesser. Selv om alle tre prosesseringsenhetene aktiveres 

ved avkoding, ser det ut til at de etter hvert blir mer spesialiserte, og at den semantiske stien 

da brukes mest i møte med ord som ikke staves lydrett (Ricketts et al., 2007). 

 
Som navnet hentyder, skisserer ”dual- route” modellene to separate ruter til leksikon: den 

fonologiske og den ortografiske ruten (Coltheart, 2005). Rutene kan ses på som to ulike 

avkodingsstrategier, det vil si fremgangsmåter en leser tar i bruk for å kode skrift til tale. Den 

fonologiske strategien blir gjerne kalt den indirekte veien (Lyster, 2002), fordi det skjer en 

fonologisk avkoding før leseren kan nå sitt leksikon. Fonologi er relatert til språkets 

lydsystem. Språkets lydsystem er bygd opp av fonemer, som er språkets minste 

betydningsskillende enheter. I skrift representeres fonemer av grafemer. Grafemer kan både 

være enkeltbokstaver eller bokstavkombinasjoner, og det er nettopp grafemene som er 

utgangspunkt for den fonologiske strategien. Strategien innebærer først og fremst en koding 

av hver bokstav eller bokstavkombinasjon til tilhørende fonemer (Høien & Lundberg, 2012). 

Samtidig må de ulike lydsegmentene holdes i det fonologiske korttidsminnet, og kapasiteten 

her blir følgelig viktig. Deretter trekkes fonemene sammen ved en ”fonologisk syntese”, slik 

at de fremstår som en sammenhengende lydsekvens. Dersom denne lydsekvensen matcher en 

lydsekvens som ligger lagret i leksikon, har leseren mulighet til å forstå ordet. Ved avkoding 

av nonord og ord som ikke inngår i leserens leksikon er den fonologiske strategien eneste 

alternativ. Nonord er ord som ikke har en bestemt mening, som skøbr og færnalask. Den 

fonologiske strategien kan imidlertid vanskelig brukes til å avkode ord som ikke er lydrette, 

fordi slike ord ikke har et fullstendig samsvar mellom fonem og grafem. I slike tilfeller vil 

den ortografiske strategien være mer hensiktsmessig. I den ortografiske strategien 

identifiseres flere bokstaver som én struktur (Kamhi & Catts, 2005b), og ordene gjenkjennes 

raskt fordi leseren har lagret ordets ortografi i leksikon (Hulme & Snowling, 2009). Ortografi 
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referer til ords stavemåte. Den ortografiske strategien betegnes gjerne som en direkte vei til 

leksikon, og vitner om at en her ikke går veien om en fonologisk omkoding. Strategien er 

følgelig mer effektiv enn den fonologiske strategien (Lyster, 2002). Selv mange mener at om 

den ortografiske strategien er en forutsetning for å kunne oppnå en effektiv og automatisert 

leseferdighet, er det ikke slik at gode lesere kun bruker denne strategien. Den gode leser 

kjennetegnes nettopp ved å kunne veksle mellom strategiene (Høien & Lundberg, 2012). 

 
De to modellene danner ulike teoretiske rammeverk for hvordan en kan forstå avkoding. Den 

mest åpenbare forskjellen er kanskje at konneksjonistmodellene ser ortografiske og 

fonologiske prosesser som parallelle, mens ”dual-route”-modellene separerer disse. Mens 

”dual-route”-modellene forsøker å illustrere hvordan man når sitt indre leksikon, viser 

konneksjonistmodellene hvordan aktiveringen i leksikon foregår, noe som utgjør en 

ytterligere forskjell mellom modellene.  

 
For en beskrivelse av avkoding i et utviklingsperspektiv kan det være gunstig å ta 

utgangspunkt i stadiemodeller for lesing (Lyster, 2002). Det finnes mange slike modeller 

(Ehri, 2005), men her tas det utgangspunkt i Friths (1985) stadiemodell. Modellen har klare 

paralleller til ”dual-route”-modellene, og kan beskrives i de samme ordelag. Før modellen 

gjennomgås påpekes det at slike modeller aldri kan gi et allmenngyldig bilde av barns 

leseutvikling. Som gruppe er barn heterogene, og én enkelt modell kan ikke fange opp 

variasjonen i barnas utvikling. Modellen kan likevel gi verdifull kunnskap om hovedtrekkene 

i barns leseutvikling. I Friths modell inngår også utvikling av staveferdigheter. Frith hevder at 

stave- og leseferdigheter bytter på å influere hverandre i ulike stadier av utviklinga. Siden det 

er avkoding som er i fokus her, vil kun utvikling av denne ferdigheten beskrives. Modellen 

illustrerer en utvikling gjennom tre stadier. Det første kalles for det logografiske stadiet, men 

siden dette stadiet omhandler lesing på et billedlig og ikke-alfabetisk grunnlag vil dette 

stadiet ikke gjennomgås her. Etter hvert som barn lærer seg hvilke bokstaver eller 

bokstavsekvenser som representerer de ulike fonemene i språket vårt, er de på vei inn i det 

alfabetiske stadiet. Strategien som benyttes her tilsvarer den fonologiske strategien i ”dual-

route”-modellene (Lyster, 2002). Det er overgangen fra det logografiske til det alfabetiske 

stadiet mange referer til når de sier at barnet har ”knekt lesekoden”, og denne overgangen 

representerer da også en radikal endring barnets i leseferdigheter. Barnet kan nå avkode en 

mengde ord, selv ord de ikke har hørt før (Lyster, 2002). Avkodingen på dette stadiet bærer 

imidlertid preg av manglende flyt, og er en møysommelig og tidkrevende prosess. Etter hvert 



10!
!

som barnet eksponeres for skrift, vil det gradvis lære om språkets ortografi. Den ortografiske 

kunnskapen består i første omgang av høyfrekvente stavemønstre, som –ing og str-. Når 

barnet tar i bruk slik kunnskap for å lese, er det på vei inn i det ortografiske stadiet. For å nå 

dette stadiet forutsettes det at leseren har sett ordet flere ganger, siden det er først når ordets 

ortografiske struktur ligger lagret i leksikon at en kan gjenkjenne det. Strategien som brukes 

her tilsvarer den ortografiske strategien fra ”dual route”-modellene, og innebærer at barnet 

kan frigjøre seg fra detaljplanet. I stedet for å lytte ut alle bokstavene, kan barnet gjenkjenne 

høyfrekvente stavemønstre og morfemer i ord, og ord kan også bli gjenkjent som helhet. 

Avkodingen skjer nå raskere, og etter hvert som barnet behersker denne strategien vil 

avkodingen automatiseres (Lyster, 2002). Frith (1985) mener at et stadium må mestres på et 

visst nivå før det neste kan nås. Mestring av den fonologiske strategien derfor er en 

forutsetning for å kunne avkode ved den ortografiske strategien.  

 

Selv avkoding ofte ses som den mer mekaniske eller tekniske delen av lesing (Høien & 

Lundberg, 2012), er det ikke tilfelle at avkoding er en språkuavhengig prosess. Ordavkoding 

bygger på fonologiske ferdigheter, som jo er en del av språkets formside (Bloom & Lahey, 

1978, ref. i Rygvold, 2008). Dette vil omtales nærmere i neste avsnitt. 

 
2.2 Avkodingsvansker 
Vansker med avkodingen kan innebære vansker med den ortografiske strategien, den 

fonologiske strategien eller begge (Frith, 1985). Avkodingsvansker vil vise seg gjennom 

manglende flyt og nøyaktighet i leseprosessen (Høien & Lundberg, 2012), og vil særlig 

komme til syne ved lesing av enkeltord hvor ordets språklige kontekst ikke kan være til hjelp 

(Hulme & Snowling, 2009). Barn som strever med avkodingen må bruke mange av sine 

kognitive ressurser på tekniske sider ved lesingen, og det blir få ressurser igjen til de mer 

avanserte kognitive prosessene som leseforståelsen bygger på. Vansker med avkoding vil 

derfor gi sekundære vansker med leseforståelsen. Elever som tross god lytteforståelse, 

normalt generelt evnenivå og god skriftspråklig opplæring opplever store vansker med 

avkoding, kvalifiserer ofte til diagnosen dysleksi (Gough & Tunmer, 1986; Hulme & 

Snowling, 2009). Avkodingsvansker kan imidlertid også forårsakes av andre forhold enn de 

som ligger til grunn for dysleksi (Vellutino & Fletcher, 2005). Siden avkodingsvansker er et 

kjernesymptom hos barn med dysleksi, vil presentasjonen som følger i stor grad baseres på 
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dysleksiforskningen. Avkodingsvansker som ikke er relatert til denne diagnosen vil likevel 

omtales kort. Høien & Lundberg (2012) har utarbeidet følgende definisjon av dysleksi:  

       
Dysleksi er en forstyrrelse i visse språklige funksjoner som er viktige for å kunne utnytte skriftens 

prinsipper ved koding av språket. Forstyrrelsen gir seg i første omgang til kjenne som vansker med å 

oppnå en automatisert ordavkoding ved lesing. (…). Karakteristisk for dysleksi er også at vansken er 

vedvarende. Selv om lesingen etter hvert kan bli akseptabel, vedvarer som oftest 

rettskrivningsvanskene. Ved mer grundig kartlegging av de fonologiske ferdighetene finner en at 

svikten på dette området også ofte vedvarer opp i voksen alder. (s.29) 

 
Ifølge definisjonen har mennesker med dysleksi en svikt på det fonologiske området, som 

fører til vansker med avkoding. At fonologiske ferdigheter ligger til grunn for avkoding 

finner massiv støtte i empirisk forskning fra de siste 20 årene (Hulme & Snowling, 2009; 

Kamhi & Catts, 2005c). De fonologiske vanskene er primært relatert til en svikt i 

bearbeidingen av språkets lydstruktur (Lyster, 2002), og vil vise seg på flere områder. Blant 

annet har barn med dysleksi vansker både med lagring og gjenhenting av fonologisk 

informasjon (Kamhi & Catts, 2005c). Dette kan være en konsekvens av at det lagres 

mangelfulle eller uklare fonologiske identiteter for ord, og tyder på vansker med det 

fonologiske minnet (Lyster, 2002). Det er imidlertid en svakt utviklet fonologisk bevissthet 

som gjennomgående ser ut til å ha den sterkeste sammenhengen med avkodingsvansker. 

Fonologisk bevissthet omhandler evnen til å reflektere over lydene i språket, til forskjell fra 

språkets mening (Aukrust, 2005; Kamhi & Catts, 2005c). Det er vanlig å inkludere bevissthet 

om rim, stavelser og fonemer i dette begrepet, og evnen til å trekke fra eller legge til lyder i 

ord er typiske mål på fonologisk bevissthet. Fonemisk bevissthet er én type fonologisk 

bevissthet, og er knyttet til evnen til å oppfatte at tale består av fonemsekvenser (Aukrust, 

2005). Et av prinsippene som styrer skriftspråket, det fonematiske prinsipp, tilsier at hver lyd 

har en tilhørende bokstav eller bokstavsekvens. Fordi fonemisk bevissthet er avgjørende for å 

forstå dette prinsippet, er fonemisk bevissthet sentralt i læring av ordavkoding. Barn som er 

lite oppmerksomme på at ord består av fonemer vil følgelig få problemer med lyd-bokstav-

korrespondansen (Aukrust, 2005). Med referanse til triangelmodellen, vil fonologiske 

vansker åpenbart gi vansker med avkoding, siden den fonologiske prosesseringsenheten er 

involvert i alle måter å avkode ord på. Med henblikk på ”dual-route”-modellene vil en svakt 

utviklet fonologisk bevissthet først og fremst vanskeliggjøre prosessene underliggende den 

fonologiske strategien. Utvikling av en fonologisk strategi vil også kunne hindres av vansker 

med det fonologiske minnet, fordi den midlertidige lagringen av lydene i korttidsminnet 
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rammes. Det vil følgelig ikke være enkelt å trekke lydene sammen til et ord. I et 

utviklingsperspektiv vil fonologiske vansker også svekke utviklingen av en ortografisk 

strategi, fordi mestring av den fonologiske strategien legger grunnlaget for denne (Frith, 

1985). Det er imidlertid noe sprikende empiri på dette feltet (Torgesen, Otaiba, & Grek, 

2005). Selv om det er god empirisk støtte for at mange barn følger et mønster tilsvarende 

Friths modell (Lyster, 2002), antyder forskningsresultater at enkelte mennesker oppnår en 

adekvat ordgjenkjenning til tross for at de har store vansker med å avkode nonord (Gallagher, 

Laxon, Armstrong & Frith, 1996; Snowling, Hulme & Goulandris, 1994). Dette tyder på at 

ortografiske prosesser kan utvikles tross vansker med en ren fonologisk strategi. 

 
Selv om symptomene til barn med dysleksi i all hovedsak kan relateres til svake fonologiske 

ferdigheter, er det flere som peker på at svake avkodingsferdigheter reflekterer en mer 

generell språklig svikt. Flere undersøkelser viser at svake avkodere henger etter sine 

jevnaldrende på flere språkområder (Deacon, Parrila & Kirby, 2008; Hagtvet, 2003; Tunmer, 

1989). Dette gjelder også morfologisk bevissthet og ordforråd, og vil kommenteres nærmere i 

senere avsnitt. Selv om avkodingsproblemer ofte forbindes med fonologiske vansker, kan 

avkodingsvansker også skyldes andre forhold. Siden avkoding er en ferdighet som krever 

eksplisitt opplæring, kan miljømessige faktorer som manglende undervisning i eller erfaring 

med skriftspråk være en utslagsgivende faktor (Vellutino & Fletcher, 2005). Også 

sansemessige faktorer kan ligge til grunn for avkodingsvansker, som hørsels- eller 

synsvansker. I tillegg vil atferdsrelaterte faktorer, som svakt utviklede oppmerksomhets- og 

konsentrasjonsevner, kunne spille inn (Kamhi & Catts, 2005c). Uansett hvilke årsaker som 

ligger til grunn for vanskene, vil vanskene utgjøre et stort hinder for den som er berørt. Dette 

illustreres av Høien & Lundbergs (2012) påstand om at ”normallesere” kan komme gjennom 

hundre ganger så mye tekst som en elev med dysleksi. I 4. klasse er det forventet at barna 

stort sett har automatisert avkodingen (Aukrust, 2005). Fra og med dette trinnet introduseres 

elevene for mer informasjonsbærende tekster, og leser for å tilegne seg kunnskap. Det vil 

derfor gi store følger for de barna som fremdeles ikke har tilegnet seg en effektiv 

avkodingsstrategi.  
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3 Ordforråd og morfologisk bevissthet 
At leseferdigheter bygger på muntlige språkferdigheter er godt dokumentert (Gough & 

Tunmer, 1986; Ricketts et al., 2007). Størsteparten av forskningen har imidlertid fokusert på 

den rolle fonologisk bevissthet spiller, mens betydningen av muntlig kompetanse på andre 

språkområder i mindre grad har blitt vurdert (Ricketts et al., 2007). Fonologiske vansker ser 

ut til å være vedvarende (Hulme & Snowling, 2009). Til tross for dette er det enkelte barn 

med slike vansker som etterhvert klarer å oppnå en funksjonell leseferdighet (Høien & 

Lundberg, 2012). Dette tyder på at ferdigheter utover fonologiske evner kan støtte 

leseforståelsen til barn med avkodingsvansker. Undersøkelser har vist at ordforråd og 

morfologisk bevissthet kan være slike ferdigheter (Carlisle, 2000; Snowling, Gallagher & 

Frith, 2003). I det følgende vil det bli sett nærmere på den betydning ordforråd og 

morfologisk bevissthet kan ha for leseforståelsen til barn med avkodingsvansker. Det vil 

gjennomgående bli referert til både teori og empiri. Både ordforråd og morfologisk bevissthet 

ser ut til å ha en sammenheng med avkoding, og siden denne sammenhengen indirekte vil 

virke inn på barns leseforståelse, vil det også bli gjennomgått teori på dette området. Til slutt 

oppsummeres teorien kort, før undersøkelsens hypoteser og forskningsspørsmål presenteres.  

 
3.1 Ordforråd 
Ordforråd er kort sagt det samlede antall ord et menneske kan bruke og forstå (Lyster, Horn 

& Rygvold, 2010). Ord som inngår i vårt ordforråd kan defineres som mentale 

representasjoner som inneholder informasjon om ords fonologiske og semantiske identitet  

(Bishop, 1997). Ords fonologiske identitet betegnes i lingvistikken som uttrykk, og tilhører 

språkets formside (Sveen, 2005). Den fonologiske identiteten kan uttrykkes blant annet 

gjennom tale og skrift. Ords semantiske identitet er knyttet til betydningen av ordene. 

Betydning tilhører språkets innholdsside, og er det vi forstår gjennom å oppfatte det lydlige 

eller skriftlige uttrykket. Ords betydning deles gjerne inn i to typer, leksikalsk betydning og 

grammatisk betydning. Den leksikalske betydningen er den vi vanligvis finner i ordbøker, og 

er en tradisjonell beskrivelse av hva ordet refererer til. Grammatisk betydning uttrykkes 

gjerne som bøyninger eller avledninger (mer om dette i kapittel 3.2). Ord kan også deles inn 

etter hvor innholdsmettede de er. Ord med et konkret og tydelig innhold kalles nettopp 

innholdsord, som for eksempel bord. Ord som har en mer generell betydning går under 

betegnelsen funksjonsord (Golden, 1998). Funksjonsord, som med, uttrykker ofte relasjonen 

mellom innholdsordene i en setning, og har derfor på mange måter de samme oppgavene som 
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bøyningsendelser har. Et viktig skille mellom innholds- og funksjonsord er at det kun er 

innholdsord som har en referanse (Golden, 1998). En referanse er det fenomenet vi viser til 

når vi bruker et ord (Sveen, 2005). Mens referansen kan være mer eller mindre konkret, vil 

betydningen alltid være abstrakt – noe vi må gripe mentalt. Hvilke ord som inngår i vårt 

ordforråd varierer med flere faktorer. Blant annet er vår erfaringsbakgrunn, alder, ordets 

bruksfrekvens, kompleksitet og bruksområde faktorer som spiller inn (Golden, 1998). 

Størrelsen på barns ordforråd er også gjenstand for variasjon. Biemiller & Slonim (2001) fant 

for eksempel at det allerede etter 2. klasse var store forskjeller i barns ordforråd, og det ble 

estimert at forskjellene kunne være på over 4000 rotord. Relative forskjeller i barns ordforråd 

ser ut til å være stabile over tid, i den forstand at barn som i førskolealder har et dårlig 

utviklet ordforråd sjelden tar igjen sine jevnaldrende (Aukrust, 2005; Melby-Lervåg, Lervåg, 

Lyster, Klem, Hagtvet & Hulme, 2012). Undersøkelsen til Biemiller & Slonim (2001) viste 

for øvrig at 5.-klassinger hadde et gjennomsnittlig ordforråd på 8400 rotord.  

 
Ouellette (2006) argumenterer for et skille mellom ordforrådets dybde og bredde. 

Begrunnelsen for dette er forankret i teorier om menneskers språklige leksikon, som kan ses 

på som ordforrådets lagringsplass. I leksikon ligger ordene lagret som fonologiske sekvenser, 

som er knyttet til semantiske representasjoner. Ifølge Ouellette (2006) kan antallet 

fonologiske sekvenser i leksikon betegnes som ordforrådets bredde, mens omfanget av 

semantiske representasjoner som er tilknyttet disse sekvensene kan betegnes som dybden i 

ordforrådet. Bredden i ordforrådet vil med andre ord handle om antall ord en kan, mens 

dybden er relatert til hvor godt en kjenner betydningen av disse (McGregor, Oleson, Bahnsen 

& Duff, 2013). Selv om disse ferdighetene delvis er overlappende, kan et skille mellom dem 

nyansere bildet av ordforrådets betydning for eksempel for leseferdigheter (Ouellette, 2006). 

Det er også vanlig å skille mellom reseptivt og ekspressivt ordforråd. Mens reseptivt 

ordforråd er antall ord vi kan forstå, er ekspressivt ordforråd antall ord vi kan produsere 

(Kamil & Hiebert, 2005).  

 
3.1.1 Betydningen av ordforrådet for leseforståelse 
Ordforrådet har sterke relasjoner til leseforståelsen. Nagy (1989) begrunner dette enkelt: man 

kan ikke forstå teksters innhold uten å forstå ordene som inngår i teksten. Resonnementet 

virker rimelig, og ordforrådets betydning for leseforståelse får også massiv støtte av 

empiriske undersøkelser hvor det fremkommer sterke sammenhenger mellom disse 

ferdighetene. Som nevnt i avsnittet om lytteforståelse, er ordforrådet i skrevet tekst rikere enn 
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ordforrådet i muntlig språk. Leseforståelse er dermed mer avhengig av et godt utviklet 

ordforråd enn forståelse av muntlig språk. I skolen blir tekstene som skal leses mer og mer 

fagrelaterte, noe som innebærer en økende andel fagspesifikke ord. Mange av disse ordene vil 

elevene kunne forstå betydningen av ut fra ordets kontekst, men dersom antall ukjente ord 

blir for mange vil leseforståelse vanskelig oppnås. Høien & Lundberg (2012) mener at grensa 

for ikke å kunne trekke mening ut av et avsnitt går ved mer enn 20 % ukjente ord. Når det 

gjelder skillet mellom bredde og dybde, mener Ouellette (2006) at det er dybden i ordforrådet 

som har den sterkeste sammenhengen med leseforståelse. Dybden i ordforrådet omfatter blant 

annet å kunne forstå ord i ulike kontekster, ha kunnskap om ords synonymer og antonymer 

og å vite ords mening ut fra hvilket setningsledd de inngår i. Dybden i ordforrådet måles ofte 

ved å be barn definere betydningen av ulike ord, mens bredden gjerne måles ved å vise barnet 

bilder, navngi ett av dem og be barnet peke ut dette bildet (Aukrust, 2005). Ifølge Ouellette 

(2006) er mål for dybdeordforråd mer semantisk krevende enn mål for ordforrådets bredde.  

 
Det er også gode teoretiske grunner for ordforrådets betydning for avkoding. Ordforråd blir i 

”dual-route”-modellene vektlagt som en bidragsyter til den ortografiske lesestrategien. 

Ordforrådets rolle i avkoding blir imidlertid uttrykt mer eksplisitt i triangelmodellen, hvor 

semantisk prosessering er et av tre aktive systemer ved avkoding. Både ”dual-route”-

modellene og triangelmodellene mener ordforråd og språkets semantiske aspekter har mest å 

si for avkoding av ikke-lydrette ord. Slike ord kan ikke avkodes med en ren fonologisk 

strategi, fordi de ikke entydig følger regler for samsvar mellom fonem og grafem (Biemiller, 

2005). Når barn tilegner seg nye ord, må de i økende grad bli mer sensitive ovenfor ords 

fonologiske struktur. Dette er nødvendig for å kunne skille like ord fra hverandre, og vil 

kunne styrke barns fonemiske bevissthet (Metsala, 1999; Ouellette, 2006). Ut fra dette 

resonnementet virker det rimelig å anta at ordforrådsutviklinga har en positiv innvirkning på 

barns avkoding, gjennom den betydning ordforrådsutviklinga har for fonemisk bevissthet.  

 
Siden ordforråd antas å ha en sammenheng med avkoding, er det nærliggende å tro at barn 

med avkodingsvansker har et magrere ordforråd enn sine jevnaldrende. Undersøkelser 

bekrefter også dette (Gallagher, Frith & Snowling, 2000; Hagtvet, 2003). Dette kan ha ulike 

årsaker, men det er særlig to forklaringer som vektlegges i litteraturen. For det første vil 

avkodingsvansker av forskjellige årsaker redusere eksponeringen for tekst. Begrenset 

skriftspråklig erfaring kan medføre at ordforrådet ikke utvikles like raskt som hos barn som 

leser ofte. Barn som leser med forståelse utvikler sitt ordforråd gjennom lesingen, og utvikler 
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også motivasjon for å lese mer. Dette er i litteraturen kjent som Matteus-effekten, og 

prinsippet postulerer at de flinke leserne blir flinkere, mens de svake blir svakere (Stanovich, 

1986). For det andre viser nyere forskning at forholdet mellom semantikk og fonologi er 

tettere enn tidligere antatt (Lyster & Frost, 2008). Fonologiske vansker kan derfor hemme 

utvikling av ordforrådet. Det ser særlig ut til å være det ekspressive ordforrådet som rammes 

av fonologiske vansker (Hulme & Snowling, 2009). Dyslektikere har derfor gode semantiske 

representasjoner av ord i leksikon, men de fonologiske sekvensene som er tilknyttet disse er 

svakt representert. Dette støttes av undersøkelser som viser at barn med dysleksi er svakere i 

benevningsoppgaver enn i oppgaver hvor de skal peke ut bildet som representerer et hørt ord 

(Snowling, van Wagtendonk & Stafford, 1988). Benevningsvanskene betyr ikke at barna ikke 

vet ordets betydning. Swan & Goswami (1997) fant for eksempel at barn med dysleksi ofte 

kunne definere ords betydning tross store vansker med å finne ordets fonologiske identitet.   

 
3.1.2 Tidligere empiri 
Relasjonen mellom leseforståelse og ordforråd er godt dokumentert. Både Ouellette (2006), 

Ricketts et al. (2007) og Ku & Anderson (2003) fant for eksempel i sine studier av barn i 3. 

og 4. klasse at ordforrådet korrelerte moderat til høyt med leseforståelse, og også at ordforråd 

kunne forklare forskjeller i leseforståelse. I tillegg til samtidige relasjoner mellom ordforråd 

og leseforståelse hos 3. / 4.-klassinger, viser studier at ordforråd i førskolealder har en sterk 

prediktiv relasjon til senere leseforståelse. Longitudinelle studier viser at ordforråd i 1. klasse 

og i førskolealder kan forklare forskjeller i leseforståelse over ti år senere (Cunningham & 

Stanovich, 1997; Dickinson & Tabors, 2001). Dette viser at tidlig ordforråd legger et viktig 

grunnlag for senere leseforståelse. Relasjonen mellom ordforråd og leseforståelse ser 

imidlertid ut til å være aldersbetinget. Undersøkelser av begynnerlesere viser at ordforråd 

ikke kan forklare forskjeller i leseforståelse (Biemiller, 2003). Aukrust (2005) kaller dette en 

”sleeper-effekt”, som henspeiler at sammenhengen er ”skjult” de første skoleårene, men øker 

oppover i klassene. Denne effekten kan delvis forklares ved at ordforrådet betyr mer for 

leseforståelsen etter at avkodingsferdighetene er automatisert (Biemiller, 2005; Ouellette & 

Beers, 2010). Når det gjelder barn med avkodingsvansker, ser de fleste studier nærmere på 

hvordan ordforrådet hos barn med lesevansker skiller seg fra barn uten lesevansker. Færre 

studier undersøker den betydning ordforrådet har for leseforståelsen til barn med dysleksi. 

Man kan imidlertid tenke seg at ordforrådet vil kunne bety ekstra mye for barn med 

avkodingsvansker, og at gode muntlige språkferdigheter vil kunne støtte leseutviklinga til 

disse elevene. Snowling et al. (2003) undersøkte barns språkutvikling i familier med høy 
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risiko for dysleksi. Resultatene fra denne undersøkelsen viste at ordforråd og andre muntlige 

ferdigheter var en utslagsgivende faktor for hvorvidt barna i det hele tatt utviklet dysleksi. 

Dette antyder at barns muntlige språk i tidlig alder til en viss grad kan kompensere for 

eventuelle fonologiske vansker hos barn i risikogruppa. Nagy, Berninger, Abbott, Vaughan & 

Vermulen (2003) har gjort en av studiene som undersøker betydningen av ordforråd hos barn 

med svake ferdigheter i avkoding. Resultatene viste imidlertid at ordforrådet ikke hadde 

signifikante sammenhenger med leseforståelse hos barn i 2. klasse. At leseforståelsen har en 

sterkere sammenheng med dybden i ordforrådet enn med bredden, bekreftes av flere studier 

(Kløven, 2012; Ouellette, 2006; Snow, Tabors, Nicholson & Kurland, 1995). Disse studiene 

tar imidlertid for seg barn i en typisk leseutvikling. Nagy et al. (2003), som studerte barn med 

avkodingsvansker, fant ingen sammenheng mellom dybdeordforråd og leseforståelse. Dette 

kan tyde på at sammenhengen mellom dybdeordforråd og leseforståelse ikke er like sterk hos 

barn med avkodingsvansker.  

 
Mens korrelasjonelle og longitudinelle studier bare kan si noe om samtidige og prediktive 

relasjoner mellom variabler, er eksperimentelle studier egnet til å behandle spørsmålet om 

kausalitet (Lund, 2002c). Dersom ordforråd påvirker leseforståelsen til barn med 

avkodingsvansker, vil eksperimentelle studier vise at økt ordforråd styrker leseforståelsen til 

disse barna. Det har imidlertid ikke vært mulig å oppdrive eksperimentelle studier hvor 

ordforråd er den eneste eksperimentelle variabelen. Eksperimentelle studier av barn med en 

typisk leseutvikling viser på sin side en positiv effekt av ordforrådstrening (McKeown, Beck, 

Omanson & Perfetti, 1983). 

 
Selv om triangelmodellen åpner opp for en sammenheng mellom ordforråd og avkoding, 

peker empirien på dette feltet i litt ulike retninger. Både Ouellette (2006) og Ouellette & 

Beers (2010) fant sammenhenger mellom ordforråd og avkoding av både lydrette og ikke 

lydrette ord hos barn i henholdsvis 4. og 6. klasse. Ricketts et al. (2007) fant derimot at 

ordforråd kun hadde sammenheng med avkoding av ord som ikke er lydrette. At ordforråd 

har en sammenheng med ikke-lydrette ord bekreftes av flere studier (Nation & Snowling, 

2004; Ouellette, 2006). Flere forskere diskuterer muligheten for at semantiske egenskaper 

delvis kan kompensere for fonologiske vansker (Gallagher et al., 1996; Ricketts et al., 2007; 

Snowling et al., 1994). I begrunnelsen for dette refereres det ofte til triangelmodellen, hvor 

den semantiske prosesseringsenheten jo er delaktig i avkoding på linje med den fonologiske.  
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3.2 Morfologisk bevissthet 
Morfologi er knyttet til ords oppbygning og struktur (Simonsen & Theil, 2005). Språkets 

minste meningsbærende enheter kalles morfemer, og det er morfemet som alene eller 

sammen med andre morfemer utgjør ordene vi bruker (Lyster, 2002). Med hensyn til ords 

betydning kan en dele morfemer inn i to typer: leksikalske morfemer og grammatiske 

morfemer (Simonsen & Theil, 2005). Leksikalske morfemer har en selvstendig mening, og 

kan derfor fungere som ord alene. Eksempler på dette er katt og fin. Leksikalske morfemer 

kalles gjerne også rotmorfemer, fordi de utgjør kjernen, eller rota, i et ord. Grammatiske 

morfemer har en mer generell mening. Disse morfemene er betydningsmessig avhengig av 

omgivelsene de inngår i, og må alltid knyttes til et rotmorfem. Grammatiske morfemer 

varierer derfor betydningen innen ett og samme ord (Enger & Kristoffersen, 2000). Disse 

morfemene har grammatiske oppgaver i språket, som å angi verbets tider, adjektivets grader 

og substantivets kjønn og tall. Eksempler på slike morfemer er snakket, finest og katter.  

 
Morfologien kan deles i to grener. De grammatiske morfemene tilhører den grenen som 

handler om ordbøyning. I eksemplene over ble ord bøyd ved å legge et morfem til et 

rotmorfem. Ordbøyning kan imidlertid også skje ved modifikasjon. Modifikasjon innebærer 

en endring av rotmorfemet uten at bøyningsmorfemet kan segmenteres fra rotmorfemet 

(Simonsen & Theil, 2005). Ved bøyning av entallsformen mann til ubestemt form flertall, 

modifiseres for eksempel rotmorfemet mann til menn. Videre innebærer mange bøyninger 

både modifikasjoner og tillegging av morfemer, som i bøyning av mann til bestemt form 

entall – mennene. Den andre grenen av morfologien tar for seg orddanning. Orddanning 

handler nettopp om hvordan ord dannes, og kan deles inn i avledning og sammensetning. 

Avledning skjer ved å legge et affiks til et rotmorfem. Eksempler på dette er uvenn og 

lykkelig. Når affikser legges til foran rotmorfemet kalles de prefikser, mens de kalles 

suffikser når de legges til bak rotmorfemet. Mens både prefikser og suffikser vil endre 

rotmorfemets betydning, vil suffikser også endre ordets ordklasse. Prefikser og suffikser vil i 

likhet med grammatiske morfemer ikke kunne danne egne ord alene, og disse morfemtypene 

kalles derfor også bunnede morfemer (Arnbak & Elbro, 2000). Sammen med rotmorfemet 

danner affikser stammen til et ord. Ved sammensetning dannes ord ved at rotmorfemer blir 

sammensatt til ett, som i matfat. I sammensetninger er det vanlig at siste ledd bestemmer 

hvilken kategori ordet tilhører. Ordet brannbil refererer for eksempel til en type bil, mens 
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ordet bilbrann refererer til en type brann. Denne regelen har imidlertid også mange unntak, 

som i løvetann (som vanligvis ikke referer til en type tann) (Enger og Kristoffersen, 2000).  

 
Bevissthetsbegrepet refererer i språklige sammenhenger til å rette oppmerksomheten mot og 

reflektere over språkets form (Lyster, 2002). Morfologisk bevissthet er evnen til å kunne 

fokusere på språkets morfologiske enheter, som avledninger, bøyninger og delene i et 

sammensatt ord. Morfologisk bevissthet handler også om å kunne manipulere ords 

morfologiske struktur (Carlisle, 1995). Ifølge Valtin (1984) er det en forskjell mellom å ha en 

reell språklig bevissthet, og å kunne gjøre rede for denne eksplisitt. Utviklinga av 

morfologisk bevissthet går fra en implisitt til en mer eksplisitt karakter, og det å eksplisitt 

kunne redegjøre for tanker om språkets form representerer et høyere nivå av språklig 

bevissthet. Å kunne manipulere morfologiske enheter vil derfor være en ferdighet på et høyt 

nivå i utviklinga av morfologisk bevissthet. Valtin (1984) mener denne utviklinga krever 

instruksjon, og at eksponering av skriftspråk er avgjørende. Dette er det imidlertid ulike 

meninger om (Carlisle, 1995). 

 
3.2.1 Betydningen av morfologisk bevissthet for leseforståelse 
Det sterkeste argumentet for betydningen av morfologisk bevissthet for leseforståelse er at 

morfemet er meningsbærende. Morfologisk bevissthet er kanskje særlig viktig for forståelse 

av komplekse ord, det vil si ord som består av flere morfemer, og som for leseren er ukjente 

(Fowler & Liberman, 1995). Siden morfemene i ord er gode indikatorer for ordets mening, 

har leseren som forstår de ulike morfemene gode sjanser til også å forstå ordet (Elbro & 

Arnbak, 1996). Har leseren for eksempel ikke sett ordet odinisme før, er det likevel 

sannsynlig at man får en anelse av hva ordet referer til. Nagy & Anderson (1984) estimerte at 

60 % av ordene barn introduseres for i skolealder er morfologisk komplekse, og at 

betydningen av disse kan forutsies på basis av morfemene som inngår i ordene. Dette viser at 

en ”morfologisk dekomposisjon” er en hensiktsmessig strategi i møte med komplekse og nye 

ord. Gordon (1989, ref. i Fowler & Liberman, 1995) gir støtte for dette i en undersøkelse som 

viser at høy stammefrekvens styrker forståelsen av lavfrekvente, avledede ord.  

 

Morfologisk bevissthet kan også ha betydning for avkoding. Begrunnelsen for dette er 

forankret i regler for utformingen av skriftspråket. I tillegg til det nevnte fonematiske 

prinsipp, styres skriftspråket også av et morfematisk prinsipp. Dette prinsippet postulerer at et 

morfem alltid skrives på samme måte, selv om det kan endre uttale på grunn av den språklige 
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konteksten det inngår i (Lyster, 2002). Stygt staves for eksempel med g og ikke k siden ordet 

har en relasjon til rotmorfemet stygg. En konsekvens av dette er at ortografien ikke alltid har 

et fullstendig samsvar mellom fonem og grafem, som i praksis betyr at ord ikke alltid skrives 

lydrett. Dette innebærer at ord som fonologisk sett er irregulære, ofte er regulære med tanke 

på morfologiske aspekter (Fowler & Liberman, 1995). Ulike språk varierer i hvilken grad 

skriftspråk styres av det morfematiske prinsipp. I ”alfabetiske” språk, som finsk, er det et 

høyt samsvar mellom fonem og grafem, fordi skriftspråket i stor grad styres av det 

fonematiske prinsipp. I såkalt dype ortografier, som dansk og engelsk, er samsvaret mellom 

grafem og fonem mindre, som følge av at det morfematiske prinsipp har stor innflytelse. Den 

norske ortografien ligger et sted mellom engelsk og midten av skalaen (Hagtvet, 2003). Selv 

om morfologisk bevissthet kanskje er viktigere jo dypere en ortografi er, er morfologisk 

bevissthet også viktig i det norske skriftspråket (Lyster, 2002). Morfologisk bevissthet er 

kanskje særlig viktig for barn som har vansker med det fonematiske prinsipp. Siden 

skrivemåten til enkelte ord kun vil gi mening fra et morfologisk perspektiv, kan morfologisk 

bevissthet gi en innsikt i skriftspråket utover det fonologisk bevissthet kan. 

 
I forrige avsnitt ble det vist at en morfologisk dekomposisjon av komplekse ord er en 

hensiktsmessig strategi i møte med nye ord. En slik dekomposisjon kan også støtte 

avkodingen (Carlisle, 2000; Fowler & Liberman, 1995; Nagy, Berninger & Abbott, 2006). 

Begrunnelsen for dette er todelt. For det første vil lesingen bli mer effektiv jo færre enheter 

det opereres med i avkodingen. Fremfor å dele ordet inn i fonemer eller stavelser, vil en 

inndeling av ordet i morfemer gjøre avkodingsprosessen raskere og mer nøyaktig (Lyster & 

Frost, 2008; Nagy et al., 2006). Den andre grunnen er relatert til morfemenes frekvens. Siden 

ord er bygd opp av morfemer, er morfemene mer høyfrekvente enn ordene selv. Det er for 

eksempel sannsynlig at man har sett delkomponentene i ordet kopphåndduk flere ganger enn 

ordet som helhet. Denne frekvenseffekten vil derfor kunne føre til at avkodingshastigheten 

ikke bestemmes av frekvensen til det aktuelle ordet, men av frekvensen til delkomponentene i 

ordet (Nagy et al., 2003). Stone & Carlisle (2003, ref. i Carlisle, 2003) fant støtte for dette i 

en undersøkelse som viste at tostavelsesord bestående av to morfemer ble lest raskere enn 

tostavelsesord bestående av ett morfem. Bøyning, avledning og sammensetninger innebærer i 

noen tilfeller fonologiske skift i uttalen av ordet. Dette gjenspeiles ikke alltid i ordets 

ortografi, og medfører at samsvaret mellom grafem og fonem forsvinner. En følge av dette er 

at en ren fonologisk strategi ikke er tilstrekkelig for å avkode ordet, og det kan derfor tenkes 

at morfologisk bevissthet spiller en særlig rolle i avkodingen av slike ord.  
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Undersøkelser hvor barn med avkodingsvansker sammenlignes med jevnaldrende, viser at 

barn med avkodingsvansker har en svakere utviklet morfologisk bevissthet (Casalis et al., 

2004; Fowler & Liberman, 1995; Siegel, 2008). Årsaksforklaringene som legges til grunn for 

dette ser ut til å være sammenfallende med de nevnte årsakene i avsnittene om ordforråd – 

Matteus-effekten og fonologiske vansker. I studier hvor sammenligningsgruppa ikke består 

av jevnaldrende, men av yngre barn matchet i leseforståelse, er resultatene noe annerledes. 

Ved denne teknikken kontrollerer man automatisk for Matteus-effekten (Deacon et al., 2008), 

og flere slike undersøkelser finner at barn med dysleksi har like god morfologisk bevissthet 

som yngre barn med tilsvarende leseforståelse (Leong, 1999, ref. i Deacon et al., 2008).  

 
3.2.2 Tidligere empiri 
Flere studier finner samtidige relasjoner mellom leseforståelse og morfologisk bevissthet. 

Carlisle (2000) fant for eksempel at morfologisk bevissthet hadde et unikt bidrag til 

leseforståelsen til 3.- og 5.-klassinger. Ku & Anderson (2003) fant at morfologisk bevissthet 

kunne forklare unik varians i leseforståelse hos 4.-klassinger, også etter at det var kontrollert 

for ordforråd. Deacon & Kirby (2004) fant også signifikante bidrag til leseforståelsen i 4. 

klasse, etter at det var kontrollert for både generelt evnenivå og fonologisk bevissthet. 

Morfologisk bevissthet ser også ut til å ha en prediktiv relasjon til senere leseforståelse. I 

Carlisles (1995) longitudinelle studie kunne morfologisk bevissthet i 1. klasse predikere 

leseforståelse i 2. klasse. I denne studien er det også interessant at morfologisk bevissthet var 

en bedre prediktor av leseforståelse enn fonologisk bevissthet målt ved samme tidspunkt. 

Flere mener at betydningen av morfologisk bevissthet for leseforståelsen øker med alderen. 

Carlisle (2000) fant for eksempel at bidraget fra morfologisk bevissthet var større hos 5.-

klassinger enn hos 3.-klassinger. Studier viser også at 4.-klassinger kan være i en 

overgangsperiode hva gjelder bruk av morfologisk bevissthet i lesing (Adams, 1990). Nagy et 

al. (2003) peker på at barn kan ha en godt utviklet morfologisk bevissthet, men at det å kunne 

bruke morfologisk bevissthet i lesing representerer et videre steg i leseutviklingen. Når det 

gjelder barn med avkodingsvansker, er det ikke like mange studier på dette feltet. Nagy et al. 

(2003) undersøkte imidlertid 2.klassinger med svake avkodingsferdigheter, og fant at 

morfologisk bevissthet hadde en sterk sammenheng med leseforståelse. I denne studien var 

bidraget fra morfologisk bevissthet til leseforståelse faktisk større enn bidraget fra fonologisk 

bevissthet. Arnbak & Elbro (2000) har gjort en av de få eksperimentelle studiene på dette 

området. I denne studien ble effekten av morfologisk bevissthetstrening for leseforståelse hos 

danske 4.- og 5.-klassinger med dysleksi undersøkt. En eksperimentgruppe fikk muntlig 
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morfologisk bevissthetstrening, mens en kontrollgruppe fikk mer tradisjonell lese- og 

skriveopplæring som blant annet besto av leseoppgaver og undervisning med fokus på 

fonologisk bevissthet. Resultatene viste moderate effekter, og indikerer at morfologisk 

bevissthet spiller en kausal rolle for leseforståelsen til barn med avkodingsvansker. 

 
Flere studier viser at morfologisk bevissthet også spiller en rolle for avkoding (Deacon & 

Kirby, 2004; Singson, Mahony & Mann, 2000). I en undersøkelse av morfologisk bevissthet 

hos 15-åringer med dysleksi fant Elbro & Arnbak (1996) at avkodingen ble sterkt påvirket av 

hvorvidt ordene semantisk sett hadde en morfologisk transparent struktur. Med transparens 

menes her hvorvidt meningen til et komplekst ord kan forutsies ut fra morfemenes betydning. 

Ordet støveltupp er for eksempel svært transparent, mens ordet trompet ikke er det. 

Resultatene viste at morfologisk transparente ord ble avkodet både raskere og mer nøyaktig 

enn ord som ikke var morfologisk transparente. I en kontrollgruppe, som matchet 

dyslektikernes ferdigheter i leseforståelse, fant man ikke slike effekter. Resultater fra en 

annen studie (Elbro & Petersen, 1993, ref. i Arnbak & Elbro, 2000) viste at ungdommer med 

dysleksi avkodet ord raskere morfem for morfem enn stavelse for stavelse. Det ble ikke 

funnet slike forskjeller i kontrollgruppa. De to danske undersøkelsene antyder at avkodingen 

til elever med dysleksi kan støttes av en morfembasert avkodingsstrategi. Mer spesifikt 

antyder studiene at en avkodingsstrategi som bygger på morfologisk dekomposisjon, og hvor 

morfemer benyttes som enheter i avkodingen, gir positive følger for denne elevgruppa. En 

slik morfembasert strategi bør ligge nært en ortografisk strategi. Den ortografiske strategien 

innebærer som nevnt en hurtig gjenkjenning av større enheter i ord, og gir direkte tilgang til 

leksikon. Denne strategien er i forhold til den fonologiske strategien mindre avhengig av 

fonologiske evner, og en slik morfologisk prosessering bør derfor kunne åpne opp for en 

raskere tilgang til leksikon for barn som har fonologiske vansker (Deacon et. al., 2008). I 

studien til Elbro & Arnbak (1996) ble det også funnet positive korrelasjoner mellom bruk av 

en morfembasert strategi og leseforståelse blant elevene med dysleksi. Dette betyr at de 

elevene som brukte en morfembasert strategi også var de som hadde god leseforståelse. Man 

kan derfor anta at en morfembasert avkodingsstrategi også vil støtte leseforståelsen til barn 

med avkodingsvansker.  

 
3.2 Forholdet mellom ordforråd og morfologisk bevissthet 
Teorien over viser at forholdet mellom morfologisk bevissthet og ordforråd er tett. Det antas 

at relasjonen mellom disse språkområdene er resiprok (Kuo & Anderson, 2006; Ku & 
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Anderson, 2003; Nagy et al., 2003). Begrunnelsen for at morfologisk bevissthet har 

betydning for ordforråd er primært relatert til den tidligere omtalte morfologiske 

dekomposisjonen (Ku & Anderson, 2003). Ved å dele et ukjent komplekst ord inn i de ulike 

morfemene det består av, vil man ha gode sjanser til å forstå ordet som helhet (Elbro & 

Arnbak, 1996). Morfemer er gode indikatorer for ords mening, og kunnskap om de 

morfologiske reglene som styrer ords oppbygning er dermed forbundet med ordforrådvekst. 

En morfologisk dekomposisjon vil imidlertid kun være effektiv ved ord som semantisk sett er 

transparente. Man vil med denne strategien for eksempel komme til kort i møte med ord som 

løvetann (blomsten), som ved en morfologisk dekomposisjon indikerer at ordet bety noe helt 

annet. Nagy & Anderson (1984) estimerer imidlertid som nevnt at betydningen til 60 % av 

ordene barn lærer i skolealder faktisk kan forutsies av en morfologisk dekomposisjon.  

 
Ordforråd har også betydning for utvikling av morfologisk bevissthet. Marchman & Bates 

(1994) argumenterer for eksempel for at ordforrådet må oppnå en viss størrelse før barn kan 

oppdage de morfologiske mønstre som fins i det muntlige språket. I tillegg er det sannsynlig 

at ordforråd betyr særlig mye for bevissthet om sammensatte ord, fordi sammensatte ord 

består av to rotmorfemer – altså morfemer som kan fungere som ord alene. Følgende 

eksempel kan illustrere dette: Et barn som vet betydningen av ordene fugl og mat, vil ha 

bedre forutsetninger for å forstå det sammensatte ordet fuglemat. En morfologisk 

dekomposisjon vil følgelig støttes av at rotmorfemene i ordet også er ord som inngår i barnets 

ordforråd. På grunn av den nære relasjonen mellom disse språkområdene er det vanlig å finne 

moderate til høye korrelasjoner mellom dem i undersøkelser av barn med en typisk 

leseutvikling (Ku & Anderson, 2003; Mahony, Singson & Mann, 2000). Det foreligger ikke 

like mange korrelasjonsstudier av barn med avkodingsvansker hvor disse variablene inngår. 

Nagy et al. (2003) fant imidlertid sammenhenger mellom morfologisk bevissthet og ordforråd 

hos barn i 2. klasse med svake ferdigheter i avkoding. Tross den nære samhandlingen mellom 

disse språkområdene, viser tidligere refererte undersøkelser at hver av dem har unike bidrag 

til leseforståelse. Det er derfor grunnlag for å regne disse som selvstendige 

språkkomponenter. Det er likevel avgjørende at man i studier kontrollerer for bidraget fra den 

ene variabelen, for ikke å overestimere betydningen av den andre. 

 
3.3 Oppsummering og forskningsspørsmål 
Ordforråd er avgjørende for leseforståelsen, fordi leseforståelse nødvendigvis bygger på en 

forståelse av ordene som inngår i teksten (Nagy, 1989). Forskning dokumenterer både 
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samtidige og prediktive relasjoner mellom disse ferdighetene hos barn i en typisk 

leseutvikling. Sammenhengen ser ut til å øke oppover i klassene, og antyder at ordforrådet 

spiller en større rolle når ferdigheter i ordavkoding er automatisert. Ordforråd er kanskje 

særlig viktig for barn med avkodingsvansker. Flere peker på at språkets semantiske aspekter 

også er delaktige i avkodingen (Plaut et al. 1996), slik at ordforråd til en viss grad muligens 

kan kompensere for vansker med en fonologisk avkoding. Nagy et al. (2003) fant likevel ikke 

sammenhenger mellom leseforståelse og ordforråd hos barn med avkodingsvansker.  

 
Morfologisk bevissthet kan støtte leseforståelsen ved at en morfologisk dekomposisjon vil gi 

en god pekepinn for betydningen til komplekse ord. Morfologisk bevissthet kan også støtte 

utviklingen av en morfembasert avkodingsstrategi, og dermed indirekte støtte leseforståelsen 

(Elbro & Arnbak, 1996). Dette vil kanskje særlig være til hjelp for barn som har vansker med 

det fonematiske prinsipp. Morfologisk bevissthet kan øke forståelsen for skriftspråkets 

morfematiske prinsipp, og kan tenkes å gi en innsikt i skriftspråket utover det fonologisk 

bevissthet kan.  

 
Det finnes dermed gode indikasjoner på at ordforråd og morfologisk bevissthet kan støtte 

leseforståelsen til barn med avkodingsvansker. Fordi det foreligger få studier på dette 

området, sammenlignet med studier av den betydning fonologisk bevissthet har for denne 

elevgruppa, etterspør flere forskere mer kunnskap (Reed, 2008). På bakgrunn av dette er det 

formulert følgende forskningsspørsmål for denne undersøkelsen: 

 

Hvilken betydning har ordforråd og morfologisk bevissthet for leseforståelsen til barn med 

avkodingsvansker? 

 

For å besvare forskningsspørsmålet har det blitt utarbeidet to hypoteser: 

 

I: Ordforråd har betydning for leseforståelsen til barn med avkodingsvansker. 

 

II: Morfologisk bevissthet har betydning for leseforståelsen til barn med 

avkodingsvansker. 
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4 Metode 
I dette kapitlet vil det redegjøres for de metodiske valg som er tatt med tanke på best mulig å 

kunne besvare undersøkelsens problemstilling. Kapitlet omfatter en beskrivelse av studiens 

design, utvalg, prosedyre for datainnsamling, måleinstrumenter og hvilke statistiske analyser 

som er tatt i bruk. Det gis en utfyllende beskrivelse av dette for å muliggjøre en vurdering av 

undersøkelsens kvalitet, samt gi mulighet for replikasjon av forskningsopplegget. I oppgaver 

som dette er det vanlig med en redegjørelse av ulike typer validitet i dette kapitlet. Siden det 

har vært ønskelig å gjøre dette parallelt med en drøfting av validitet i lys av undersøkelsens 

resultater, vil dette gjøres i kapittel 6. Ulike typer reliabilitet omtales imidlertid mot slutten av 

dette kapitlet, sammen med en kort gjennomgang av sammenhengen mellom reliabilitet og 

validitet. Avslutningsvis vil det gås kort inn på hvilke etiske hensyn som er tatt. 

 

4.1 Design 
I denne undersøkelsen benyttes det en kvantitativ metodisk tilnærming. Dette innebærer at få 

variabler studeres i et større utvalg, og at en har en del praktiske fordeler med hensyn til 

dataanalyse. Blant annet gir den kvantitative tilnærmingen mulighet til å generalisere 

resultatene til større populasjon enn utvalget som er studert, under forutsetning om at visse 

kvalitetskrav er tilfredsstilt (Gall, Gall & Borg, 2007). Designet er ikke-eksperimentelt, det 

vil si at variablene ikke forsøkes påvirket og at fenomener studeres slik de er (Kleven, 

2002b). I denne undersøkelsen er det brukt to ulike tilnærminger for best mulig å kunne svare 

på forskningsspørsmålet. Begge tilnærminger tar utgangspunkt i barn med avkodingsvansker. 

Den første tilnærminga, heretter kalt tilnærming I, har et design som kan betegnes som et 

kausalt komparativt design med ekstremgrupper (Gall et al., 2007). Det kausale forholdet 

som studeres er hvorvidt morfologisk bevissthet og ordforråd kan være årsak til forskjeller i 

leseforståelse. I den andre tilnærminga, heretter kalt tilnærming II, vil utvalget ikke deles inn 

i grupper, men vil bli sett på som en helhet. Her vil det først benyttes korrelasjonsanalyser for 

å se nærmere på sammenhengen mellom de ulike variablene. Deretter vil det bli brukt 

hierarkiske multiple regresjonsanalyser for å se hvor mye av variansen i leseforståelse som 

kan forklares av morfologisk bevissthet og ordforråd. Tilnærming II kan da kalles et 

korrelasjonsstudium, siden det søkes kunnskap om hvilke variabler som samvarierer og 

hvilke som er uavhengige. Denne typen kunnskap er ifølge Befring (2007) essensielt for 

innsikt i alle forskningsområder. Det er vanlig at generelt evnenivå blir brukt som 
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kontrollvariabel i undersøkelser hvor språklige variabler inngår, og dette vil også bli gjort i 

denne undersøkelsen. Dette gir mulighet for sammenligning med andre undersøkelser, og kan 

utelukke at vanskene er av en mer generell art (Hulme & Snowling, 2009). Designet i 

undersøkelsen kan altså betegnes både som kausalt komparativt og som et 

korrelasjonsdesign. Spørsmålene en besvarer ved disse to tilnærmingene er i stor grad 

overlappende, og de kan ses på som et supplement eller en utdyping av hverandre. Funnene 

fra de to tilnærmingene kan dermed støtte eller svekke hverandre, og gi en bredere forståelse 

av hvilken betydning ordforråd og morfologisk bevissthet har for leseforståelsen hos barn 

med svake avkodingsferdigheter.  

 

4.2 Utvalg 
Utvalget i denne undersøkelsen består av en uselektert kohort tilknyttet en longitudinell 

undersøkelse gjennomført av forskergruppa Child Language and Learning (CLL) ved 

Universitetet i Oslo. Forskergruppa har fulgt en gruppe barn fra de var 4 år, til nå hvor barna 

går i 4. klasse. Barna i utvalget kommer alle fra en Østlands-kommune, som er valgt ut fordi 

den med tanke på sosioøkonomiske forhold antas å være representativ for landet. 

Utvalgskriteriene som lå til grunn for deltakelse i prosjektet ved undersøkelsens oppstart var 

at barna må være født i perioden 01.04.03 - 01.07.04, ha norsk som morsmål og ikke ha vært 

henvist til pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste for språkvansker eller andre diagnoser 

som kan påvirke deres tidlige eller videre språkutvikling.  

 

CLLs kohort består av i underkant 200 barn. Dette masterprosjektet har imidlertid et mindre 

utvalg bestående av 55 elever fra CLLs kohort. Disse ble valgt ut på basis av resultater på en 

avkodingstest (TOWRE). På denne testen ble de 30 % svakeste skårene valgt ut, noe som 

tilsvarte 55 elever. Dermed består utvalget i denne undersøkelsen av de 55 elevene som i 

CLLs kohort har de svakeste avkodingsferdighetene. I tilnærming I ble utvalget delt i to 

grupper. Gruppene ble dannet på basis av skårer på en test for leseforståelse. De to gruppene 

har dermed begge svake avkodingsferdigheter, men skiller seg ved at den ene gruppa har en 

god leseforståelse og at den andre har en svakere leseforståelse. Elevene som lå nærmest 

gjennomsnittet på effektvariabelen ble ekskludert fra dette utvalget. Dette kalles 

ekstremgruppeteknikk (Gall et al., 2007), og teknikken ble valgt med tanke på bedre å kunne 

oppdage forskjeller mellom de to gruppene. Det ble valgt bort 11 elever, slik at det endelige 
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utvalget består av en gruppe på 23 elever og en gruppe med 21 elever. I tilnærming II 

benyttes hele utvalget på 55 elever.  

 

4.3 Gjennomføring av datainnsamling  
Datamaterialet som benyttes i denne undersøkelsen ble samlet inn i regi av forskergruppa 

CLL. Måleinstrumentene som er brukt er ulike psykometriske tester, som skal gi en bred 

kartlegging av barns språk- og leseutvikling. Selve gjennomføringen av testinga ble gjort av 

masterstudenter tilknyttet forskningsprosjektet. Testinga foregikk på private rom i barnas 

respektive barnehage/skole, og ble gjennomført i løpet av elevenes barnehage-/skoledag. 

Testene ble individuelt administrert av den samme testlederen, og hvert barn ble så langt det 

var mulig testet i en sammenhengende økt. I noen tilfeller var det likevel nødvendig å avbryte 

testinga, for eksempel som følge av skoledagens slutt. I disse situasjonene ble testinga tatt 

opp igjen i løpet av kort tid. For å kunne etterprøve skåringen ble det brukt båndopptaker på 

de ekspressive testene. Alle testinstruksjonene ble muntlig presentert for barnet. Testing av 

morfologisk bevissthet og leseforståelse fant sted i månedsskiftet november/desember 2013, 

mens testen for ordforråd ble gjennomført i samme tidsrom året før. Testen for generelt 

evnenivå ble gjennomført da barna var 6 år.  

 

4.4 Måleinstrumenter 
De psykometriske testene som representerer undersøkelsens variabler presenteres i det 

følgende. Av CLLs testbatteri er det tester for avkodingsferdigheter, leseforståelse, ordforråd,  

morfologisk bevissthet og generelt evnenivå som er aktuelle for denne masterstudien.  

 

Avkodingsferdigheter ble målt i 4. klasse ved Test of Word Reading Efficiency (TOWRE) 

(Torgesen, Wagner & Rashotte, 1999). I denne testen skal barna lese lister med ord så raskt 

og nøyaktig de kan innenfor en tidsgrense på 45 sekunder. Barna skal lese to lister med 

nonord og to lister med vanlige ord. Testleder tar tiden, og noterer antall ord som er lest riktig 

og antall ord som er lest feilaktig. Barnas totale testskåre bestemmes ved å trekke fra de 

feilaktig avkodede ordene fra de som er riktig avkodet. 

 

Leseforståelse ble målt 4. klasse ved hjelp av Neale Analysis of Reading Ability (NARA) 

(Neale, 1997). Barnet skal i denne testen lese historier med økende vanskegrad og lengde 

høyt. Historiene har bildestøtte. Etter at barnet har lest en historie, stiller testleder spørsmål til 
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innholdet. Både nøyaktighet, forståelse og hastighet måles ved denne testen. Nøyaktighet 

måles ved at antall feilaktig avkodede ord noteres underveis i barnets lesing. Testleder skal 

også fortløpende korrigere disse feilene, slik at barnet har mulighet til å forstå innholdet til 

tross for avkodingsfeil. Hastighet måles ved at testleder noterer hvor lang tid barnet bruker på 

å lese de forskjellige historiene. Forståelse måles ved å summere antall riktige svar på 

innholdsspørsmålene til hver historie. Testen har stoppkriterier både ved lave skårer i 

nøyaktighet og ved lav skåring på innholdsspørsmålene.  
 

Ordforråd ble målt i 3. klasse ved en norsk versjon av British Picture Vocabulary Scale 

(BPVS) (Dunn, Dunn, Whetton & Burley, 1997). Testen måler bredden i barns reseptive 

ordforråd, og består av 144 oppgaver fordelt på 12 oppgavesett. Elevene blir i hver oppgave 

presentert for fire ulike bilder, samtidig som testleder sier et ord. Elevens bes så om å 

identifisere det bildet som best representerer ordets mening. Skåre på ett poeng blir notert 

dersom barnet peker på det riktige bildet. Maksimal testskåre er 144 poeng. Ordutvalget 

kommer fra områder som dyr, handlinger, leker og følelser, og oppgavene har stigende 

vanskegrad. Testen avbrytes dersom barnet har åtte feilsvar eller mer innen ett oppgavesett. 

Testen er standardisert for norske barn og ungdommer i aldersgruppa 3 til 16 år (Lyster et al., 

2010). Det kreves ikke noen form for leseferdigheter i denne testen. 

 

Morfologisk bevissthet ble målt i 4. klasse ved hjelp av testen Word Analogy (Nunes, Bryant 

& Bindman, 1997a). I denne testen bes barnet om å avlede eller bøye et ord etter et gitt 

mønster. Barnet blir først presentert for et ord, og deretter det samme ordet med en 

morfologisk endring. Barnet ble så bedt om å gjøre en tilsvarende endring på et annet ord i 

samme ordklasse. For å tydeliggjøre gis det følgende eksempel på en av testoppgavene: Jeg 

sier ordet fuktig, og forandrer det til fukt. Så sier jeg giftig, og forandrer det til … (gift). 

Testen inkluderer bøyinger og avledninger av sterke og svake verb, substantiv og adjektiv. 

Det gis ett poeng for hvert riktige svar, og maksimal skåre er på 30 poeng. Det kreves ikke 

noen form for leseferdigheter i denne testen. 

 

Generelt evnenivå ble målt ved 6 år med deltesten Block Design fra WPPSI-III (Wechsler, 

2002). Barnet skal i denne testen sette sammen klosser slik at de samsvarer med et visuelt 

presentert mønster. Testen går på tid, og oppgavene har økende vanskegrad. Maksimal skåre 

er 40. Testen er standardisert for norske barn i aldersgruppa 4 – 6,5 år.  
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4.5 Analyse 
For å finne frem til utvalget vil barna med de 30 % svakeste skårene på avkodingstesten bli 

valgt ut. I tilnærming I vil det på grunnlag av skårene på leseforståelsestesten dannes to 

ekstremgrupper, hvor den ene gruppa har god leseforståelse (n = 23) og den andre har en 

svakere leseforståelse (n = 21). De 11 elevene som ligger nærmest gjennomsnittet på denne 

testen vil bli ekskludert fra videre analyse. I tilnærming I vil hovedstrukturene i 

datamaterialet bli undersøkt med deskriptive analyser. Deretter vil det bli brukt t-tester for å 

undersøke om gjennomsnittverdiene for morfologisk bevissthet og ordforråd er signifikant 

forskjellig i de to gruppene. Her vil det også kontrolleres for generelt evnenivå, ved hjelp av 

kovariansanalyse (ANCOVA). I tilnærming II vil det først bli gjort deskriptive analyser av 

hver variabel. Sammenhengen mellom variablene vil deretter undersøkes ved bivariate 

korrelasjoner, før det til slutt vil bli gjennomført regresjonsanalyser for å finne hvor mye av 

variansen i leseforståelse som kan forklares av morfologisk bevissthet og ordforråd. Også her 

vil det kontrolleres for generelt evnenivå.  

 

4.6 Validitet og reliabilitet  
Validitet og reliabilitet er relatert til de slutninger vi kan trekke ut fra resultatene i en 

undersøkelse, og handler om hvorvidt vi kan ha tillit til disse (Lund, 2002a). Dersom 

slutningene kan vurderes som gyldige og pålitelige, kan undersøkelsens validitet og 

reliabilitet betraktes som tilfredsstillende. Validitet og reliabilitet må ses i lys av hverandre, 

og blir ofte sett på som overlappende fenomener. Reliabiliteten er imidlertid mer knyttet til 

målingene som foretas, mens validiteten befatter seg med undersøkelsen som helhet. På den 

måten blir reliabilitet noe smalere enn validitet, og reliable måleinstrumenter er derfor en 

forutsetning til for å kunne trekke valide slutninger i en undersøkelse (Lund, 2002a). Validitet 

og reliabilitet er noe som bør tas hensyn til i planleggingen av en studie. I etterkant bør 

validitetsvurderingen bygge på en systematisk og kritisk drøfting av undersøkelsesmetoden, 

datamaterialet og datainnsamlingen, og ta utgangspunkt i relevante validitetstyper (Grønmo, 

2004). I denne undersøkelsen utgjør Cook og Campbells validitetssystem det teoretiske 

rammeverket for drøftingen av validitet. Siden det har vært ønskelig å kombinere en 

redegjørelse av de ulike validitetstypene med en validitetsdrøfting ut fra undersøkelsens 

resultater, vil dette gjøres samlet i kapittel 6.  
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4.6.1 Reliabilitet 
Reliabiliteten beregnes ut fra graden av målepresisjon, og handler om hvorvidt et 

datamateriale er fritt for tilfeldige målingsfeil (Kleven, 2002a). De systematiske målefeilene 

henvises av klassisk testteori til begrepsvaliditet, noe som også vil gjøres i denne 

undersøkelsen. Tilfeldige målefeil er faktorer som tilfeldigvis virker inn på resultatet i en 

måling, men som på sikt vil jevne seg ut. Med termene til klassisk testteori vil skåren på en 

test alltid være en kombinasjon av sann skåre og tilfeldige feil. Dette viser at dersom høy 

reliabilitet skal oppnås må antallet tilfeldige målefeil reduseres til et minimum. Et 

datamateriale er imidlertid aldri helt fritt for tilfeldige målefeil (Kleven, 2002a).  

 

I denne undersøkelsen består måleinstrumentene av ulike psykometriske tester, og 

reliabilitetsspørsmålet vil derfor særlig kunne knyttes til vurderer- og testreliabilitet (Gall et 

al., 2007). Dersom testresultatene i stor grad er avhengige av den som skal vurdere, vil det 

oppstå en type reliabilitetssvikt som skyldes testadministratoren selv. Dette vil føre til lav 

vurdererreliabilitet, og vil særlig kunne gjelde dersom testadministratoren mangler trening i 

gjennomføring og skåring av testene. I denne undersøkelsen fikk testadministratorene en 

felles opplæring av skåring og administrering av testene, og kunne også spørre erfarne 

fagfolk dersom noe virket uklart. I tillegg ga båndopptaker mulighet til å etterprøve skåringen 

ved usikkerhet. Det ble også brukt flere testadministratorer, noe som også vil øke 

reliabiliteten. For best mulig reliabilitet bør skåringen av en test ikke kreve bruk av skjønn 

(Gall et al., 2007). Bruk av standardiserte tester er da en fordel, siden disse er utviklet med 

fokus på konsistens i administrering og skåring. Av testene som er med i denne 

undersøkelsen er testen for ordforråd, BPVS, og testen for generelt evnenivå, Block Design, 

standardiserte for norske forhold. Testene for avkoding, morfologisk bevissthet og 

leseforståelse er ikke standardiserte, men også i disse testene forelå det detaljerte 

retningslinjer for administrering og skåring, som ikke krevde noen form for 

skjønnsvurdering. Det er derfor grunn til å tro at dette aspektet ikke vil være avgjørende for 

målingene. Også tilfeldige variasjoner hos forsøkspersonene vil kunne påvirke reliabiliteten. 

Forhold som dagsform og motivasjon vil kunne virke inn på testprestasjonene, og dermed 

utgjøre tilfeldige målingsfeil. Kanskje vil dette særlig gjelde i forskning på barn, som lettere 

kan la seg påvirke av slike forhold. Testsituasjonen i seg selv vil også kunne være en kilde til 

tilfeldige målefeil, for eksempel ved støy og avbrytelser. I testgjennomføringen ble slike 

forhold forsøkt unngått, ved å bruke rom hvor barnet i minst mulig grad ble forstyrret. 
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Testreliabiliteten kan belyses gjennom ekvivalensaspektet. Dette handler om hvorvidt ulike 

måter å spørre på gir samme testresultat, og om resultatet er avhengig av hvilke spørsmål som 

er stilt (Kleven, 2002a). For å undersøke testreliabiliteten kan man måle grad av indre 

konsistens mellom deloppgavene i en test, og i denne undersøkelsen er dette gjort ved 

Cronbach´s alpha. Cronbach´s alpha er et statistisk måleredskap som beregner den 

gjennomsnittlige interkorrelasjonen mellom oppgavene i en test. Interkorrelasjonen uttrykkes 

ved en koeffisient som varierer mellom 0 og 1. Jo nærmere koeffisienten er 1, jo høyere 

reliabilitet, og jo mer sannsynlig er det at testen måler samme ferdighet. I tabellen under er 

koeffisienten for Cronbach´s alpha uttrykt for alle testene i undersøkelsen, med unntak av 

TOWRE. Denne testen har ikke skårer på item-nivå, og man kan derfor ikke utføre en slik 

analyse. Det må imidlertid poengteres at TOWRE er mye brukt i nasjonal og internasjonal 

forskning, noe som kan gi en viss sikkerhet for reliabiliteten. Dette vil drøftes nærmere i 

avsnittet som omhandler begrepsvaliditet. 

 

Tabell 1. Testreliabilitet (Cronbach´s alpha) 

Note N=55 

 

Ifølge Gall et al. (2007) er testresultatene brukbare dersom alfa-verdien er på .80 eller mer. 

Av tabellen ser vi at alle tester ligger over denne grensa, med unntak av kontrollvariabelen 

som måles ved Block Design. Selv om .70 ikke er en veldig lav reliabilitetskoeffisient, skal 

en likevel være varsom med tolkningen av resultatene.  

 

4.7 Etiske hensyn 
De formelle etiske hensyn er i denne undersøkelsen ivaretatt av forskergruppa som leder 

prosjektet. Dette er gjort etter de gjeldende føringer fra Personopplysningsloven. Forskningen 

er godkjent av Regional Etisk Komitè for medisinsk forskning (REK) og Personvernombudet 

for forskning ved Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD), og konsesjon fra 

datatilsynet foreligger. Kravet om konfidensialitet er ivaretatt etter Den Nasjonale 

Test Cronbach´s alpha 

NARA leseforståelse .84 

Word Analogy  .83 

BPVS  .90 

Block design                                     .70 

Synnøve Aahjem Brekkan
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forskningsetiske komitè for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) (2009) punkt 14 ved at 

forsøkspersonene er anonymisert, og har avgitt fritt informert samtykke for deltakelse. 

Longitudinelle undersøkelser krever lagring av opplysninger over tid, og prosedyrer for dette 

er gjennomført etter NSDs retningslinjer. Alle medvirkende har erklært taushetsplikt.  

Barn i forskning krever flere avveininger, siden barn har spesifikke krav og behov for vern 

(Backe-Hansen, 2009). Blant annet kan barnas forutsetninger for å gi informert samtykke for 

deltakelse problematiseres. Etter gjeldende retningslinjer for forskning på barn under 15 år 

ble informert samtykke til deltakelse gitt av barnets foresatte. Barnet har dermed formelt sett 

ikke selv godtatt deltakelse i forskningen. Dette kan etisk sett være problematisk, særlig med 

tanke på at barn i større grad enn voksne er villige til å adlyde autoriteter, og derfor kan ha 

vanskelig for å protestere dersom de ikke ønsker å delta i forskningen (Befring, 2007). Barna 

hadde imidlertid mulighet til når som helst å kunne trekke seg fra testsituasjonen, dersom de 

ønsket det. Noe som på sin side kan gjøre etiske hensyn ytterligere utfordrende er at barn i 

mindre grad enn voksne vil kunne forstå konsekvensene av å delta i forskningen. Dette er 

særlig problematisk dersom deltakelsen medfører risiko for belastning på forsøkspersonen 

(Befring, 2007). Mange kan oppleve testsituasjonen som ubehagelig, særlig dersom forskeren 

velger oppgaver som det kan være vanskelig for barnet å mestre (Backe-Hansen & Vestby, 

1995). I denne undersøkelsen kan dette for eksempel gjelde barn som har språk- eller 

lesevansker. I henhold til dette skal den som forsker på barn skal ha tilstrekkelig kunnskap 

om den aktuelle aldersgruppa slik at metode og innhold kan tilpasses (Backe-Hansen, 2009). 

Hensynet til dette ivaretas imidlertid ved at testbatteriet er valgt av erfarne forskere innen 

barns utvikling, og dermed i stor grad er er tilpasset barnets nivå. Testene med stigende 

vanskelighetsgrad har for eksempel ulike stoppkriterier som til en viss grad kan sikre at 

barnet ikke opplever gjentatte nederlag over tid. Man kan derfor anta at barn som sliter mest 

med testoppgavene ikke i stor grad vil konfronteres med vanskene. Testene er på den andre 

siden konstruert slik de skal kunne avdekke barnas fulle potensial, og det er derfor ikke til å 

unngå at barna i blant kan oppleve ikke å mestre flere testoppgaver etter hverandre. Testene 

ble administrert av masterstudenter tilknyttet Institutt for Spesialpedagogikk, som etter beste 

evne har prøvd skape en trygg og underholdende situasjon for barnet, for eksempel ved 

oppmuntrende kommentarer og premie for innsatsen. Tidsrammen for testinga oversteg 

sjelden en skoletime, noe som begrenser omfanget av en eventuell belastning. I tillegg må det 

påpekes at barna tilsynelatende hadde stor glede av å bli tatt ut av den ordinære 

undervisningen.   
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5 Resultater 
I dette kapitlet presenteres resultatene fra analysene. Tilnærming I vil bli gjennomgått først. 

Her vil det først bli redegjort for deskriptive resultater som viser utvalgets hovedstrukturer og 

variablenes fordeling, før resultatene fra t-testene og kovariansanalysen vil bli gjennomgått. 

Videre vil resultatene fra tilnærming II fremstilles. Resultatene fra deskriptive analyser vil bli 

gjennomgått først, før sammenhengen mellom variablene undersøkes gjennom 

korrelasjonsanalyser. Til slutt vil det bli gjort rede for resultater fra hierarkiske multiple 

regresjonsanalyser. 

 
5.1 Tilnærming I 
5.1.1 Deskriptive resultater 
For å gi en systematisk oversikt over hovedstrukturene i utvalget, vil variablenes fordeling 

beskrives gjennom ulike statistiske mål. Målene er valgt på grunnlag av variablenes 

målenivå, som i denne undersøkelsen er intervallnivå. De deskriptive resultatene er fremstilt i 

tabell 2, som omfatter mål for sentraltendens, spredning, skjevhet og kurtosis. Sentraltendens 

viser enhetenes gjennomsnittlige verdier på de forskjellige variablene (de Vaus, 2002), og 

måles her ved aritmetisk gjennomsnitt (M). Enhetenes spredning beskriver fordelingens 

variasjon, og standardavvik (SD) brukes som mål på dette. I forskning hvor det anvendes 

statistiske analysemetoder er det ofte nødvendig at variablene er normalfordelte (Gall et al., 

2007). Det er derfor gjennomført en Shapiro-Wilk normalitetstest for hver variabel, for å 

vurdere hvorvidt variablene tilfredsstiller kravet om normalfordeling. For å vurdere 

fordelingens form brukes også skjevhets- og kurtoseverdier. Skjevhetsverdier sier noe om 

graden av symmetri i fordelingen, mens kurtosis forteller hvorvidt fordelingen er spiss eller 

flat (de Vaus, 2002). Skjevhet og kurtosis viser eventuelle opphopninger av skårer i en av 

endene eller i midten, og er en indikasjon på testenes evne til å fange opp variasjonen blant 

enhetene. Dersom skjevhets- og kurtoseverdiene er 0, vil fordelingen være normalfordelt. 

Dette er imidlertid sjeldent tilfelle i sosialvitenskapelig forskning, og verdier mellom -1 og 1 

ses på som akseptable verdier (de Vaus, 2002). Verdier over -3 og 3 oppfattes som sterke 

avvik fra normalfordelingen. På grunn av det relativt lille utvalget og at variablene er kunstig 

inndelt i ekstremgrupper, vil det ikke være overraskende dersom fordelingene avviker noe fra 

normalfordelingen.  
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Leseforståelse er denne undersøkelsens avhengige variabel, altså den variabelen effekten vil 

måles på. Variabelen er dikotomisert i t-testene som anvendes i neste avsnitt. Dikotomisering 

innebærer at en skala deles i to, slik at variabelen kun har to verdier (Gall et al., 2007). I 

kausalt komparative design er det vanlig at den dikotomiserte variabelen har en enten- eller-

verdi, og altså er en kategorisk variabel (Befring, 2007), og det gjøres derfor vanligvis ikke 

deskriptive analyser av denne variabelen. Det vurderes likevel som interessant å se nærmere 

på de deskriptive målene til denne variabelen, fordi den opprinnelig er på intervallnivå. 

 

Tabell 2 Deskriptive resultater (I)               

                                       God leseforståelse (n=23)                   Svak leseforståelse (n=21) 
Variabel M SD Krt Skw M SD Krt Skw 

Leseforståelse 22.39 3.69 2.147 1.503 12.33 2.52 -.651 -.646 

Ordforråd 94.26 10.52 .580 1.082 91.48 12.55 .008 -.416 

Morf. bevissthet 19.43 3.25 -.596 -.018 15.86 6.49 .132 -.616 

Generelt evnenivå 28.26 2.85 -.061 -.043 27.48 4.09 4.068 .993 

 

Leseforståelse 

I gruppa med god leseforståelse er det 5 gutter og 18 jenter, og i gruppa svak leseforståelse er 

det 10 gutter og 11 jenter. Differansen mellom gruppenes gjennomsnitt på testen for 

leseforståelse er på 10,06. Høyeste mulige skåre i testen er 44, og den relativt store 

differansen var forventet siden skårene her jo var grunnlag for hvilken gruppe elevene havnet 

i. For å avgjøre hvorvidt gruppa med god leseforståelse virkelig har god leseforståelse, ble 

det foretatt en sammenligning mellom denne gruppas gjennomsnitt og gjennomsnittet til hele 

CLLs kohort. Her kom det frem at gruppa med god leseforståelse faktisk har et bedre 

gjennomsnitt på leseforståelse enn det den totale kohorten har (M = 22.39 vs M = 19,75). Det 

anses derfor som godt hold for å betegne gruppa med god leseforståelse med begrepet ”god”. 

Dette betraktes som et funn i seg selv, og vil drøftes ytterligere i diskusjonskapitlet. Testen 

for leseforståelse ser ut til å ha en passelig vanskegrad for gruppa med god leseforståelse. 

Frekvenstabeller viser at hele 56,5 % i denne gruppa skårer mellom 19 og 21, og at samtlige 

skårer mellom 19 og 33. Det er ingen uteliggere i gruppa, og skårene er relativt samlet. 

Skjevhets- og kurtoseverdiene er noe høye, og tyder på en høyreskjev fordeling med en spiss 

kurve.  
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Frekvensanalyser viser at skårene til gruppa med svak leseforståelse fordeler seg mellom 7 og 

15. Dette tyder på at testen var i vanskeligste laget, selv om det ikke er snakk om noen 

bunneffekt. Fordelingen har en variasjonsbredde på 8. Skårene er dermed relativt samlet, noe 

en også ser av det lave standardavviket. Negative skjevhets- og kurtoseverdier viser at mange 

skårer i den høye enden av fordelingen og at det er tendens til opphopninger av skårer rundt 

gjennomsnittet. Det er ikke foretatt normalitetstester for disse fordelingene, siden variabelen i 

det videre er dikotomisert og dette da ikke vil ha noe å si for resultatet. 

 
Ordforråd  

Testen for ordforråd har 0 som minste oppnåelige skåre og 144 som høyeste. I gruppa med 

god leseforståelse befinner alle skårene seg mellom 80 og 120, og skårene er relativt jevnt 

fordelt mellom disse. Det er derfor ingen uteliggere i fordelingen. Positive kurtose- og 

skjevhetsverdier vitner om at mange skårer rundt gjennomsnittet og i den lave enden av 

skalaen. Normalitetstesten viser at variabelen er normalfordelt.  

 
Gruppa med svak leseforståelse har et noe svakere gjennomsnitt. I denne testen skal barna 

peke på hvilket bilde som representerer det ordet som testleder sier, og i slike tester er det 

viktig å kontrollere at resultatet ikke i noen grad kan forklares av gjetting. Med fire 

bildealternativer tilsvarer 25 % riktige svar sjansenivå. Det er ingen av elevene som skårer 

under sjansenivået (som her vil bli 36 riktige svar), og gjennomsnittet ligger på 63,5 % riktige 

svar. Det er en større spredning i denne gruppa sammenlignet med gruppa med god 

leseforståelse. Det er altså større innbyrdes forskjeller i denne gruppa, noe som også fremgår 

av frekvenstabellen som viser at alle skårene befinner seg i et intervallet 63 - 109. 

Kurtoseverdien forteller at kurven verken er spiss eller flat, mens den negative 

skjevhetsverdien vitner om at flere skårer i den høye enden av skalaen. Normalitetstesten 

viser normalfordeling. 

 
Morfologisk bevissthet  

Testen for morfologisk bevissthet har 0 som laveste mulige skåre, og 30 som høyeste. 

Gjennomsnittet i gruppa med god leseforståelse viser at flesteparten av elevene mestrer testen 

godt. Dette bekreftes av frekvensanalysene, som viser at samtlige elever skårer mellom 14 og 

26. Spredningen i gruppa er beskjeden, og frekvensanalyser viser at hele 69,4 % skårer 

mellom 16 og 22. Det er ingen uteliggere i fordelingen. Kurtose- og skjevhetsverdier viser at 

testen er tilnærmet normalfordelt, noe som også gikk frem av normalitetstesten.  
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Gruppa med svak leseforståelse har et lavere gjennomsnitt på denne testen, og en høyere 

spredning. Det er altså større individuelle forskjeller i denne gruppa, noe som bekreftes av 

variasjonsbredden på hele 26 skårer. Dette påvirkes imidlertid av at en elev har oppnådd null 

poeng. Testprotokollen for dette barnet indikerer en ugunstig testsituasjon, som antagelig kan 

forklare noe av den lave skåren. I fordelinger hvor enkelte enheter skiller seg vesentlig fra de 

andre, kan medianen være et bedre mål på sentraltendensen. Medianen er her noe høyere enn 

det aritmetiske gjennomsnittet (Md = 16,33). Uteliggeren, samt at mange skårer i den høye 

enden av skalaen gjør fordelingen noe venstreskjev, noe som også kommer frem av den 

negative skjevhetsverdien. Kurtoseverdien er likevel innenfor normalområdet med god 

margin, og normalitetstesten viser at variabelen er normalfordelt. 

 
Generelt evnenivå  

Testen for generelt evnenivå har en maksimumsskåre på 40. Gruppa med god leseforståelse 

har et gjennomsnittlig oppnådd 70,7 % riktige svar. Spredningen er beskjeden, og alle 

skårene fordeler seg mellom 22 og 34. Variasjonsbredden er dermed 12. Kurtose- og 

skjevhetsverdiene indikerer en symmetrisk kurve som verken er flat eller spiss, og 

normalitetstesten viser at variabelen er normalfordelt.  

 
Gruppa med svak leseforståelse har et lavere gjennomsnitt, men har også en større spredning. 

Det er derfor større innbyrdes forskjeller i denne gruppa, noe som også bekreftes av 

variasjonsbredden på 21. Tross stor spredning er det en høy kurtoseverdi, som indikerer at det 

er en opphopning av skårer rundt gjennomsnittet. Kombinasjonen av høy spredning og høy 

kurtosis er det verdt å se nærmere på. Ut fra variabelens frekvensoversikt fremkommer det at 

en uteligger har oppnådd toppskåre, og dermed har skåret vesentlig høyere enn resten av 

gruppa. En slik fordeling gjør at gjennomsnittet muligens kan oppsummeres bedre ved 

medianen, som er på 27,33. Dette er imidlertid bare litt forskjellig fra det aritmetiske 

gjennomsnittet. Uteliggeren, samt at flere skårer i den lave enden av skalaen, gjør at 

fordelingen ser bimodal ut. Skjevhetsverdien viser også at fordelingen ikke er symmetrisk. 

Normalitetstesten viser derfor et signifikant resultat som vitner om at variabelen ikke er 

normalfordelt. Avviket fra normalfordelingen kan forstyrre resultatet i de videre analysene 

siden disse forutsetter normalfordelte variabler (Løvås, 1999). Dette vil bli nærmere diskutert 

i påfølgende avsnitt.  
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5.1.2 Analytiske resultater 
I dette avsnittet vil resultatene fra flere analysetyper beskrives. For å undersøke hvorvidt det 

er signifikante forskjeller mellom ekstremgruppenes gjennomsnitt på de ulike variablene, er 

det gjort t-tester for uavhengige utvalg. Resultatene fra disse er fremstilt i tabell 3. Denne 

tabellen inkluderer også utregninger av Cohens d, som er et mål på effektstørrelse (Cohen, 

1992). Effektstørrelsen forteller om resultatene er av praktisk betydning, og er i mindre grad 

påvirket av utvalgsstørrelsen. Dermed brukes Cohens d her som et alternativt signifikansmål 

ved å anslå resultatenes praktiske signifikans. Tolkning av effektstørrelsen ved Cohens d er 

basert på følgende retningslinjer: d = 0.2 = liten, d = 0.5 = middels, og d = 0.8 = stor (Cohen, 

1992). For å kunne kontrollere for generelt evnenivå, er det gjort analyser av kovarians 

(ANCOVA). Denne analysen viser hvorvidt det er signifikante gruppeforskjeller når effekten 

fra en kontrollvariabel blir holdt konstant (Gall et al., 2007). Som det fremgikk av de 

deskriptive analysene er ikke variabelen for generelt evnenivå i gruppa med svak 

leseforståelse normalfordelt. Normalfordeling er en av forutsetningene for bruk av analyser 

av kovarians, og det er derfor problematisk å gjennomføre dette. Dette er det imidlertid 

uenighet om, og flere hevder at kovariansanalyser er robuste mot brudd på normalfordelte 

variabler (Vickers, 2005). Det velges derfor å likevel gjennomføre analysen. I tolkningen av 

resultatet vil det imidlertid tas hensyn til bruddet på dette kravet. Også t-tester krever 

normalfordelte variabler (Gall et al., 2007), og det er derfor brukt Mann-Whitney U-test for å 

signifikansteste forskjellen i generelt evnenivå. Denne testen er et ikke-parametrisk alternativ 

til t-testene. 

 
Tabell 3  T-tester for uavhengige utvalg 

                             God leseforståelse (n=23)     Svak leseforståelse (n=21)                     

Variabel M SD                                    M SD           t p d 

Gen. evnenivå 28.26 2.85            27.48 4.09 - - - 

Ordforråd 94.26 10.52            91.48 12.55 -.80 .428 .24 

Morf. bevissthet 19.43 3.25            15.86 6.49 2.28 .030 .69 

Note: p = Sig.(tohalet test). d = effektstørrelse (Cohens d).  

 
De to gruppene er lite forskjellige med tanke på generelt evnenivå. Mann - Whitney U-test 

viser at forskjellen er langt fra signifikant (U = 198,5, p = .300). Gruppa med god 

leseforståelse skårer noe høyere på testen for ordforråd enn gruppa med svak leseforståelse. 

Forskjellene er ikke signifikante, og det oppnås heller ikke signifikans når det kontrolleres for 
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generelt evnenivå (F = .533, p = .469). Effektstørrelsen er også liten, og viser at 

gruppeforskjellen heller ikke har stor praktisk betydning. Morfologisk bevissthet er den 

eneste variabelen hvor det er signifikante forskjeller mellom gruppene. Skåredifferansen er 

på 3.57 i favør av gruppa med god leseforståelse. Gruppeforskjellene er også signifikante når 

det kontrolleres for generelt evnenivå (F = .548, p = .024), og gruppeforskjellene kan dermed 

ikke forklares av generelt evnenivå. Effektstørrelsen er av middels til stor størrelse, og viser 

at gruppeforskjellen i morfologisk bevissthet er av middels til stor praktisk betydning.  

 
5.2 Tilnærming II 
5.2.1 Deskriptive resultater 
I denne tilnærminga tas det utgangspunkt i det samlede utvalget på 55 elever, og i tabell 4 

fremstilles deskriptive resultater fra de ulike variablene. Også her vil fordelingene beskrives 

med gjennomsnitt, standardavvik, skjevhet og kurtosis. Det er også gjort normalitetstester for 

hver variabel ved en Shapiro Wilk-test. Denne testen viser normalfordeling for alle variabler. 

 
Tabell 4  Deskriptive resultater (II) 

Variabel M SD Skjevhet Kurtosis 

Leseforståelse 17.42 5.35 .49 .49 

Generelt evnenivå 27.76 3.43 .45 2.33 

Ordforråd 93.09 11.92 .15 .15 

Morf. bevissthet 18.31 5.10 -1.15 2.03 

Note: N = 55 

 
Variabelen for generelt evnenivå har en liten positiv skjevhet, som viser at flere skårer i 

fordelingens lave sjikte. Det er også en noe høy kurtoseverdi, som vitner om en spiss kurve.  

Fordelingen til ordforrådsvariabelen ser ut til være relativt symmetrisk, og kurven er verken 

spesielt spiss eller flat. Skårene varierer mellom 63 og 120, og siden høyeste mulige skåre er 

144 viser spredningen at testen evner å fange opp variasjonen mellom elevene. Fordelingen 

har ingen uteliggere. Alle elevene skårer godt over sjansenivået på 25 % riktige svar, som 

viser at skårene ikke kan forklares av gjetting. Fordelingen på testen for morfologisk 

bevissthet har en negativ skjevhet, og viser at mange skårer i den høye enden av skalaen. 

Dette gir en venstreskjev fordeling, og frekvensanalyser viser at 58,2 % har en skåre på 19 

eller mer. Ingen har likevel nådd toppskåre (30). En uteligger oppnådde en skåre på 0, og er 
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nok en del av grunnen til skjevheten. Fordelingskurven er noe spiss, men testen for normalitet 

viser at variabelen er normalfordelt.  

 
5.2.1 Bivariate korrelasjoner 
Korrelasjon beskriver graden av sammenheng mellom to variabler, og kan fortelle hvorvidt 

endringer i verdi på én variabel systematisk assosieres med endringer i verdi på en annen (de 

Vaus, 2002). I motsetning til analysene i den første tilnærminga kan denne fremgangsmåten 

vise graden av sammenheng mellom variablene, noe som er svært aktuelt i denne 

undersøkelsen. Særlig relevant vil det være å se nærmere på sammenhengen mellom de 

uavhengige variablene og den avhengige variabelen. Siden variablene er på intervallnivå, 

brukes Pearsons r for utregning av korrelasjonen. Pearsons r uttrykkes ved en 

korrelasjonskoeffisient (r), og viser både styrke og retning på eventuelle samvariasjoner. 

Retningen bestemmes av koeffisientens fortegn, som enten er negativt eller positivt. 

Koeffisientens verdier varierer mellom -1 og 1. Verdier på 1 og -1 uttrykker en perfekt 

korrelasjon mellom variablene, mens 0 indikerer total mangel på korrelasjon. Ved å kvadrere 

r vil en få et uttrykk for grad av fellesvarians mellom variablene. Dette kalles ofte forklart 

varians, og uttrykker hvor mye av variansen i en variabel som kan tilskrives variansen av en 

annen. Dette kan gi et klarere bilde av styrken på sammenhengen (de Vaus, 2002). 

 
Tabell 5 Bivariate korrelasjoner 

Variabel 1 2 3   

1. Leseforståelse -     

2. Generelt evnenivå .154 -    

3. Ordforråd .253 .102 -   

4. Morf. bevissthet .405** .015 .460** -  

Note: **Korrelasjonen er signifikant på .01-nivået (tohalet test). N = 55. 

 
Korrelasjonsmatrisen viser positive korrelasjoner av varierende styrke, hvor bare to er 

signifikante. Med tanke på utvalgsstørrelsen er dette forventet, siden små utvalg sjeldent 

oppnår signifikante resultater (de Vaus, 2002). Signifikansnivået er satt til .05, men siden alle 

resultater som var signifikante på dette nivået også var signifikante på .01-nivået, er dette 

nivået som kommer frem av tabellen. 

 
Variabelen som korrelerer minst med de andre er generelt evnenivå, hvor alle korrelasjonene 

er lave og ikke-signifikante. Dette betyr at kontrollvariabelen og de tre språklige variablene 



40!
!

har liten grad av sammenheng, og at det ikke heller ikke er sannsynlig at det fins en 

sammenheng i populasjonen for øvrig. Det kan likevel være verdt å merke seg at generelt 

evnenivå korrelerer sterkere med leseforståelse enn med de to andre uavhengige variablene. 

Dette betyr at generelt evnenivå i senere analyser nok vil forklare noe av variasjonen i 

leseforståelse, utover det de andre uavhengige variablene kan. At variabelen har svake 

korrelasjoner med ordforråd og morfologisk bevissthet er gunstig med tanke på 

regresjonsanalysen i neste avsnitt, noe som vil kommenteres der. 

 
Ordforråd korrelerer også svakt med leseforståelse (r = .253), og omregnet til forklart varians 

ser en at skåren på en av testene kan forklare 6,4 % av variasjonen på den andre. Gall et al. 

(2007) hevder imidlertid at man ikke kan forvente at variabler i utdanningsvitenskapelig 

forskning korrelerer mer enn mellom .20 og .40, siden variabler av denne typen påvirkes av 

mange faktorer. Korrelasjonens betydning bør derfor ikke underestimeres. Korrelasjonen er 

imidlertid ikke-signifikant, som gjør at den ikke kan tillegges særlig verdi i tolkningen av 

resultatet. På den andre siden er variabelen ikke langt fra å oppnå signifikans på .05-nivået (p 

= .063). Siden det er vanskelig å oppnå signifikante resultater i relativt små utvalg som dette 

(n = 55), skal en likevel ikke se bort fra ordforrådets betydning for leseforståelse. 

 
Tabellen viser en signifikant korrelasjon mellom leseforståelse og morfologisk bevissthet. En 

r på .405 regnes i de sosiale vitenskaper som av moderat til høy styrke (de Vaus, 2002). Det 

er altså en tendens til at elevene som skårer høyt på testen for morfologisk bevissthet også 

skårer høyt på testen for leseforståelse. Omregnet til forklart varians kan morfologisk 

bevissthet forklare 16,4 % av variasjonen i leseforståelse.  

 
De to uavhengige variablene morfologisk bevissthet og ordforråd har en signifikant positiv 

korrelasjon av moderat til høy styrke (r = .460, p < .01). Omregnet til forklart varians kan 

skåren på en av testene forklare 21 % av skåren på den andre.  

 
5.2.2 Hierarkisk multippel regresjon 
For avgjøre hvor stor del av variansen i leseforståelsen som kan forklares av ordforråd og 

morfologisk bevissthet, er det blitt tatt i bruk hierarkiske multiple regresjonsanalyser. I 

motsetning til korrelasjon, som bare kan uttrykke størrelse og retning på eventuelle 

sammenhenger mellom to variabler, kan regresjonsanalysen vise hvor mye av en 

effektvariabel som kan forklares av flere ulike forklaringsvariabler. Her vil leseforståelse 

være effektvariabel, mens morfologisk bevissthet og ordforråd er forklaringsvariabler. I 
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tillegg vil det kontrolleres for generelt evnenivå. Å kontrollere for en variabel vil i praksis si å 

legge variabelen først inn i analysen, slik at bidraget fra variabelen holdes konstant (Gall et 

al., 2007). Dermed vil en kunne se hvor mye morfologisk bevissthet og ordforråd kan 

forklare av variansen i leseforståelse utover det generelt evnenivå kan.  

 
Stegene i tabellen forklarer rekkefølgen variablene er ført inn i regresjonsligningen på. R 

square change viser det unike bidraget til hver enkelt variabel. Det unike bidraget til en 

variabel kan defineres som økningen i forklaringsvariansen en variabel står for når den er lagt 

inn sist i regresjonsligningen (Pedhazur, 1997). For å avdekke hver variabels unike 

forklaringsverdi vil variablene etter tur legges inn sist i analysen. Det unike bidraget til hver 

variabel vil dermed leses ut fra der hvor de står som steg 3 i tabellen. R square viser hvor 

mye forklaringsvarians de ulike forklaringsvariablene har til sammen etter hvert som de 

legges inn i analysen. Lest ved steg 3 viser R square den totale variansen av effektvariabelen 

som er forklart av modellen (Pedhazur, 1997). R square change er dermed i motsetning til R 

square en funksjon av hvilken rekkefølge variablene legges inn i analysen.  

 
De to forklaringsvariablene har i denne undersøkelsen en relativt høy korrelasjon, noe som 

kan være problematisk ved bruk av regresjonsanalyser (Gall et al., 2007). Høy korrelasjon 

mellom forklaringsvariabler kalles kolinearitet, og handler om at variablene forklarer den 

samme variasjonen i effektvariabelen. Dette gjør det vanskelig å avdekke hver variabels 

unike effekt fordi den sammenlagte forklaringsvariansen ikke kan fordeles mellom dem. En 

viss grad av kolinearitet er imidlertid vanlig i sosiale vitenskaper, særlig i ikke-

eksperimentelle design (Pedhazur, 1997).  

 
Tabell 6  Hierarkisk multippel regresjonsanalyse 

Steg Variabel R square R square change p 

Modell 1 (n = 55) 

1 Generelt evnenivå .024 .024 .260 

2 Morfologisk bevissthet .186 .162  .002 

3 Ordforråd .189 .003 .642 

Modell 2 (n = 55) 

2 Ordforråd .080 .057 .079 

3 Morfologisk bevissthet .189 .109 .012 

Note: p = Sig. F Change. N = 55 
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Tabellen viser at kontrollvariabelen kan forklare 2,4 % av variansen i leseforståelse. På grunn 

av de lave korrelasjonene var dette beskjedne bidraget forventet. Resultatet er ikke 

signifikant. Når alle variablene er tatt med i analysen er 18,9 % av variansen i leseforståelse 

forklart. Morfologisk bevissthet og ordforråd har en sammenlagt forklaringsvarians på 16,8 

%. 

 

Ordforråd har et beskjedent bidrag til leseforståelse når variabelen legges inn etter generelt 

evnenivå og morfologisk bevissthet, og har et unikt bidrag på bare 0,3 %. Resultatet er 

signifikant. Når ordforråd legges inn i analysen før morfologisk bevissthet, kan variabelen 

forklare 5,7 % av variasjonen i leseforståelse. Heller ikke dette resultatet er signifikant.  

 

Morfologisk bevissthet har en signifikant unik forklaringsvarians på 16,2 % når det er 

kontrollert for generelt evnenivå. Dette høye tallet er forventet med tanke på den høye 

korrelasjonen mellom morfologisk bevissthet og leseforståelse. Når morfologisk bevissthet er 

lagt inn i analysen etter generelt evnenivå og ordforråd har variabelen en unik 

forklaringsvarians på 10,9 %. Også dette bidraget er signifikant. 

 

5.3 Hovedfunn 
Forskningsspørsmålet i denne undersøkelsen retter seg mot hvorvidt ordforråd og 

morfologisk bevissthet har betydning for leseforståelsen barn med avkodingsvansker. 

Forskningsspørsmålet vil besvares gjennom to hypoteser: 

 

I: Ordforråd har betydning for leseforståelsen til barn med avkodingsvansker. 

 

II: Morfologisk bevissthet har betydning for leseforståelsen til barn med 

avkodingsvansker. 

 

I tilnærming I ble det funnet forskjeller i ordforråd mellom de to gruppene. Forskjellene var 

imidlertid ikke signifikante, heller ikke når det ble kontrollert for generelt evnenivå. 

Effektstørrelsen var også lav, og resultatene støtter derfor ikke hypotese I. Av resultatene fra 

tilnærming II gikk det frem at korrelasjonen mellom ordforråd og leseforståelse var lav og 

ikke-signifikant (r = .253). P-verdien var imidlertid nær å oppnå signifikans. 

Regresjonsanalysen viste at ordforråd har et beskjedent ikke-signifikant bidrag til 
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leseforståelse når variabelen legges inn etter generelt evnenivå og morfologisk bevissthet. 

Når ordforråd legges inn som nummer to i regresjonsligningen er bidraget større, men heller 

ikke da signifikant. Sett under ett gir de to tilnærmingene ikke grunnlag for å bekrefte 

hypotese I, og denne må derfor forkastes. 

 

I tilnærming I ble det funnet signifikante gruppeforskjeller i morfologisk bevissthet. 

Forskjellene var også signifikante når det ble kontrollert for generelt evnenivå, og 

effektstørrelsen var av middels til stor betydning. Resultatene fra denne tilnærminga støtter 

derfor hypotese II. Av tilnærming II gikk det frem at morfologisk bevissthet har en 

signifikant korrelasjon med leseforståelse, og at korrelasjonen er av moderat til høy styrke (r 

= .405). Regresjonsanalysen viste at morfologisk bevissthet kan forklare 10,9 % av 

variasjonen i leseforståelsen hos barn med avkodingsvansker når det var kontrollert for 

generelt evnenivå og ordforråd. Når morfologisk bevissthet ble lagt inn etter 

kontrollvariabelen i analysen har variabelen et signifikant unikt bidrag på hele 16,2 %. 

Samlet sett utgjør de to tilnærmingene et sterkt grunnlag for å bekrefte hypotese II. 
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6 Diskusjon 
6.1 Resultatene i lys av validitetsteori 
All måling av ikke direkte observerbare variabler reiser spørsmål om gyldigheten til 

slutningene som trekkes (Befring, 2007). Dette handler om hvorvidt man kan ha tillit til 

undersøkelsens resultater, og er et spørsmål om validitet. Før drøftingen av de ulike 

validitetstypene tiltar, pekes det igjen på at validitet ikke kan ses uavhengig av reliabilitet. I 

denne undersøkelsen har alfa-verdiene vist at testene som brukes har en reliabilitet som er 

tilfredsstillende til forskningsbruk. Reliabilitetsdrøftingen i kapittel 4 viser at også 

vurdererreliabiliteten kan anses som tilfredsstillende. I det følgende vil undersøkelsens 

resultater drøftes i lys av Cook og Campbells validitetssystem (1979, ref. i Lund, 2002a). 

Dette systemet består av fire validitetstyper: statistisk validitet, begrepsvaliditet, indre 

validitet og ytre validitet. 

 

6.1.1 Statistisk validitet 
God statistisk validitet oppnås dersom sammenhengen mellom avhengig og uavhengig 

variabel er statistisk signifikant (Lund, 2002a). Statistisk signifikans er knyttet til 

sannsynligheten for at undersøkelsens resultater skyldes målefeil. Sammenhengen mellom 

variablene bør også være relativt sterk dersom den skal være statistisk valid, slik at den har en 

viss teoretisk eller praktisk relevans. Truslene mot statistisk validitet kan føre til to ulike 

feilkonklusjoner. Den første, ofte kalt “Type Ι”-feil, innebærer en feilaktig konklusjon om at 

det eksisterer en sammenheng mellom variablene. Den andre, kalt “Type ΙΙ”-feil, innebærer 

en feilaktig konklusjon om at variablene ikke har sammenheng. Truslene mot statistisk 

validitet kan grovt inndeles i to, hvor den første trusselen angår hvorvidt de statistiske 

forutsetningene er oppfylt. Dette kan blant annet være krav til normalfordelte variabler og 

uavhengige observasjoner ved bruk av t-test for uavhengige utvalg. Den andre trusselen angår 

statistisk styrke, som defineres som det motsatte av å gjøre “Type ΙΙ”-feil (Gall et al., 2007). 

Statistisk styrke øker blant annet med utvalgsstørrelse og mindre strenge signifikansnivåer.  

 

I tilnærming I er det særlig én trussel som kan ramme den statistiske validiteten. Som det 

fremgikk av den deskriptive analysen var ikke kontrollvariabelen normalfordelt, men ble 

likevel brukt i kovariansanalysen. Dette ble gjort på grunnlag av blant andre Vickers’ (2005) 

synspunkter som omhandler kovariansanalysens robusthet for slike brudd på kravet om 



45!
!

normalfordeling. Det er imidlertid ulike meninger om dette, og mange mener at kravet om 

normalfordeling er avgjørende for resultatet (Løvås, 1999). Det er derfor usikkert om dette 

representerer en svekkelse av den statistiske validiteten eller ikke.  

 

Når det gjelder ordforrådets betydning for leseforståelse, fant ingen av tilnærmingene 

signifikante resultater. Hypotesen vedrørende dette kan ikke bekreftes, og det er derfor 

aktuelt å se nærmere på sannsynligheten for ”Type ΙΙ”-feil. Tilnærming I viste at forskjellen i 

gruppenes ordforråd var relativt liten, og at effektstørrelsen også var lav. P-verdien var på 

hele .428, og da det ble kontrollert for generelt evnenivå var p-verdien lik .469. Det er altså 

godt over 40 % sjanse for at resultatene skyldes målefeil. Både p-verdiene og styrken på 

sammenhengene i tilnærming I er dermed altfor høye til å bekrefte hypotesen om at 

ordforrådet har betydning for leseforståelsen. I tilnærming II ble det heller ikke funnet 

signifikante sammenhenger mellom ordforråd og leseforståelse. Når ordforråd ble lagt inn 

som nummer to i regresjonsanalysen lå imidlertid p-verdien nært opp til et signifikansnivå 

satt til .05 (p = .079). I korrelasjonsanalysen var også p-verdien nært signifikansnivå (p = 

.063). Det er dermed en reell fare for å gjøre ”Type II”-feil her. I et større utvalg kunne 

korrelasjonen oppnådd signifikans, og det vil da være særlig relevant å vurdere styrken på 

korrelasjonen. En slik vurdering er imidlertid utfordrende i utdanningsvitenskapelige 

undersøkelser, fordi det ikke eksisterer entydige retningslinjer for tolkning av dette. Gall et 

al. (2007) hevder for eksempel at en ikke kan forvente høyere korrelasjoner enn fra .20 til 

.40, fordi fenomenene som studeres i denne type forskning er komplekse og avhenger av 

mange faktorer. de Vaus (2002) mener på sin side at en korrelasjon på .253 bør betraktes som 

lav, noe som her synes fornuftig. Regresjonsanalysen viste også at sammenhengen mellom 

ordforråd og leseforståelse er svak, ved at ordforrådet hadde et svært beskjedent bidrag til 

leseforståelse. Da variabelen ble lagt inn som nummer to i ligningen var det unike bidraget på 

5,7 %, mens det var nesten ikke-eksisterende da det ble lagt inn som nummer tre i analysen. 

De lave p-verdiene fra korrelasjonen og p-verdien fra da ordforråd ble lagt inn som nummer 

to i regresjonsanalysen, gir likevel en liten mistanke om ”Type II”-feil. Også når en tar 

tidligere empiri med i betraktningen, gjør denne mistanken seg gjeldende. 

 

Når det gjelder resultatene som omhandler betydningen av morfologisk bevissthet for 

leseforståelse, er bildet annerledes. Her er alle resultater signifikante, og det er da aktuelt å se 

nærmere på sjansen for å gjøre ”Type Ι”-feil. Sannsynligheten for dette er lik resultatenes p-
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verdier. Signifikansnivået ble i denne undersøkelsen satt til .05, og alle p-verdiene er med 

god margin under dette. Etter at det ble kontrollert for generelt evnenivå hadde 

gruppeforskjellene i tilnærming I en p-verdi på .024, som viser at sjansen for å gjøre ”Type 

Ι”-feil er 2,4 %. I tilnærming II hadde korrelasjonen mellom morfologisk bevissthet og 

leseforståelse en p-verdi under .01-nivået, og da variabelen ble lagt inn etter generelt 

evnenivå i regresjonsanalysen var p-verdien lik .002. Da morfologisk bevissthet ble lagt inn 

etter både generelt evnenivå og ordforråd var p-verdien også lav (p = .012). Sjansen for å 

gjøre ”Type Ι”-feil må derfor regnes som liten. Når det gjelder styrken på sammenhengen 

mellom morfologisk bevissthet og leseforståelse, øker også dette den statistiske validiteten. 

Gruppeforskjellene var av middels til stor effektstørrelse, og korrelasjonen mellom variablene 

kan også regnes som av middels til høy styrke (de Vaus, 2002). Resultatene fra 

regresjonsanalysen viser at morfologisk bevissthet har et betydelig unikt bidrag til 

leseforståelse. Tilnærmingene bekrefter derfor samstemmig at morfologisk bevissthet har 

betydning for leseforståelsen til barn med avkodingsvansker, og grunnlaget for å bekrefte 

hypotesen kan regnes som godt. 

 

I denne undersøkelsen er det brukt to analytiske tilnærminger for å belyse samme 

forskningshypotese. Funnene fra de to tilnærmingene kan derfor enten støtte eller svekke 

hverandre. Å bruke ulike analysemetoder for å belyse samme forskningstema kan ses på som 

en form for triangulering. Triangulering er en teknikk hvor et fenomen studeres fra ulike 

synsvinkler (Thurmond, 2001). I denne undersøkelsen er det brukt ulike analytiske 

tilnærminger til forskningsproblemet, noe som kan kalles analytisk triangulering (Kimchi, 

Polivka og Stevenson, 1991). Ved en slik fremgangsmåte kan resultatene fra de to 

tilnærmingene sammenlignes, og dermed tolkes med større grad av sikkerhet dersom de 

peker i samme retning. Dette er tilfelle for de to tilnærmingene, som begge viser at hypotesen 

vedrørende ordforrådets betydning for leseforståelse må forkastes, mens hypotesen 

vedrørende betydningen av morfologisk bevissthet for leseforståelse kan bekreftes. De to 

tilnærmingene vil derfor øke validiteten i denne undersøkelsen, fordi det er et bredere 

grunnlag for henholdsvis forkastingen og bekreftelsen av de to hypotesene.  

 

6.1.2 Begrepsvaliditet 
Begrepsvaliditet er knyttet til hvor nøyaktig de operasjonaliserte variablene representerer 

innholdet i begrepene vi ønsker å måle (Kleven, 2002a). Jo høyere samsvar mellom teoretiske 
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begreper og operasjonaliserte variabler, jo høyere begrepsvaliditet er det i slutningene som 

trekkes. I utdanningsvitenskapelig forskning vil det ofte kunne knyttes usikkerhet til 

begrepsvaliditeten, fordi de abstrakte begrepene som måles i realiteten verken er målbare 

eller observerbare (Gall et al., 2007). Fordi abstrakte begreper vil kunne operasjonaliseres på 

flere måter, vil operasjonaliseringen aldri være fullstendig overlappende med det teoretiske 

begrepet. I forbindelse med psykometriske tester avhenger begrepsvaliditeten av hvor godt 

testen måler de kunnskaper som ligger i det teoretiske begrepet man ønsker å måle. De ulike 

oppgavene må derfor bestå av et representativt utvalg indikatorer på det aktuelle 

kunnskapsområdet. Begrepsvaliditeten trues av to ulike feiltyper: systematiske og tilfeldige 

målingsfeil. Feilene vil forstyrre testresultatene ved at en måler noe annet enn det aktuelle 

teoretiske begrepet. Dette illustrerer Kleven (2002a) med ligningen observert skåre = valid 

skåre + systematiske målefeil + tilfeldige målefeil. Systematiske målefeil skyldes dels at de 

operasjonaliserte variablene inkluderer forhold som ikke hører til det begrepet man ønsker å 

måle, og dels at de ekskluderer forhold som tilhører begrepet. At tilfeldige målefeil er med i 

ligningen viser at begrepsvaliditet og reliabilitet henger sammen, og at testreliabilitet kan gi 

en viss indikasjon på begrepsvaliditeten. Siden tilfeldige målefeil allerede er drøftet i 

avsnittet om reliabilitet, vil dette ikke omtales her. I denne undersøkelsen er testene som 

inngår valgt av erfarne forskere innen språk- og leseutvikling, og er mye brukt også i 

internasjonal forskning. Dette kan gi en viss sikkerhet for begrepsvaliditeten. CLL ønsker 

imidlertid med sin longitudinelle studie å gjennomføre en bred kartlegging av barns språk- og 

leseutvikling, slik at testene ikke nødvendigvis går i dybden på de ulike språkdomenene. Det 

er derfor mulig at testene bare overflatisk måler de aktuelle teoretiske begrepene, og at deler 

av begrepene ikke blir målt. Denne kritikken kan kanskje spesielt rettes mot 

kontrollvariabelen i denne studien, generelt evnenivå, som måles med Block Design. Block 

Design er bare én av flere deloppgaver i et større testbatteri (WPPSI-III) som skal måle barns 

generelle evnenivå. Det er derfor en reell sjanse for at kun deler av begrepet måles.  

 

Testen for leseforståelse (NARA) måles ved at barna leser en tekst, og deretter får spørsmål 

til teksten. Det er særlig to forhold som kan ramme begrepsvaliditeten her. Det første er 

relatert til administreringen av testen. Dersom barnet avkoder et ord feil, skal testleder 

korrigere dette og lese ordet riktig. Dette gjøres fordi avkodingen ikke skal stå i veien for 

forståelsen. Ifølge ”the Simple View of Reading” er imidlertid avkoding en del av 

leseforståelsen, slik at operasjonaliseringen av leseforståelsesbegrepet her er noe uklart.  
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Det andre forholdet er knyttet til generelle utfordringer ved måling av leseforståelse. 

Leseforståelse er som nevnt i kapittel 2 et komplekst begrep som består av mange faktorer, 

og som bygger på ulike kognitive prosesser. Utfordringen ligger i å ekskludere mer generelle 

kognitive evner. At spørsmålene stilles etter at historien er lest, stiller for eksempel krav til at 

barnet kan holde historien i minnet helt til siste spørsmål er stilt. Det kan derfor tenkes at 

ferdigheter som oppmerksomhet og hukommelse inkluderes i operasjonaliseringen. Det kan 

imidlertid argumenteres for at leseforståelse virkelig krever slike kognitive evner, selv om 

dette ikke eksplisitt uttrykkes i ”the Simple View of Reading”. To andre forhold må også 

kommenteres i forbindelse med denne testen. Testen ble som nevnt brukt som utgangspunkt 

for inndelingen av ekstremgrupper i tilnærming I, og gruppene ble betegnet enten med ”god” 

eller ”svak” leseforståelse. En ulempe med en slik dikotomisering er at det innebærer tap av 

informasjon om enhetene, slik at barn som har blitt tillagt samme variabelverdi i 

virkeligheten kan ha ganske ulike skårer. En slik inndeling blir derfor en ”forenkling av 

virkeligheten” (Gall et. al, 2007). Dette var imidlertid en forutsetning for å kunne bruke et 

slikt design. Det andre forholdet som må kommenteres er bruken av begrepet ”god” hos 

gruppa med god leseforståelse. Det er nærliggende å tro at denne gruppa i realiteten har en 

relativt svak leseforståelse, som følge av utvalgskriteriet om svake avkodingsferdigheter. 

Som nevnt i kapittel 5 viser sammenligninger at gruppa faktisk har et høyere gjennomsnitt 

enn kohortens. Det er derfor godt hold for å kunne benevne leseforståelsen til denne gruppa 

som ”god”.  

 
Når det gjelder testen for avkoding, TOWRE, var det ikke mulig å måle reliabilitet siden 

testen ikke har skårer på itemnivå. Det blir dermed ekstra viktig å vurdere begrepsvaliditeten. 

Denne testen måler evnen til å lese både nonord og vanlige ord. Ifølge ”dual route”-

modellene bør en slik fremgangsmåte være dekkende for avkodingsbegrepet, siden ordtypene 

krever både en fonologisk og ortografisk avkodingsstrategi. Flere argumenterer imidlertid for 

at lesing av nonord er det beste målet på avkodingsferdigheter (Hulme & Snowling, 2009; 

Stenvik, 2009). Det er likevel vanlig å finne høye korrelasjoner mellom lesing av nonord og 

vanlige ord (Ouellette, 2006), slik at dette ikke skulle utgjøre noen stor trussel mot 

begrepsvaliditeten. Det er imidlertid ett forhold som kan ramme begrepsvaliditeten i 

forbindelse med denne testen. Det ble som nevnt satt et cut-off på 30 % på TOWRE, slik at 

utvalget besto av de 30 % svakeste avkoderne i CLLs kohort. Dette må regnes som et svært 

mildt kriterium for å kalle noe en ”vanske”, og det kan derfor stilles spørsmål ved bruken av 

denne betegnelsen. Noen av barna kan ha store vansker med avkodingen, mens andre bare vil 
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ha milde vansker. Flesteparten av elevene i utvalget vil ha mildere vansker enn de man finner 

hos barn med dysleksi. At teorikapitlene i så stor grad bygger på dysleksiforskningen er 

relatert til at det foreligger få studier av barn med avkodingsvansker i et så stort spekter. Å ha 

et såpass mildt kriterium var i denne undersøkelsen imidlertid nødvendig, fordi de statistiske 

analyseverktøyene som ble brukt krever en viss utvalgsstørrelse for å la seg gjennomføre. 

 
Ordforråd ble målt i 3. klasse. Målingen fant dermed sted på et tidligere tidspunkt enn de 

andre, noe som skyldtes at mål for ordforråd ikke inngikk i CLLs testbatteri ved målingen i 4. 

klasse. Siden barn er i en utviklingsfase hvor endringer i kunnskaper og ferdigheter skjer 

fortløpende, kan man argumentere for at begrepsvaliditeten påvirkes av dette. Undersøkelser 

viser imidlertid en betydelig grad av relativ stabilitet i ordforråd allerede fra førskolealder av 

(Melby-Lervåg et al., 2012), slik at dette ikke burde påvirke begrepsvaliditeten. BPVS måler 

reseptivt ordforråd. Barn med dysleksi har som nevnt ofte benevningsvansker, slik at å måle 

det reseptive ordforrådet vil styrke begrepsvaliditeten her. Hadde det ekspressive ordforrådet 

blitt målt, ville dette kunne danne et skjevt bilde av barnas egentlige ordforråd. 

Begrepsvaliditeten trues imidlertid av at dybden i ordforrådet ikke er målt.  

 
Begrepsvaliditeten i testen for morfologisk bevissthet kan særlig rammes av to faktorer. Den 

første er relatert til spekteret av morfologiske ferdigheter som inkluderes i testen. Morfologi 

kan som nevnt inndeles i avledninger, bøyninger og sammensetninger. Denne testen tar kun 

for seg avledninger og bøyninger, og bevissthet om sammensatte ord er derfor ikke målt. Kuo 

& Anderson (2006) argumenterer imidlertid for at bevissthet om avledningsmorfologi kan 

anses som en generell indikator på morfologisk bevissthet. Hvorvidt begrepsvaliditeten 

rammes av at bevissthet om sammensatte ord ikke er målt, kan derfor diskuteres. En annen 

mulig svakhet er knyttet til generelle utfordringer i måling av morfologisk bevissthet. 

Morfologi er nært knyttet til andre språkområder, som ordforråd og syntaks, og det derfor 

ikke usannsynlig at testen til en viss grad også tapper slike ferdigheter. Testutførelsen bygger 

for eksempel på morfologiske endringer av ord som inngår i setninger, slik at det ikke er 

usannsynlig at faktorer som setningsminne og syntaktisk kunnskap inkluderes i målingen. 

Man kan også anta at testen overlapper med ordforråd, siden disse områdene samhandler tett. 

Det er for eksempel lettere å gjøre morfologiske endringer av ord som inngår i elevens 

ordforråd. Testen skal imidlertid være tilpasset 4.-klassingers språklige nivå, slik at ordene 

som brukes kan antas å inngå i barnas ordforråd. At testen ikke krever noen form for 
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leseferdigheter styrker begrepsvaliditeten, siden leseferdigheter da ikke vil kunne påvirke 

målingen. Dette gjelder også testen for ordforråd. 

 

6.1.3 Indre validitet 
God indre validitet oppnås når en kan trekke sikre slutninger om at sammenhengen mellom 

variablene er kausal (Lund, 2002a). Et kausalt forhold innebærer et produksjonsaspekt, det vil 

si at en variabel står for en endring på en annen. Indre validitet forutsetter derfor at alternative 

årsaksforklaringer kan utelukkes. Det kausale forholdet som studeres i denne undersøkelsen 

er hvorvidt morfologisk bevissthet og ordforråd er årsak til ferdigheter i leseforståelse. Å 

trekke sikre slutninger om kausalitet er imidlertid problematisk i studier som denne. For det 

første er språk- og leseutvikling komplekse prosesser, hvor mange faktorer samvarierer på 

innfløkte måter (Aukrust, 2005). Dette gjør det vanskelig å avdekke betydningen av hver 

enkelt faktor. Det er imidlertid designet i denne undersøkelsen som i all hovedsak 

kompliserer tolkningen av mulige årsakssammenhenger. Ikke-eksperimentelle design er i 

prinsippet uegnet til å trekke slutninger om kausalitet, fordi kontrollmulighetene er svært 

begrensede sammenlignet med de eksperimentelle designene (Kleven, 2002b). Dette er en 

følge av at uavhengige variabler ikke manipuleres, og flere mulige kausalrelasjoner kan 

derfor skjule seg bak eventuelle sammenhenger mellom variablene. Man vet for eksempel 

ikke om gruppene i tilnærming I virkelig er inndelt etter effektvariabelen, eller om 

sammenhengene som er funnet her er et resultat av andre kausalrelasjoner. Designet i 

tilnærming II er heller ikke egnet til å belyse spørsmålet om kausalitet. I slike tilfeller bør 

forskeren vurdere alternative tolkninger av resultatet.  

 

Denne studien viser en sammenheng mellom morfologisk bevissthet og leseforståelse. I lys 

av teorien i kapittel 3 er den mest sannsynlige årsaksforklaringen kanskje at morfologisk 

bevissthet er årsaksvariabel, mens leseforståelse er effektvariabel. Det finnes imidlertid tre 

alternative årsaksforklaringer som kan ligge til grunn for sammenhengen mellom variablene, 

og som må gjennomgås for å vurdere hvilken tolkning som er mest sannsynlig. For det første 

kan det tenkes at retningspila i relasjonen kan snus, og at leseforståelse er den påvirkende 

variabelen. Dette kalles i litteraturen for retningsproblemet, og vitner om at det kan være 

vanskelig å avgjøre hvilken retning påvirkningen går. Som nevnt i kapittel 3 vil lesing øke 

språklige ferdigheter generelt – også morfologisk bevissthet. At leseforståelse er den 

påvirkende variabelen er imidlertid mindre sannsynlig i denne undersøkelsen, fordi utvalget 
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har svake ferdigheter i avkoding. Avkodingsvanskene vil hindre et godt språklig utbytte av 

lesinga, fordi barna vil bruke for mange av sine kognitive ressurser på selve avkodinga. I 

tillegg vil svake lesere sjelden bli motivert til å lese mer, noe som vil redusere 

teksteksponeringen ytterligere. På den andre siden er kriteriet for avkodingsvansker såpass 

mildt, slik at enkelte elever nok vil ha en god leseforståelse. Dette ble også funnet i 

sammenligningen med kohortens gjennomsnitt i tilnærming I. Det er derfor trolig at enkelte 

elever vil kunne få et utbytte av lesinga, og dette kan antagelig forklare noen av forskjellene i 

morfologisk bevissthet. Likevel framstår det som usannsynlig at lesing skulle føre til styrket 

morfologisk bevissthet, uten at morfologisk bevissthet vil styrke leseforståelsen. Som nevnt i 

kapittel 3 viser Arnbak & Elbros (2000) eksperimentelle studie at morfologisk 

bevissthetstrening har effekt på leseforståelsen til barn med avkodingsvansker. Dette svekker 

tilliten til denne tolkningen ytterligere, fordi studien viser at den motsatte kausalrelasjonen er 

mulig. En mer sannsynlig årsaksforklaring er da at forholdet mellom morfologisk bevissthet 

og leseforståelse er resiprokt, og at variablene influerer hverandre. Flere forskere på området 

er også av denne oppfatningen (Deacon et al., 2008; Fowler & Liberman, 1995). 

 

En tredje forklaring kan være at sammenhengen mellom variablene skyldes en felles 

bakenforliggende ”tredjevariabel”. Dette kan føre til spuriøse effekter, hvor de to variablene 

ikke egentlig har noen relasjon til hverandre. En sannsynlig tredjevariabel som kan ligge bak 

relasjonen mellom morfologisk bevissthet og leseforståelse, er generelt evnenivå. Generelt 

evnenivå skal være et mål på barnets muligheter for å lære. Både kovariansanalysen og 

regresjonsanalysen viser imidlertid at generelt evnenivå ikke kan forklare noe av 

leseforståelsen, slik at denne forklaringen kan utelukkes. Dette viser for øvrig at manglende 

designmessig kontroll kan styrkes ved statistisk kontroll, fordi man har mulighet til å fjerne 

effekten av alternative årsaksvariabler. Mulighetene ved statistisk kontroll begrenses 

imidlertid av at man sjelden har mulighet til å kontrollere for alle tenkelige tredjevariabler. 

En mer plausibel tredjevariabel er kanskje at god morfologisk bevissthet og leseforståelse 

skyldes den generelle opplæringsstøtte barna har fått fra hjem eller skole. Familiens 

språkbruksmønster og kvaliteten av barnehagens språkstimulering er noen av faktorene som 

vil kunne understøtte barns tidlige språkutvikling, og dermed også senere leseferdigheter. Det 

er imidlertid vanskelig å kontrollere for slike forhold, og det har ikke vært mulig i denne 

studien. En annen sannsynlig tredjevariabel, som muligens kan forklare relasjonen mellom 

leseforståelse og morfologisk bevissthet, er avkodingsferdigheter. At det ikke er kontrollert 

for avkodingsferdigheter representerer kanskje denne undersøkelsens kanskje mest åpenbare 
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svakhet, fordi det er grunn til å anta at skårene på leseforståelsesmålet delvis kan forklares av 

barnas ferdigheter i avkoding. Man kan også anta at ferdigheter i morfologisk bevissthet til en 

viss grad kan forklares av ferdigheter i avkoding, siden morfologisk bevissthet vil øke med 

teksteksponering. Det burde derfor vært gjort deskriptiv statistikk for denne variabelen i 

tilnærming I, og videre burde eventuelle forskjeller bli signifikanstestet. I tilnærming II burde 

denne variabelen også blitt inkludert, både ved korrelasjoner og som kontrollvariabel i 

regresjonsanalysen. Sistnevnte ville imidlertid ikke latt seg gjøre på en god måte, da antall 

uavhengige variabler i regresjonsanalysen hadde blitt for høyt i forhold til utvalgsstørrelsen 

(de Vaus, 2002). 

 
Oppsummert fremstår et resiprokt årsaksforhold mellom morfologisk bevissthet og 

leseforståelse som mest sannsynlig. Det kan likevel ikke utelukkes at barnas 

avkodingsferdigheter, samt oppvekstmiljø og generelle opplæringsstøtte, også kan forklare 

noe av sammenhengen mellom variablene. Ordforråd har ikke statistisk signifikante 

sammenhenger med leseforståelse i denne studien, slik at det ikke gir mening å drøfte en 

eventuell kausalitet her. Mulige årsaker til at ordforråd ikke ser ut til å ha en sammenheng 

med leseforståelse vil imidlertid diskuteres i kapittel 6.2.1. 

 
6.1.4 Ytre validitet 
En undersøkelses grad av ytre validitet avhenger av hvorvidt resultatene med sikkerhet kan 

generaliseres utover det utvalget som er studert, og til den populasjonen forskningsproblemet 

retter seg mot (Lund, 2002b). Hvorvidt en slik generalisering lar seg gjøre avhenger av 

hvordan utvalget er trukket. Dette er et spørsmål om representativitet, og jo likere utvalget er 

populasjonen, jo bedre kan resultatene generaliseres. I tillegg til utvalgsprosedyrer spiller 

også tidligere empiri en rolle for en undersøkelses ytre validitet. Denne undersøkelsen tar 

sikte på å si noe om den betydning to ordforråd og morfologisk bevissthet har for 

leseforståelsen til norske 4.-klassinger som har vansker med avkodingen. Det er dermed 

avgjørende for den ytre validiteten at funnene som er gjort også kan gjelde andre 4.-

klassinger i samme situasjon. Dette forutsetter at utvalget som er studert ikke systematisk 

skiller seg fra denne populasjonen (Lund, 2002b). Å vurdere grad av representativitet 

innebærer en gjennomgang av hvilke utvalgsprosedyrer som er gjort. Dersom resultatene skal 

generaliseres med høyest grad av sikkerhet, bør man benytte en sannsynlighetsutvelging. 

Metoden som er brukt i forskningsprosjektet som denne studien er tilknyttet er imidlertid en 

type ikke-sannsynlighetsutvelging, og tilsvarer det Lund (2002b) kaller skjønnsmessig 
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utvelging. En slik utvelging innebærer å velge ut individer som tilfredsstiller de mest sentrale 

kravene om likhet med den målpopulasjonen man ønsker å generalisere til. Faktorer som har 

vært vektlagt her er sosioøkonomiske faktorer som inntekt og utdanning, som har vist seg å 

spille en stor rolle for barns språk- og leseutvikling (Kjærnsli, Lie, Olsen, Roe & Turmo, 

2004; Lyster, 2002). Den utvalgte kommunen ligger nært opp mot landsgjennomsnittet for 

disse faktorene, noe som vil støtte opp under den ytre validiteten. Kommunen har imidlertid i 

flere år satset sterkt på språkstimulering av barn i førskolealder. Dette kan på sin side være 

negativt for generaliserbarheten, ved at barna muligens har hatt bedre forutsetninger for å 

gjennomføre testene enn barn fra andre steder i landet.  

 
Et annet forhold som kan ramme undersøkelsens ytre validitet er at en i forskningsprosjekter 

som dette må innhente foreldrenes samtykke for å kunne gjennomføre testinga. Spørsmålet 

om representativitet blir da hvorvidt foreldrene som takket nei systematisk skiller seg fra de 

som takket ja, og om dette på noen måte har gjort utvalget skjevt. Antallet foreldre som ikke 

samtykket var imidlertid lavt, slik at dette antas å ikke ramme validiteten. Et annet kriterium 

som lå til grunn for utvelgingen var at barna skulle ha norsk som morsmål. Dette gjør at 

resultatene ikke kan generaliseres til barn med norsk som andrespråk. Videre skulle barna 

ikke ha vært henvist til pedagogisk-psykologisk rådgivingstjeneste for språk- eller 

hørselsvansker. Dette sikrer at barna har det man kan kalle en normal språkutvikling, siden 

barn som har vansker som kan påvirke språkutviklinga ikke er inkludert i utvalget. En 

svakhet relatert til dette er at kriteriene for deltakelse i prosjektet ble satt da barna var 4 år. 

Mange av vanskene barn opplever oppdages sjelden før i skolealder (Hulme og Snowling, 

2009), og det er derfor ingen sikkerhet for at alle barna i utvalget har en normal 

språkutvikling. Den deskriptive statistikken viser imidlertid at det ikke er mange uteliggere i 

fordelingene, og en kan derfor anta at dette ikke skaper store problemer for den ytre 

validiteten. I forlengelsen av dette er det et annet forhold som kan ramme undersøkelsens ytre 

validitet. I tillegg til CLLs kriterier inngår det et ytterligere utvalgskriterium i denne 

undersøkelsen, som innebærer at bare elevene med de 30 % svakeste skårene på testen for 

avkoding inngår i utvalget. Som det kom frem i teoridelen kvalifiserer barn med 

avkodingsvansker noen ganger til diagnosen dysleksi. Barn med dysleksi har ofte synlige 

problemer med tale allerede i førskolealder (Gillon & Dodd, 2005), noe som kan ha gjort at 

de ble henvist til den pedagogisk-psykologiske tjenesten. Dysleksi har også en høy grad av 

komorbiditet med andre diagnoser (Hulme & Snowling, 2009), slik at også andre diagnoser 

kan være en årsak til å bli henvist for utredning. Disse barna vil som følge av 
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utvalgskriteriene til CLL dermed bli ekskludert fra utvalget. Dette kan ha ført til at elevene 

med de største avkodingsvanskene ikke er med. Det må imidlertid her også påpekes at 

vanskene til barn med dysleksi sjelden oppdages før i skolealder, slik at det ikke er sikkert 

om dette har påvirket generaliserbarheten.  

 
De to tilnærmingene har en noe ulik utvalgsstørrelse, og resultatene fra tilnærming II vil i 

egenskap av sitt større utvalg ha en bedre ytre validitet. Funnene fra tilnærmingene er 

imidlertid såpass entydige at dette ikke ser ut til å spille noen rolle. Siden punktene som 

drøftes ovenfor ikke lett lar seg undersøke på en god måte, vil disse spørsmålene bli stående 

ubesvart. Forhold som kan øke ytre validitet vil bli drøftet i avsnittene som omhandler 

resultatene i lys av teori og tidligere empiri. Jo bedre resultatene samsvarer med andre 

undersøkelser, jo høyere ytre validitet (Lund, 2002b).  

 
6.2 Resultatene i lys av tidligere teori og empiri 
Denne undersøkelsen har vist at morfologisk bevissthet har betydning for leseforståelsen til 

barn med avkodingsvansker, mens ordforråd ikke ser ut til å ha betydning. I det følgende vil 

disse resultatene drøftes i lys av teori og empiriske undersøkelser på feltet. I kapittel 3 ble det 

påpekt at både morfologisk bevissthet og ordforråd ser ut til å ha en sammenheng med 

avkoding, og at barn med avkodingsvansker både har et svakere ordforråd og en svakere 

utviklet morfologisk bevissthet enn sine jevnaldrende. Selv om dette ikke har blitt undersøkt, 

kan man likevel anta at dette også gjelder utvalget i denne undersøkelsen.  

 
Kontrollvariabelen i denne studien er generelt evnenivå. Denne variabelen ser ikke ut til å ha 

betydning for leseforståelse i verken tilnærming I eller tilnærming II. Forskningslitteraturen 

viser noe sprikende empiri på dette området, men Høien & Lundberg (2012) mener at de 

fleste finner korrelasjoner i intervallet .30 - .40 mellom disse variablene. At det er en såpass 

svak sammenheng mellom generelt evnenivå og leseforståelse i denne masterstudien kan 

muligens forklares av målet som er brukt på generelt evnenivå. Som nevnt i kapitlet om 

begrepsvaliditet, er denne testen et relativt snevert mål for generelt evnenivå, fordi den bare 

er en deloppgave i et større testbatteri for generell intelligens. Ved et mer omfattende mål 

kunne kanskje generelt evnenivå forklart mer av leseforståelsen. I denne undersøkelsen skal 

man imidlertid være varsom med tolkningen vedrørende kontrollvariabelen, siden alpha-

verdiene var noe lave. I tillegg ble variabelen brukt i analysen av kovarians i tilnærming I 
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uten å være normalfordelt. Den statistiske validiteten for resultatene som omhandler 

kontrollvariabelen kan dermed også være rammet. 

 
6.2.1 Betydningen av ordforråd 
I kapittel 3 gikk det frem at ordforråd har sterke sammenhenger med leseforståelse, og at 

undersøkelser av barn med en typisk leseutvikling ofte finner høye korrelasjoner mellom 

disse variablene (Ku & Anderson, 2003; Ouellette, 2006; Ricketts et al., 2007). Ku & 

Anderson (2003) fant for eksempel at ordforråd kunne forklare 46 % av leseforståelsen. I 

studien til Ku & Anderson ble det imidlertid ikke kontrollert for andre variabler, slik at 

bidraget fra ordforrådet nok er overestimert. Ouellette (2006) fant at ordforrådet hadde et 

betydelig og signifikant bidrag til leseforståelsen etter at det var kontrollert for alder, generelt 

evnenivå samt fonologisk og ortografisk avkoding. At ordforrådet kunne forklare varians i 

leseforståelse med en såpass streng form for kontroll, viser at ordforrådets forklaringsevne er 

relativt robust. Det er derfor noe overraskende at ordforrådet i denne masterstudien ikke ser 

ut til å ha betydning for leseforståelsen. I Ouellettes og Ku & Andersons studie var utvalgets 

alder samsvarende med egen undersøkelse, slik at dette ikke skulle ha noe å si for 

sammenligningsgrunnlaget. 

 
Som nevnt i kapittel 3 foreligger det ikke mange studier av ordforrådets betydning for barn 

med avkodingsvansker. Nagy et al. (2003) gjorde imidlertid en slik studie, og fant at 

ordforrådet ikke hadde betydning for leseforståelsen til 2.-klassinger med avkodingsvansker. 

Her var korrelasjonen mellom ordforråd og leseforståelse lav (r = .18) og ikke-signifikant, og 

ordforråd kunne heller ikke forklare unik varians i leseforståelse. Egen undersøkelse 

bekrefter derfor på mange måter studien til Nagy et al. (2003), selv om ulik alder på utvalget 

kan redusere sammenligningsgrunnlaget noe. Det kan være flere grunner til at ordforrådet 

ikke ser ut til å ha betydning for leseforståelsen til barn med avkodingsvansker, men det er 

særlig to årsaker som er mest sannsynlige.  

 
At ordforråd ikke ser ut til å ha sammenheng med leseforståelse kan først og fremst skyldes 

at testen for ordforråd måler bredden, og ikke dybden, i ordforrådet. Som nevnt i kapittel 3 

viser flere undersøkelser at det er dybden i ordforrådet som har den sterkeste sammenhengen 

med leseforståelse. Kløvens (2012) studie av norske 3.-klassinger fant for eksempel at 

dybdeordforråd kunne forklare hele 14,6 % mer av variansen i leseforståelse enn det 

breddeordforråd kunne, etter at det var kontrollert for generelt evnenivå. Det unike bidraget 
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fra dybdeordforrådet var i Kløvens studie også betraktelig større enn bidraget fra 

breddeordforrådet i modeller hvor målene for ordforråd kontrollerte for hverandre: da 

breddeordforråd ble lagt inn etter både generelt evnenivå og dybdeordforråd, kunne 

variabelen forklare 2,6 % av variansen i leseforståelse, mens dybdeordforråd kunne forklare 

hele 17,6 % når det ble kontrollert for generelt evnenivå og breddeordforråd. I studien til 

Ouellette (2006) kunne dybden i ordforrådet forklare 12,1 % av leseforståelsen, mens 

breddeordforråd hadde et ikke-signifikant bidrag på 6,8 %. I Ouellettes studie var det som 

nevnt en streng form for kontroll (det ble kontrollert for alder, generelt evnenivå, fonologisk 

og ortografisk avkoding), slik at dette delvis kan forklare hvorfor bidraget her er lavere 

sammenlignet med Kløvens studie. I sine videre analyser anvendte også Ouellette modeller 

hvor målene for ordforråd kontrollerte for hverandre. I modellen hvor breddeordforrådet ble 

lagt inn først, kunne dybdeordforrådet forklare ytterligere 8 % av leseforståelsen. I modellen 

hvor dybdeordforråd ble lagt inn først, hadde breddeordforråd kun et minimalt, ikke-

signifikant bidrag. Både Kløvens og Ouellettes studie antyder derfor at det ikke er antall ord 

som inngår ordforrådet som har størst betydning for leseforståelsen, men hvor godt man kan 

disse ordene – ordforrådets kvalitative aspekt. I lys av disse studiene kunne bildet vært 

annerledes dersom det hadde vært dybden i ordforrådet som ble målt i denne masterstudien. 

Kanskje er det slik Ouellette (2006) hevder, at mål for ordforrådets dybde er mer semantisk 

krevende enn mål for ordforrådets bredde, og at måling av dybdeordforråd derfor er bedre 

egnet til å forklare forskjeller i leseforståelse. Av gjennomgangen over virker det sannsynlig 

at denne masterstudien ville funnet sammenhenger mellom ordforråd og leseforståelse 

dersom det var dybden i ordforrådet som ble målt. Nagy et al. (2003) brukte på sin side et 

mål for ordforrådets dybde, uten å finne sammenhenger med leseforståelsen i sin studie av 

barn med avkodingsvansker. Dette kan tyde på at dybdeordforråd og leseforståelse ikke 

henger like tett sammen hos barn med avkodingsvansker.  

 
En annen, og kanskje mer sannsynlig, forklaring på at ordforrådet ikke ser ut til å ha 

betydning for leseforståelsen er knyttet til at utvalget mangler grunnleggende ferdigheter i 

ordavkoding. Som nevnt i teorikapitlene ser relasjonen mellom ordforråd og leseforståelse ut 

til å være aldersbetinget. Undersøkelser av begynnerlesere finner sjelden at ordforråd kan 

forklare forskjeller i leseforståelse. Aukrust (2005) snakker om en ”sleeper-effekt”, hvor 

denne sammenhengen, til tross for at ordforråd i tidlig alder har sterke prediktive relasjoner 

til senere leseforståelse, er utydelig eller fraværende i de første skoleårene. Dette kan i stor 

grad forklares av at avkodingsferdighetene ikke er automatisert (Biemiller, 2005; Ouellette & 
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Beers, 2010). I innlæringsperioden går mange av barnas kognitive ressurser med til selve 

avkodingsprosessen, og det blir få ressurser igjen til de mer avanserte forståelsesprosessene 

som leseforståelse bygger på. Siden utvalget i denne undersøkelsen har vansker med 

avkodingen, er det sannsynlig at deres leseferdigheter ligner mer på begynnerlesernes enn 

leseferdighetene til den gjennomsnittlige 4.-klassing. I lys av ”sleeper-effekten” ville 

ordforrådet antagelig hatt en sterkere sammenheng med leseforståelse på et senere tidspunkt. 

Bildet ville derfor kanskje vært annerledes dersom denne undersøkelsen hadde blitt gjort på 

høyere klassetrinn. 

 
Et ytterligere forhold som gjør det overraskende at ordforrådet ikke har betydning for 

leseforståelse i denne undersøkelsen, er at empiriske undersøkelser viser at ordforrådet har 

betydning for avkoding (Ouellette, 2006; Ouellette & Beers, 2010). Ifølge ”the Simple View 

of Reading” er avkoding en av to prosesser som leseforståelsen bygger på, og det virker 

derfor rimelig at dersom ordforrådet har betydning for avkoding, vil ordforrådet også ha 

betydning for leseforståelse. Selv om empirien på dette feltet er noe sprikende, er 

undersøkelser konsistente i å påvise at ordforrådet har betydning for avkoding av ikke-

lydrette ord (Nation & Snowling, 2004; Ricketts et al., 2007). De rådende modellene for 

avkoding er også av den oppfatning at semantiske aspekter er delaktige i avkodingen 

(Coltheart, 2005; Plaut et al., 1996). Flere forskere mener derfor at et godt utviklet ordforråd 

vil kunne fungere som en kompenserende ferdighet for barn som har fonologiske vansker 

(Gallagher et al., 1996; Ricketts et al., 2007; Snowling et al., 2007). Mye av forskningen på 

dette området er imidlertid basert på avkoding av enkeltord. Avkoding av ord i tekst stiller 

strengere krav til leseren, for eksempel til ulike minnefunksjoner, slik at det ikke er noen 

garanti for at ordforrådet kan virke kompenserende i avkoding av sammenhengende tekst. 

Hadde målet for leseforståelse i denne undersøkelsen vært basert på forståelse av enkeltord, 

hadde kanskje ordforrådet kunnet forklare forskjeller. Dette ville kanskje særlig vært tilfelle 

dersom ordene hadde en ikke-lydrett stavemåte.  

 
6.2.2 Betydningen av morfologisk bevissthet 
I kapittel 3 ble det pekt på at barn med avkodingsvansker ofte har en svakere utviklet 

morfologisk bevissthet enn sine jevnaldrende, og selv om denne undersøkelsen ikke kan 

bekrefte dette, kan man anta at dette også gjelder utvalget i denne undersøkelsen. Til tross for 

dette ser det altså ut til at utvalget har en såpass god morfologisk bevissthet at de kan 

nyttiggjøre seg denne i lesinga. Morfologisk bevissthet hadde både høye korrelasjoner og et 
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unikt bidrag til leseforståelsen, og var signifikant forskjellig i de to gruppene med god og 

svak leseforståelse. Det er derfor godt hold for å kunne hevde at morfologisk bevissthet 

spiller en viktig rolle for leseforståelsen til barn med avkodingsvansker.  

 
Som det også ble nevnt i kapittel 3, øker betydningen av morfologisk bevissthet for 

leseforståelse med alderen. Nagy et al. (2003) mener det er en vesensforskjell mellom det å 

inneha en morfologisk bevissthet og det å kunne bruke morfologisk bevissthet i lesing, og at 

det sistnevnte representerer et videre steg i leseutviklinga. I forbindelse med dette ble det 

referert til Adams (1990), som hevder at 4.-klassinger er i en overgangsperiode hva gjelder 

bruk av morfologiske strategier i lesing. Egen studie kan imidlertid bekrefte at morfologisk 

bevissthet er en betydningsfull faktor også for barn i 4. klasse. Carlisle (2000) er også av den 

oppfatning  at 4.-klassinger har begrensede ferdigheter i å bruke morfologisk bevissthet i 

lesing, og begrunner dette med at barn i denne aldersgruppen er for unge til å ha blitt 

eksponert for mange morfologisk komplekse ord. Dette er i høyeste grad et relevant poeng 

for egen undersøkelse, siden avkodingsvanskene vil stå i veien for eksponering for tekst. Det 

er derfor noe uventet at morfologisk bevissthet har en såpass stor betydning for barn med 

avkodingsvansker som denne masterstudien viser.  

 
På bakgrunn av Elbro & Arnbaks studie (1996), som viste at morfologisk bevissthet har 

betydning for avkodingsferdighetene til ungdommer med dysleksi, kan man tenke seg at noe 

av betydningen morfologisk bevissthet har for leseforståelsen går via den betydning 

morfologisk bevissthet har for avkoding. I den danske studien ble det som nevnt funnet at 

dyslektikere kan styrke sine avkodingsferdigheter ved å bruke en morfembasert 

avkodingsstrategi. En slik avkodingsstrategi innebærer en morfologisk dekomposisjon og en 

hurtig gjenkjenning av morfemer i ord, og bør ligge nært den ortografiske 

avkodingsstrategien som ”dual-route”-modellene fremlegger. I Elbro & Arnbaks studie ble 

det også funnet positive korrelasjoner mellom bruk av en slik morfembasert 

avkodingsstrategi og leseforståelse. Dette støtter tanken om at morfologisk bevissthet har en 

indirekte betydning for leseforståelse, det vil si at den går via den morfologiske bevissthetens 

innvirkning på en morfembasert strategi. At barn med avkodingsvansker har en svakere 

utviklet morfologisk bevissthet enn sine jevnaldrende, samtidig som god morfologisk 

bevissthet i denne gruppa er assosiert med bedre leseforståelse, antyder at morfologisk 

bevissthet kan utvikles til en styrke for denne gruppa. Kanskje er det slike ferdigheter som 

kan gjøre at enkelte dyslektikere etter hvert oppnår en funksjonell leseferdighet. Morfologisk 
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bevissthet vil da kunne betegnes som kompenserende ferdighet for barn med fonologiske 

vansker. Det som kanskje er mest interessant med Elbro & Arnbaks studie, er at den antyder 

at vansker med den fonologiske strategien ikke alltid hindrer utvikling av en ortografisk 

strategi. Dette strider blant andre mot Frith (1985), som mener den fonologiske strategien må 

være mestret på et visst nivå før utviklingen av den ortografiske strategien tar til. Dersom 

dette er tilfelle, bør det medføre relativt store pedagogiske konsekvenser for hva som skal 

være fokus i tilnærmingen til det spesialpedagogiske arbeidet med barn med dysleksi.  

 
Det kan være interessant å se nærmere på hvorvidt morfologisk bevissthet har en større 

betydning for barn med avkodingsvansker enn for barn i en typisk leseutvikling. Denne 

undersøkelsen kan ikke si noe om dette, men ved å sammenligne resultatet med lignende 

undersøkelser, hvor utvalget består av barn med en typisk leseutvikling, kan man få en viss 

indikasjon på om morfologisk bevissthet er en viktigere ferdighet for barn med 

avkodingsvansker. Siden morfologisk bevissthet ser ut til å ha ulik betydning for ulike 

aldersgrupper, er det viktig at sammenligningen bygger på undersøkelser hvor utvalgets alder 

tilsvarer egen undersøkelse. Undersøkelsene det ble referert til i kapittel 3, baserer seg alle på 

elever i 3.- 5. klasse. Disse studiene er konsistente i å påvise at morfologisk bevissthet har 

betydning for leseforståelsen til barn i en typisk leseutvikling. Bidraget fra morfologisk 

bevissthet til leseforståelse i egen undersøkelse ser ut til å samsvare med disse studiene, selv 

om ulike kontrollvariabler reduserer sammenligningsgrunnlaget noe. I studien til Carlisle 

(2000) ble det for eksempel funnet at tre ulike mål for morfologisk bevissthet til sammen 

kunne forklare over 40 % av leseforståelsen til barn i 3. og 5. klasse. I denne studien ble det 

imidlertid ikke kontrollert for andre variabler, og siden morfologien har et nært forhold til 

blant annet ordforråd og fonologi, er nok bidraget fra morfologisk bevissthet i Carlisles 

undersøkelse noe overestimert. I Ku & Andersons (2003) studie av barn i 4. klasse, kunne 

morfologisk bevissthet forklare 5,2 % av variansen i leseforståelse. Dette var etter at bidraget 

fra ordforråd var sortert ut. Sammenlignet med denne masterstudien er dette tallet lavt. 

Korrelasjonen mellom leseforståelse og morfologisk bevissthet var imidlertid relativt høy i 

Ku & Andersons studie (r = .60) sammenlignet med egen undersøkelse (r = .41). Dette kan 

tyde på at de avhengige variablene i Ku & Andersons studie har en god del fellesvarians, slik 

at regresjonsanalysen vanskelig kan skille bidragene fra disse fra hverandre. Det ble ikke 

kontrollert for generelt evnenivå i Ku & Andersons studie, og man kan derfor anta at bidraget 

fra morfologisk bevissthet er noe overestimert. Sammenlignet med egen undersøkelse er dette 

likevel lite trolig, siden generelt evnenivå ikke ser ut til å ha en sammenheng med 
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leseforståelse her. Andre studier viser på sin side at generelt evnenivå kan forklare varians i 

leseforståelse (Høien & Lundberg, 2012). I Deacon & Kirbys (2004) undersøkelse av barn i 

4. klasse ble det også funnet unike bidrag fra morfologisk bevissthet til leseforståelse. I denne 

undersøkelsen kunne morfologisk bevissthet forklare 10 % av variansen i leseforståelse, noe 

som samsvarer med egen undersøkelse hvor det unike bidraget var på 10,9 %. I Deacon & 

Kirbys undersøkelse ble det ikke kontrollert for ordforråd. Det ble imidlertid kontrollert for 

generelt evnenivå, og målet for generelt evnenivå ser ut til å ligne målet for ordforråd i denne 

masterstudien. Å måle ordforråd som indikasjon på verbal intelligens er ikke uvanlig (Deacon 

et al., 2008), og man kan derfor argumentere for at ordforrådet til en viss grad er kontrollert 

for i Deacon & Kirbys studie. Det ble også kontrollert for fonologisk bevissthet i denne 

undersøkelsen, slik at en del av forklaringsvariansen til morfologisk bevissthet nok er sortert 

ut. Av denne gjennomgangen tydeliggjøres det ingen mønstre som tilsier at morfologisk 

bevissthet har ulik betydning for barn med avkodingsvansker eller barn i en typisk utvikling. 

 
Som med ordforråd, kan denne masterstudien på mange måter bekrefte undersøkelsen til 

Nagy et al. (2003). I studien til Nagy et al. ble det brukt tre ulike mål for morfologisk 

bevissthet, som sammenlagt hadde en korrelasjon med leseforståelse på .38. Dette stemmer 

godt med egen undersøkelse, hvor korrelasjonskoeffisienten er på .41. Videre fant Nagy et al. 

signifikante bidrag til leseforståelse når det ble kontrollert for ordforråd, noe som også er i 

overensstemmelse med denne masterstudien. 

 
6.2.3 Ordforråd og morfologisk bevissthet 
Det sammenlagte bidraget fra ordforråd og morfologisk bevissthet er i denne undersøkelsen 

på 16,8 %. Hver variabels unike bidrag er imidlertid relativt lite sammenlignet med dette, og 

man kan derfor anta at variablene har mye delt varians. Korrelasjonen mellom variablene er 

også høy (r = .46), faktisk den høyeste i denne undersøkelsen. Omregnet til forklart varians 

kan den ene variabelen forklare 21 % av variasjonen i den andre, og disse resultatene 

bekrefter derfor teorien om at disse språkområdene samhandler tett.  

 
Nagy et al. (2003) undersøkte også barn med avkodingsvansker, og fant positive 

korrelasjoner mellom ordforråd og morfologisk bevissthet. I denne studien ble det brukt tre 

ulike mål for morfologisk bevissthet, som korrelerte moderat med ordforråd (r =.28, r = .34, r 

=.41). Korrelasjonene fra undersøkelsen til Nagy et al. er noe lavere sammenlignet med egen 

undersøkelse. Det kan være ulike årsaker til at egen studie skiller seg fra undersøkelsen til 
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Nagy et al. med tanke på sammenhengen mellom ordforråd og morfologisk bevissthet. For 

det første brukte Nagy et al. dybdeordforråd som mål på ordforråd, noe som reduserer 

sammenligningsgrunnlaget noe. Målet for morfologisk bevissthet som i studien til Nagy et al. 

hadde den høyeste korrelasjonen med ordforråd, var en test av bevissthet om sammensatte 

ord. Som nevnt i kapitlet om begrepsvaliditet, er bevissthet om sammensatte ord ikke 

inkludert i testen for morfologisk bevissthet som brukes i denne masterstudien. Dette utgjør 

et ytterligere punkt hvor undersøkelsen til Nagy et al. skiller seg fra egen undersøkelse. Det 

som likevel kanskje er den største forskjellen mellom disse undersøkelsene er at utvalget til 

Nagy et al. består av barn i 2. klasse. Dette kan bety at sammenhengen mellom morfologisk 

bevissthet og ordforråd er svakere hos yngre barn. I studien til Nagy et al. ble det funnet 

høyere korrelasjoner mellom ordforråd og morfologisk bevissthet hos et utvalg barn i 4. 

klasse med skrivevansker (r = 42, r = .55 og r = .32). Dette antyder at sammenhengen mellom 

ordforråd og morfologisk bevissthet øker med alderen. Dette er også gjenstand for diskusjon i 

studien til Nagy et al., og det blir blant annet poengtert at siden sammenhengen mellom 

ordforråd og morfologisk bevissthet ser ut til å være resiprok, kan det være vanskelig å skille 

disse ferdighetene fra hverandre med økende alder.  

 
Det ser ut til at relasjonen mellom morfologisk bevissthet og ordforråd er like tett hos barn 

med avkodingsvansker som hos barn i en typisk leseutvikling. Den tidligere nevnte studien til 

Mahony et al. (2000) brukte to mål for morfologisk bevissthet, og fant at disse korrelerte med 

ordforråd med henholdsvis .40 og .42. Ku & Anderson (2003) fant en litt høyere korrelasjon 

(r = .62). Disse korrelasjonene samsvarer godt med egen undersøkelse. At korrelasjonene 

varierer noe fra undersøkelse til undersøkelse kan delvis forklares ved at det brukes ulike 

operasjonaliseringer av begrepene. Nagy et al. brukte som nevnt ulike mål for morfologisk 

bevissthet, og fant en sterkere sammenheng mellom ordforråd og bevissthet om sammensatte 

ord. Dette bidrar til å bekrefte antagelsen om at ordforråd har særlig betydning for bevissthet 

om sammensatte ord, og at en morfologisk dekomposisjon er mindre utfordrende med de ord 

som inngår i ordforrådet. Dette indikerer også at korrelasjonen mellom ordforråd og 

morfologisk bevissthet i egen undersøkelse ville vært høyere dersom bevissthet om 

sammensatte ord hadde blitt inkludert i målet for morfologisk bevissthet. Det ser ut til at både 

bredden og dybden i ordforrådet henger sammen med morfologisk bevissthet. Mens egen 

studie og undersøkelsen til Ku & Anderson (2003) fant sammenhenger mellom morfologisk 

bevissthet og breddeordforråd, fant Carlisle (2000) og Nagy et al. (2003) sammenhenger 

mellom morfologisk bevissthet og ordforrådets dybde.  
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7 Avslutning 
7.1.1 Oppsummering og konklusjon 
Denne undersøkelsen har vist at ordforråd ikke ser ut til å ha betydning for leseforståelsen til 

barn med avkodingsvansker. Det er imidlertid knyttet noe usikkerhet til gyldigheten av denne 

slutningen, siden enkelte sammenhenger var nær ved å oppnå signifikans og fordi resultatet 

strider med andre undersøkelser på området. Det ble derfor foreslått flere faktorer som kan 

forklare dette. I validitetsdrøftingen ble det pekt på at noe av årsaken til at resultatene ikke 

oppnådde signifikans kan skyldes den relativt beskjedne utvalgsstørrelsen, som gir lite 

statistisk styrke til analysene. I drøftingen av resultatene i lys av teori og tidligere empiri, ble 

det foreslått ytterligere to forklaringer av hvorfor ordforrådet ikke ser ut til å ha betydning. 

Den første er relatert til målet for ordforråd. Flere mener at dybden i ordforrådet har en 

sterkere sammenheng med leseforståelsen, og det er derfor mulig at resultatet ville vært 

annerledes dersom det var dybden i ordforrådet som ble målt. Størsteparten av forskninga 

som viser at leseforståelse har en sterkere sammenheng med dybdeordforråd tar imidlertid 

utgangspunkt i barn med en typisk leseutvikling, og det er dermed ikke gitt at denne 

sammenhengen er like sterk hos barn med avkodingsvansker. Den andre forklaringa dreier 

seg om at utvalget ikke klarer å nyttiggjøre seg ordforrådet i lesingen, fordi selve avkodingen 

stjeler for mange ressurser. Ordforrådet vil derfor kanskje bety mer for leseforståelsen når 

avkodingsferdighetene er automatisert.  

 
Morfologisk bevissthet ser ut til å ha stor betydning for leseforståelsen til barn med 

avkodingsvansker. Dette resultatet er i overensstemmelse med tidligere empiri og teori. At en 

rekke studier peker i samme retning, øker validiteten til slutningene som tas og gir et godt 

grunnlag for å hevde sammenhengens eksistens. Denne masterstudien kan imidlertid ikke 

bekrefte at morfologisk bevissthet er viktigere for barn med avkodingsvansker enn for barn 

med en typisk leseutvikling, slik Elbro & Arnbak (1996) antyder. Sammenligninger mellom 

denne masterstudien og studier av barn i en typisk leseutvikling kan likevel antyde at bidraget 

fra morfologisk bevissthet er om lag like stort i de to gruppene. Det er sannsynlig at noe av 

den betydning morfologisk bevissthet har for leseforståelsen til barna i denne undersøkelsen 

går via den innvirkning morfologisk bevissthet har for avkoding. Denne studien kan 

imidlertid ikke bekrefte dette. 
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I tillegg har denne studien vist at ordforråd og morfologisk bevissthet har nære relasjoner, 

noe som også er i tråd med tidligere forskning. Studien indikerer også at sammenhengen er 

like sterk hos barn med avkodingsvansker som hos barn i en typisk leseutvikling.  

 
7.1.2 Kommentarer til undersøkelsen og videre forskningsbehov 
Etter endt undersøkelse er det flere faktorer det i ettertid kunne være interessant å se nærmere 

på. Først og fremst kunne det være interessant å undersøke hvorvidt morfologisk bevissthet 

og ordforråd har betydning for avkoding. Betydningen av morfologisk bevissthet og 

ordforråd for leseforståelsen kan tenkes å være av indirekte art, det vil si at de virker via den 

betydning disse ferdighetene har for avkoding. Ved å undersøke den betydning disse 

språkområdene har for avkoding, kan man nyansere bildet av betydningen ordforråd og 

morfologisk bevissthet har for leseforståelsen. Når det gjelder ordforråd er sammenhengen 

med avkoding et relativt uutforsket tema (Ricketts et al., 2007). Empiriske undersøkelser 

peker i ulike retninger, noe som gjør dette temaet særlig spennende. Når det gjelder 

morfologisk bevissthet er det ut fra teorien som foreligger sannsynlig at mye av betydningen 

av morfologisk bevissthet for leseforståelsen går via avkoding. Et annet, og kanskje mer 

interessant forhold, hadde vært å se nærmere på ekstremgruppenes skårer på testen for 

avkoding. Dette representerer kanskje denne studiens mest åpenbare svakhet, fordi skårene på 

leseforståelsesmålet, og også målet for morfologisk bevissthet, muligens kan forklares av 

ferdigheter i avkoding. At det ikke er kontrollert for fonologiske ferdigheter representerer en 

ytterligere svakhet ved undersøkelsen. Siden både ordforråd og morfologisk bevissthet har 

nære relasjoner til fonologi, er det plausibelt å anta at disse ferdighetene har en viss grad av 

fellesvarians. Det er derfor mulig at de unike bidragene fra hver variabel er overestimert.  

 
Disse kommentarene setter fingeren på videre forskningsbehov. I arbeidet med denne 

oppgaven har det vært vanskelig å oppdrive eksperimentelle studier som omhandler effekten 

av morfologisk bevissthet og ordforråd for leseforståelsen til barn med avkodingsvansker, og 

det melder seg derfor et ytterligere forskningsbehov. Slike studier er de eneste som er egnet 

til å si noe om styrket morfologisk bevissthet og ordforråd kan føre til bedre leseforståelse, og 

om det virkelig er verdt å legge inn en pedagogisk innsats på disse språkområdene.  

 
7.1.3 Praktiske implikasjoner 
Selv om denne undersøkelsen ikke kan bekrefte at ordforrådet har betydning for 

leseforståelsen til barn med avkodingsvansker, bør ordforrådets betydning ikke 
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undervurderes. Uavhengig av hvilke ferdigheter elever har i avkoding, vil den som ikke 

forstår ordene tekster er bygd opp av komme til kort i møte med de ulike skoletekstene. 

Kanskje vil ordforrådet faktisk bety særlig mye for barn med avkodingsvansker, siden andre 

undersøkelser viser at ordforråd ser ut til å spille en rolle både for avkoding og leseforståelse. 

På grunn av ”sleeper-effekten” vil ordforrådet med all sannsynlighet bety mer for 

leseforståelsen etter hvert som barna i utvalget blir eldre. Arbeid med ordforråd vil derfor 

ikke nødvendigvis ha umiddelbare virkninger, men kan ha mer langsiktige konsekvenser for 

leseforståelsen.  

 
Arbeid med morfologisk bevissthet kan være særlig viktig for leseforståelsen til barn med 

avkodingsvansker. Arbeid med morfologiske dekomposisjoner kan særlig være gunstig: dette 

er metoden forskerne mener har sammenheng med både leseforståelse og avkoding. Dersom 

det er tilfelle at fonologiske vansker ikke alltid står i veien for utvikling av en morfembasert 

strategi, som Elbro & Arnbaks (1996) studie antyder, bør det medføre relativt store 

pedagogiske implikasjoner for hva som skal stå i fokus i tilnærmingen til det 

spesialpedagogiske arbeidet med barn som har dysleksi. Morfologisk bevissthet kan da 

tenkes å virke som en kompenserende ferdighet, som kan stimulere utviklingen av en 

morfembasert avkodingsstrategi som vil bedre tilgangen til leksikon for disse elevene.  

 

Selv om det her oppfordres til å fokusere på morfologisk bevissthet, og til dels også 

ordforråd, i undervisningen av barn med avkodingsvansker, betyr dette selvfølgelig ikke at 

man ikke skal arbeide med fonologi. Arbeid med fonologiske ferdigheter vil for mange være 

å rette tiltakene inn mot vanskenes kjerne, og er den ferdigheten som har fremstått som mest 

sentral for utvikling av leseferdigheter (Lyster, 2002). Det er likevel slik at fonologiske 

vansker ofte er vedvarende (Høien & Lundberg, 2012), og det ser i noen tilfeller også ut til å 

være vanskelig å bedre disse ferdighetene gjennom intervensjon (Reed, 2008). Det kan derfor 

være fruktbart å bruke andre innfallsvinkler som et supplement til det mer tradisjonelle 

spesialpedagogiske arbeidet med elever som har svake ferdigheter i avkoding. At barn med 

avkodingsvansker ofte har et mindre ordforråd og en svakere utviklet morfologisk bevissthet 

enn sine jevnaldrende, er også et argument for arbeide med disse ferdighetene. Arbeid med 

morfologisk bevissthet og ordforråd bør enkelt kunne kombineres. På grunn av de nære 

relasjonene mellom disse språkområdene vil arbeid med det ene språkområdet kunne føre til 

en bedring av det andre (Reed, 2008).  
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Innledningsvis ble det vist til alvorlige konsekvenser av svake leseferdigheter, og hvordan 

den svake leser kan oppleve mange nederlag i skolehverdagen. Svake leseferdigheter kan få 

konsekvenser blant annet for læring i alle fag og elevers selvbilde. Som følge av Matteus-

effekten, og siden skoletekstene framsetter økende krav om leseferdighet oppover i klassene, 

vil lesevanskene kunne utgjøre et økende handicap. At skolen spiller en viktig rolle for disse 

elevene er derfor ikke overdrevet. Den prediktive relasjonen mellom henholdsvis morfologisk 

bevissthet og ordforråd i førskolealder og senere leseforståelse, viser at barn som tidlig får 

tilstrekkelig stimulering og utviklingsstøtte til å utvikle sitt talespråk vil komme inn i et 

læringsforløp som understøtter læring senere i livet. Dette peker på betydningen av tidlig 

intervensjon. Det bør derfor satses på systematisk arbeid med morfologisk bevissthet og 

ordforråd allerede fra barnehagen av. Det er aldri for sent å begynne, men effekten vil være 

aller størst dersom arbeidet begynner i tidlig alder.  
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