
  

 

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET 

 

 

ATT SKRIVA GENOM ATT TALA – GÅR DET? 

Vi söker barn till en studie om att prata in (diktera) text 

 

VI SÖKER BARN SOM: 

• Vill ingå i en studie om hur det fungerar att prata in text (diktera) 
jämfört med att skriva text med tangentbord 

• Har läs- och skrivsvårigheter 

• Inte har läs- och skrivsvårigheter, men vill ingå i en referensgrupp 

• Har fått sin läs- och skrivundervisning i Sverige 

• Har svenska som ett av sina förstaspråk 

• Är 9-13 år 
 

Studien kommer att genomföras under våren 2018 och är en del av projektet 

Skriva är silver och tala guld – eller? som genomförs vid Göteborgs universitet. 

Vill du vara med eller är du förälder/vårdnadshavare till ett barn som du tror 

skulle vilja vara med så kontakta mig via telefon eller mail. Du kan läsa mer om 

studien och anmäla ditt intresse på vår blogg http://skrivaellertala.blogg.gu.se 

Hoppas att vi ses!  

/Sanna Kraft,  
leg logoped och doktorand i nordiska språk vid  
Göteborgs universitet 
 
sanna.kraft@svenska.gu.se 
0709-82 96 83 



 

Vill du veta mer?  
Gå in på vår projektblogg där projektet finns beskrivet ytterligare. 

http://skrivaellertala.blogg.gu.se 
 

 

OM FORSKNINGSPROJEKTET  

Vi kommer undersöka hur det fungerar att prata in (diktera) text jämfört med att 

skriva text med tangentbord. Många barn har läs- och skrivsvårigheter och vi 

vill se om det kan underlätta skrivandet om man dikterar istället för skriver.  

VAD INNEBÄR MIN MEDVERKAN? 

Vi kommer att träffas vid två tillfällen, ungefär 1,5 till 2 timmar varje gång. Du 

kommer att få göra uppgifter som prövar minne, språk (svenska), läsning, 

stavning och hur snabbt du skriver på tangentbord. Du kommer också att få 

skriva text, prata in (diktera) text och berätta muntligt.  

DELTAGANDE 

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan, utan 

någon förklaring och det finns inga risker med att delta. Din lärare får bara se 

resultaten och det du har skrivit om du godkänner det. Ingen kommer veta att 

det är just du som har skrivit eller berättat en text. Ditt namn kommer att 

ersättas med en kod. Vi kommer att filma när du berättar och dikterar, men det 

är bara vi i projektgruppen som kommer att få titta på filmen.  

KONTAKTINFORMATION 

Ring eller maila mig om du vill vara med eller anmäl dig via vår blogg!  

Sanna Kraft 
sanna.kraft@svenska.gu.se 
Tfn: 0709-829683 

 

http://skrivaellertala.blogg.gu.se/
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