
Avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi   

Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund    

      

  

 

 

 

 

 

Utveckling av skriftlig narrativ förmåga hos elever 

med språkstörning i ordinarie och särskild 

undervisningsgrupp 

 

 

 

Mikaela Ahlstedt 

Sandra Berntsson 

Elin Hansson 

 

 

 

 

 

Logopedutbildningen, 2015 

Vetenskapligt arbete, 30 högskolepoäng 

Handledare: Olof Sandgren & Ketty Holmström 

 

 



SAMMANFATTNING 

 
Studiens syfte var att beskriva lexikal diversitet och densitet samt jämföra skriftlig narrativ 

förmåga mellan elever med språkstörning i ordinarie och särskild undervisning i såväl årskurs 

tre som årskurs sex. Analyserna syftade till att undersöka vilken skolplacering som är mest 

fördelaktig utifrån undersökta språkliga förmågor. I studien analyserades den skriftliga delen 

av nationella prov i svenska skrivna av 13 elever med konstaterad språkstörning i årskurs tre 

och sex, varav sju placerade i särskild undervisning och sex placerade i ordinarie 

undervisning. Ur studiens resultat går det att utläsa att eleverna i särskild undervisning 

tenderar att uppvisa en mer begränsad ordvariation i skriftliga narrativer än eleverna i 

ordinarie undervisning. Resultatet tyder även på ett samband mellan lexikal diversitet och  

skriftlig narrativ förmåga. Skriftlig narrativ förmåga undersöktes av logopedstudenter med 

stöd i NAP (Narrative assessment profile) och av lärare utifrån kunskapskrav. Utfallet visar 

att samtliga elever utvecklas mellan årskurs tre och sex. Resultatet för eleverna i ordinarie 

undervisning indikerar på en mer utvecklad skriftlig narrativ förmåga än för eleverna i 

särskild undervisning. Däremot tenderar eleverna i särskild undervisning visa en generellt 

högre utvecklingstakt. Således förefaller skillnader mellan grupperna minska i takt med 

fortskridande utbildning. Kopplingen mellan språklig förmåga och skolframgång motiverar ett 

behov av logopedisk kompetens för språk-, läs- och skrivutveckling för elever med språkliga 

svårigheter.  
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1. INLEDNING 

 

I Sverige har skolplacering för elever med språkstörning inte tidigare undersökts i någon 

större utsträckning. Internationellt har dock flera studier gjorts för att undersöka och kartlägga 

utfallet av skolplacering för elever med språkstörning. Dockrell och Lindsay (2000) fann att  

stödinsatser till elever med språkstörning oftare sker i ordinarie undervisning än i särskild 

undervisningsgrupp. Vidare menar författarna att elever med språkstörning bland annat har 

svårigheter med att uppnå läroplanens mål i grundskolan, att skapa goda sociala relationer 

med jämnåriga och att skapa motivation för eget lärande (Dockrell & Lindsay, 2000). Man 

har också funnit att elever med språkstörning inte i samma utsträckning uppnår 

kunskapskraven under gymnasieutbildningen som typiskt utvecklade barn (Conti-Ramsden, 

Durkin, Simkin & Knox, 2009). Sjöberg (2007) menar att elever med språkstörning har ett 

behov av just anpassad undervisning på gruppnivå. Det är också viktigt att lärare och 

logopeder samarbetar för att kunna ge rätt insatser till elever med språkstörning (Dockrell & 

Lindsay, 2001). Grunden till denna studie vilar på att det finns en osäkerhet gällande vilken 

skolplacering som är mest fördelaktig för elever med språkstörning. 

 

Det finns flera olika faktorer som påverkar hur elever presterar i skolan och vilken framgång 

elever når.  En viktig aspekt är den lexikala förmågan (Clark, 1995; Cunningham & Stanovic, 

1997). Då barn lär innebörden av ett ord lär de sig samtidigt något om andra människors 

tankar och detta är grunden till att förstå hur ord kan användas i ett kommunikativt syfte 

(Bloom, 2002). Den narrativa förmågan grundar sig i den lexikala förmågan och enligt 

Botting (2002) utgör den narrativa förmågan grunden i barns språkliga kommunikation och 

har visats vara viktig för att undersöka barns kommunikativa färdigheter. Detta gör den 

skriftliga narrativa förmågan tillsammans med lexikal diversitet och densitet intressant att 

studera hos elever med språkliga svårigheter. 

 

Denna longitudinella studie syftar till att beskriva lexikal förmåga och undersöka skriftlig 

narrativ förmåga hos elever med språkstörning som antingen går i särskild eller i ordinarie 

undervisning. Dessa båda språkliga förmågor analysers via det skriftliga skrivmomentet i det 

nationella provet i svenska i årskurs tre och sex. Lexikal förmåga studeras genom att både 

lexikal diversitet och lexikal densitet undersöks (Johansson, 2009; Malvern, Richards, 

Chipere & Durán, 2004), och skriftlig narrativ förmåga studeras genom att uppsatsförfattarna 

(logopedstudenter) och lärare bedömer två olika texter (narrativer och faktatexter). Texterna 

bedöms med hjälp av två olika bedömningsinstrument, det så kallade Narrative Assessment 

Profile (NAP) som består av sex olika delparametrar och lärare bedömer texterna utifrån de 

olika kunskapskrav som eleverna enligt Skolverket (2011) ska uppnå för att få betyget E, 

lägsta nivå för godkänt betyg.  

 

Vi hoppas öka vår kunskap om och vår förståelse för skriftlig narrativa förmågan, samt lexikal 

diversitet och lexikal densitet hos elever med språkstörning placerade i de olika skolformerna.  

 

 

1.1.  Syfte 
 

Studien syftar till att undersöka lexikal förmåga och skriftlig narrativ förmåga hos elever med 

språkstörning som antingen går i särskild undervisning, hädanefter benämnt som språkklass, 

eller i ordinarie undervisning. Mer specifikt vill vi undersöka om val av skolplacering 

påverkar dessa förmågor. Vi vill också undersöka om det sker en utveckling av skriftlig 

narrativ förmåga mellan årskurs tre och sex, samt om utvecklingen skiljer sig åt beroende på 
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val av skolplacering. Vidare syftar studien till att undersöka om det finns ett samband mellan 

lexikal förmåga och skriftlig narrativ förmåga hos dessa elever och om det finns ett samband 

mellan uppsatsförfattarnas och lärares bedömning av skriftlig narrativ förmåga, baserat på 

olika bedömningsinstrument.  

 

 

2. BAKGRUND  
 

2.1. Grundskolans läroplan 
 

Skolverket fastställer kunskapskraven och regeringen beslutar om skolans värdegrund och 

uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildning, samt kursplaner. Dessa tillsammans 

utgör den samlade läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011). Mellan åren 1994 – 2011 

användes läroplanen Lpo94 (Skolverket, u.å.a) och betygskalan innefattade då fyra nivåer; 

icke godkänt (IG), godkänt (G), väl godkänt (VG) och mycket väl godkänt (MVG) 

(Skolverket, u.å.b). Vid införandet av den nya läroplanen 2011, Lgr11 (Skolverket, 2011) 

kom den nationella betygsskalan att innefatta beteckningarna A, B, C, D, E och F, där A-E 

förbehålls godkända resultat och F motsvarar att eleven inte uppnått godkänt resultat 

(Skolverket, 2015a). De olika betygsstegen och nivå för godtagbara kunskaper återfinns i 

kunskapskraven. Kunskapskraven för skrivning i ämnet svenska ser i stort sätt likadana ut för 

svenska och svenska som andraspråk. Nedan följer kunskapskrav för godtagbara kunskaper 

för svenska i slutet av årskurs tre respektive sex.  

 

Kunskapskrav för svenska i årskurs tre: 

 
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda 

stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är 

vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig 

inledning, handling och avslutning. Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och 

återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. Texterna 

innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart 

framgår. Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina 

budskap. Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och 

andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt. 

(Skolverket, 2011, s. 227) 

 

Kunskapskrav för svenska i årskurs sex: 

 
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande 

struktur samt viss språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för 

stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. De berättande texter eleven 

skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling. Eleven kan söka, välja 

ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla 

resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller enkla 

beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp. 

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak 

fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. Dessutom kan 

eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad 

tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt. (Skolverket, 2011, s. 228) 
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2.1.1. The Big 5 i skolan 

 

För att tillmötesgå de ökade kunskapskraven i skolan menar Göran Svanelid (2014), tidigare 

universitetslektor på lärarutbildningen vid Stockholms universitet, att elevers utveckling bör 

bedömas utifrån fem generella förmågor (The Big 5); analysförmåga, kommunikativ förmåga, 

begreppsförmåga, procedurförmåga samt metakognitiv förmåga. The Big 5 är Svanelids egen 

tolkning av kursplanerna i Lgr 11, och modellen är tänkt att fungera som förtydligande av 

elevers kunskapsutveckling.  

 

Samtliga generella förmågor som ingår i The Big 5 knyter an till språkliga och kognitiva 

förmågor och visar tillsammans på vilken stor vikt läroplanen lägger på språkliga förmågor. I 

kursplanerna för svenska och för svenska som andraspråk framhävs den kommunikativa 

förmågans betydelse, “Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och 

lära” (Skolverket, 2011, ss. 222, 239). Den kommunikativa förmågan är alltså ett medel för 

kunskapsinhämtande och en färdighet som ska värderas, samt är betydelsefull för att elever 

ska lyckas väl med sin skolgång. Den kommunikativa förmågan har betydelse för elevernas  

färdigheter, såsom att kunna föra ett resonemang, samt att kunna anpassa språket efter nya 

situationer, olika syften och mottagare (Svanelid, 2014). Begreppsförmågan innebär att eleven 

förstår innebörden av orden i sitt ordförråd. Avsaknad av adekvat begreppsförmåga påverkar 

den kommunikativa förmågan negativt och kan leda till svårigheter att samtala, läsa och 

skriva på en mer avancerad nivå. Elevers stavningsförmåga samt kunskap om ordklasser och 

satsdelar är viktiga för procedurförmågan och återspeglar elevers förmåga att skriva 

faktatexter. Vidare ska elever också kunna associera olika texters budskap till sina egna 

erfarenheter, vilket representerar den analytiska förmågan (Svanelid, 2014). I kunskapskraven 

i ämnet svenska avspeglas den metakognitiva förmågan i att elever ”utifrån givna frågor [kan] 

ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och 

förtydliga sina texter på ett enkelt sätt” (Skolverket, 2011, s. 227). Det vill säga att elever 

under skolgången ska utveckla sin förmåga att reflektera över sitt eget tänkande, lärande eller 

görande (Svanelid, 2014).  

 

 

2.1.2. Nationella prov och dess syfte 

 

Nationella prov har flera användningsområden men syftar primärt till att ge lärare stöd för en 

likvärdig bedömning och betygssättning mellan elever. Proven är således inte ett 

examensprov utan är tänkt att ge ett underlag för i vilken utsträckning kunskapskraven 

uppfylls. Vidare konkretiserar proven även både kurs- och ämnesplaner. Provresultaten är 

också tänkta att ge en profil av elevers styrkor och förmågor (Skolverket, 2014a).  

 

 

2.1.2.1. Nationellt prov i svenska/svenska som andraspråk 

 

I grundskolan genomför elever nationella prov i svenska i årskurs tre, sex och nio. I årskurs 

tre är delproven F, G och H moment där elevers skrivförmåga prövas (se Tabell 1). Delprov F 

och G genomförs parallellt och elevers uppgift är att skriva en narrativ text där även elevers 

stavning och interpunktionsförmåga bedöms. I delprov H ska elever skriva en faktatext 

(Skolverket, 2014b; Skolverket, 2013). I årskurs sex prövar delproven C1 och C2 elevers 

skrivförmåga för två olika texttyper; en narrativ och en faktatext (Skolverket, 2014c), se 

Tabell 1.  

 



4 
 

Tabell 1.  

Skriftliga moment i nationella prov för svenska/svenska som andraspråk i årskurs 3 och 6. 

Moment Årskurs 3 Årskurs 6 

Skriva - berättande text F*  C1 

Skriva - stavning och interpunktion G* - 

Skriva - faktatext  H C2 

* Momenten genomförs parallellt. 

- Inget enskilt moment för årskursen. 

 

 

2.1.2.2. Anpassningar 

 

Elever med funktionsnedsättning kan få möjlighet till olika anpassningar som hjälper eleverna 

att förstå och utföra uppgifterna på nationella provet. I begreppet funktionsnedsättning 

inkluderas begränsning av fysisk, psykisk och intellektuell förmåga (Skolverket, 2015b), 

vilket innebär att begreppet även innefattar elever med språkstörning. För elever som behöver 

särskilt stöd är det skolans skyldighet enligt skollagen (SFS 2010:800, kap. 3, 9§) och 

grundskoleförordningen (SFS 1994:1194, kap. 5, 1§) att utarbeta ett åtgärdsprogram. Anges 

det i åtgärdsprogrammet att eleven använder hjälpmedel i den dagliga undervisningen, har 

eleven också rätt att använda sig av dessa även vid genomförandet av nationella provet. I 

första hand är det rektorn som fattar beslut om olika hjälpmedelsanpassningar men rektorn 

kan överlåta beslutsfattandet åt ansvarig lärare. Anpassningarna måste göras på så sätt att 

delproven fortfarande prövar de förmågor och kunskaper som avses. Ansvarig rektor kan 

besluta om undantag från att göra nationella prov eller specifika delmoment om eleven 

uppvisar särkilda skäl (Skolverket, 2015b). 

 

 

2.2. Definition av språkstörning 
 

Världshälsoorganisationens klassifikationssystem ICD-10 (Socialstyrelsen, 2011) används 

som manual i Sverige för att klassificera sjukdomar och hälsotillstånd. Socialstyrelsens 

övergripande definition av språkstörning lyder: 

 
F80 Specifika störningar av tal- och språkutvecklingen: 

Störningar av den normala språkutvecklingen som uppträder i de tidigaste 

utvecklingsstadierna. Tillstånden kan inte direkt tillskrivas neurologisk sjukdom, abnormitet i 

talapparaten, sensoriska störningar, psykisk utvecklingsstörning eller miljöfaktorer. Dessa tal- 

och språkstörningar är ofta följda av andra störningar såsom inlärningssvårigheter, 

kontaktsvårigheter, känslomässiga svårigheter och beteendestörningar. (ICD-10-SE, 

Socialstyrelsen, 2011, s. 197) 

 

Språksvårigheter är heterogena (Conti-Ramsden, Crutchley & Botting, 1997; Bishop & 

Clarkson, 2003) och dynamiska (Conti-Ramsden & Botting, 1999a; Bishop & Clarkson, 

2003), vilket gör att svårigheter förknippade med språkstörningen kan ändra karaktär över tid 

och vara kontextberoende.  
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2.3. Skolplacering för elever med språkstörning  
 

Det finns en allmän uppfattning om att elever med behov av särskilt stöd ska ha möjlighet att 

gå i ordinarie undervisning med anpassad pedagogik. Denna generella uppfattning framgår 

tydligt genom Salamancadeklarationen. Denna deklaration grundar sig i att skolan ska vara till 

för alla och ha eleven i fokus. Den medför också en möjlighet att angripa diskriminerande 

attityder i samhället (Svenska Unescorådet, 2006). Deklarationens påbud återspeglas i den 

svenska skollagen (SFS 2010:800, kap. 1, 8§), vilken reglerar att alla elever är berättigade till 

lika utbildning, och att “utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje 

skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas” (kap. 1, 9§). Vidare 

regleras särskilt stöd i grundskoleförordningens 5 kap. 5§ 1-2 stycket: 

 
Särskilt stöd skall ges till elever med behov av specialpedagogiska insatser. Sådant stöd skall i 

första hand ges inom den klass eller grupp som eleven tillhör. Om det finns särskilda skäl, får 

sådant stöd i stället ges i en särskild undervisningsgrupp. (SFS 1994:1194) 

 

Elever med språkstörning kan placeras i ordinarie undervisning eller i språkklass, alternativt 

en kombination av de båda skolformerna. I ordinarie undervisning tillämpas undervisning i 

ordinarie skolklass. I språkklass sker däremot undervisningen i mindre grupper med extra stöd 

av specialpedagog, talpedagog och/eller logoped (Sjöberg, 2007; Carlberg Eriksson, 2009). I 

Sverige skiljer sig antagningskriterier åt mellan olika språkklasser men generellt krävs både 

ett logoped- och psykologutlåtande som grund. Det slutgiltiga beslutet om antagningen tas 

dock av rektorn, ofta i samråd med utredande logoped och psykolog (Sjöberg, 2007). 

 

 

2.3.1. Utfall i förhållande till skolplacering 

 

Studier har visat att elever med språkstörning i såväl ordinarie undervisning som i språkklass 

presterar klart under den förväntade nationella nivån (Knox, 2002; Durkin, Mok & Conti-

Ramsden, 2015). Conti-Ramsden m. fl. (2009) fann att endast 44 procent av elever med 

språkstörning klarade examensprovet i minst ett skolämne, jämfört med 88 procent av elever 

med typisk språkutveckling. I en longitudinell studie av Davison och Howlin (1997) 

studerades språk- och läsförmågan hos elever med språkstörning som i tidig skolgång 

undervisats i språkklass, och som senare antingen fortsatte i språkklass eller i ordinarie 

undervisning. Studien visade att de genomsnittliga resultaten gällande språkliga färdigheter 

för både elever i ordinarie undervisning och elever i språkklass hade förbättrats efter tre och 

ett halvt år. De testade språkliga förmågorna var dock under det för förväntade för åldern, 

dessutom hade skillnaden mellan kronologisk ålder och språk- samt läsåldern ökat. Elever 

med språkstörning i ordinarie undervisning hade vid uppföljningen signifikant högre poäng på 

läs- och språktester jämfört med eleverna i språkklass. Det betyder dock enligt författarna inte 

att elever i ordinarie undervisning inte har kvarstående språkliga svårigheter, och visar därför 

ett fortsatt behov av språkligt stöd. Myklebust (2002) fann likt Davison och Howlin (1997) att 

elever som gått i ordinarie undervisning presterar signifikant bättre än elever som gått i 

språkklass.  

 

Betydelsen av skolplacering vad gäller akademisk prestation har också studerats av Durkin m. 

fl. (2015). Författarna fann att elever i ordinarie undervisning tenderar att prestera bättre i 

engelska, matematik och naturvetenskap än elever i språkklass men att samtliga elever visade 

störst svårigheter i modersmålet.  
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Conti-Ramsden, Botting, Knox och Simkin (2002) menar att brist på språkliga förebilder kan 

ses som en tänkbar förklaring till varför elever som går i språkklass presterar sämre än elever i 

ordinarie undervisning, detta trots högre lärartäthet och anpassad pedagogik. Vidare fann 

Snowling, Adams, Bishop och Stothard (2001) att elever med språkliga svårigheter tenderar 

att välja praktiska ämnen i högre grad än teoretiska när de söker sig till gymnasiet.  

 

Motstridiga resultat har konstaterats gällande att det skulle finnas skillnader i prestationer och 

färdigheter kopplat till skolform. Conti-Ramsden m. fl. (2002) kunde inte påvisa signifikanta 

skillnader gällande språklig och kognitiv utveckling mellan elever i språkklass och elever i 

ordinarie undervisning. Följaktligen indikerar resultatet att skolformen inte är avgörande för 

utvecklingen av språklig förmåga. Vidare presenterade Knox (2002) att testresultat på 

nationella prov i årskurs sex hos brittiska elever med språkstörning inte skiljde mellan elever 

med språkstörning i olika skolplaceringar. 

 

 

2.4. Samarbete mellan logopeder och lärare i skolan 
 

Lärarnas kunskap och kompetens är centralt för elevers akademiska framgång (Dockrell & 

Lindsay, 2001) och för att eleverna ska uppnå kunskapskraven. Dockrell och Lindsay (2001) 

menar även att ett samarbete mellan olika yrkesgrupper är viktigt för att identifiera och 

kartlägga elevens språkliga kunskaper och därmed kunna ge rätt insatser. Lärare med lite 

kunskaper om språkstörning och med lite eller inget stöd från logoped upplevde en bristfällig 

kunskap i att undervisa och bedöma elever med språkstörning (Dockrell & Lindsay, 2001; 

Conti-Ramsden m. fl., 2002). Lärare med goda kunskaper om språkstörning och ett nära 

samarbete med logoped kände däremot sig mer kompetenta att möta och undervisa elever med 

språkstörning. Logopeder kan således komplettera lärarna i deras kunskaper om språk, läsning 

och skrivning för att tillsammans skapa optimala förutsättningar för elever med språkstörning 

så att de lyckas väl i skolan (Dockrell & Lindsay, 2001).  

 
 

2.5. Lexikal diversitet och densitet 
 

En god lexikal förmåga anses vara en särskilt viktig aspekt för skolframgång (Cunningham & 

Stanovic, 1997). Nettelbladt (2007) skriver att språkstörning medför svårigheter att erövra, 

förstå och använda språk. Om specifika uttryck eller begrepp saknas i elevens ordförråd 

påverkas uttrycksförmågan och därmed också förmågan att kunna använda språket i samspel 

med andra (Nettelbladt, 2013). Senare i skolåren kan svårigheterna visa sig i 

läsinlärningssvårigheter då okända ord påverkar avkodningsförmågan och förståelsen.  

 

Lexikal diversitet är ett mått på hur varierat språk eleven använder, där ett mer varierat språk 

genererar en högre lexikal diversitet. För en hög lexikal diversitet krävs en användning av 

många olika ord och att dessa ord upprepas ett fåtal gånger (Johansson, 2009; Malvern m. fl. 

2004).  

 

Lexikal densitet används för att beskriva andelen innehållsord i förhållande till totala antalet 

ord i en text, en hög lexikal densitet tyder således på en mer informationsrik text. Till 

innehållsord räknas verb, substantiv, adjektiv och adverb (Ure, 1971). 
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2.6. Skrivutveckling 
 

Under de första fem levnadsåren utvecklas barns språk från de första orden till förmågan att 

använda språket i meningsfulla dialoger. I sådana dialoger lär sig barnet använda språket för 

att dela idéer, tillägna sig erfarenheter, ge förklaringar eller producera berättelser. Denna 

utveckling är viktigt för att kunna använda språk i ett dekontextualiserat sammanhang 

(Boudreau, 2008), som till exempel i texter. 

 

För att kunna förmedla ett syfte med en text krävs det ett komplext samspel mellan en rad 

kognitiva och språkliga förmågor, samt förmågan att kunna förse läsaren med adekvat 

information. Att lära sig skriva är en utvecklingsprocess som tar lång tid, och som både 

kommer att utvecklas och skifta över tid beroende på individens inre engagemang, lust och 

drivkraft för skrivandet. I tidiga skolår upptar själva skrivprocessen ett stort kognitivt 

utrymme. Detta yttrar sig i en bristande planeringsförmåga eftersom själva skrivprocessen tar 

kognitiva resurser från planeringen av texten. Det är först när själva skrivandet blivit 

automatiserat som elever kan börja forma texter med bättre kvalitet och innehåll  (Scott, 

2014).  

 

 

2.6.1. Skrivutveckling för elever med språkstörning 
 

Textproduktion överlag har visats vara särskilt svårt för elever med språkstörning (Dockrell & 

Lindsay, 2000; Dockrell, Lindsay & Connelly, 2009; Mackie & Dockrell, 2004). Williams, 

Larkin och Blaggan (2013) menar att såväl ordförråd som arbetsminneskapacitet påverkar den 

skriftliga produktionen, samt att båda dessa förmågor kan vara nedsatta hos elever med 

språkstörning och därför begränsa den skriftliga förmågan. I likhet med Williams m. fl. 

(2013) fann Connelly, Dockrell, Walter och Critten (2012) att kvaliteten på det elever skriver 

kan bero på just arbetsminneskapacitet och språklig förmåga, men också på ålder. Ett 

välutvecklat ordförråd innebär att elever har flexibla representationer av ett och samma ord 

(Dockrell, Lindsay, Connelly & Mackie, 2007). Vidare påverkar storleken på ordförrådet hur 

väl elever med språkstörning skriver, där ett välutvecklat ordförråd stöttar produktionen av 

text (Dockrell m. fl., 2009).  

 

Elever med språkstörning producerar korta texter med bristande meningsstruktur (Dockrell m. 

fl., 2009), bristfällig meningsvariation och undermålig organisation samt en genomgående 

osammanhängande struktur (Williams m. fl., 2013). De tenderar också i högre grad än elever 

med typisk språkutveckling att utelämna prepositioner, pronomen och konjunktioner (Mackie 

& Dockrell, 2004). Dessa utelämnanden kan bero på svårigheter att planera och bearbeta 

skriven text, vilket bottnar i oautomatiserad textproduktion (Mackie & Dockrell, 2004) och de 

språkliga svårigheterna i sig (Dockrell m. fl., 2007; Dockrell m. fl., 2009). För elever med 

språkstörning tar den skriftliga utvecklingsprocessen längre tid, men avvikelserna 

överensstämmer med yngre typiskt utvecklade elevers skrift (Dockrell m. fl., 2009; Connelly 

m. fl., 2012).  

 

 

2.6.2. Skriftliga narrativer och faktatexter 

 

Studier har visat att utvecklingen av skriftlig narrativ förmåga spelar en viktig roll för 

framtida akademiska resultat (Boudreau, 2008; Fey, Catts, Proctor-Williams, Tomblin & 

Zhang, 2004). Studier har också funnit att god muntlig narrativ förmåga inte nödvändigtvis 
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innebär god skriftlig narrativ förmåga (Boudreau, 2008; Fey m. fl., 2004). Elever har lättare 

för att skriva narrativer än faktatexter eftersom faktatexter ställer högre kognitiva krav på 

skribenten (Scott & Windsor, 2000; Berman & Katzenberger, 2004). Det kan också förklaras 

av att narrativer är agentfokuserade och har en kronologisk uppbyggnad (Scott & Windsor, 

2000) samt kan likna elevers livshändelser och egna erfarenheter (Scott, 2014). Narrativer 

innehåller således en början, ett mittparti och ett slut, vilka följer en fast hierarkisk struktur 

(Berman & Verhoeven, 2002), vilket kan stödja elevers skrivprocess. Faktatexter som 

däremot är logiskt baserade tar längre tid för elever att lära sig, vilket kan bero på att den 

information som de möter i faktatexter är ny, samt att texterna innehåller nytt vokabulär och 

nya begrepp (Scott, 2014). Vidare behöver inte faktatexter följa en strikt hierarkisk 

berättelsestruktur, utan kan fortlöpa mer generellt och kan avslutas med en summering eller 

expansion (Berman & Verhoeven, 2002). 

 

 

2.6.3. Skriftliga narrativer och faktatexter hos elever med språkstörning 
 

Då studier har visat att skriftliga narrativer producerade av elever med språkstörning 

innehåller fler fel än muntliga narrativer (Scott & Windsor, 2000; Fey m. fl., 2004), är det 

viktigt att den skriftliga narrativa förmågan kontrolleras hos dessa elever (Fey m. fl., 2004).  

Texter skrivna av elever med språkstörning karakteriseras av att de är kortare (Scott & 

Windsor, 2000; Dockrell m. fl., 2007), har en mindre utvecklad meningsstruktur, undermålig 

idégenerering och textorganisation (Dockrell m. fl., 2007). Texterna karakteriseras även av 

fler stavfel, bristande interpunktion (Bishop & Clarkson, 2003), grammatiska avvikelser 

(Scott & Windsor, 2000) och mindre grammatisk komplexitet (Scott & Windsor, 2000; Fey 

m. fl., 2004), samt är överlag av sämre kvalitet (Fey m. fl., 2004; Ukrainetz McFadden & 

Gillam, 1996). Trots viss uppvisad tendens till undermålig idéutveckling fann Mackie och 

Dockrell (2004) att dessa elever har förmåga att producera abstrakta och fantasirika 

berättelser, men att förmågan kan utvecklas i långsam takt. Den långsamma utvecklingstakten 

kan grundas i bristande lingvistiska och kognitiva färdigheter att omsätta idéer till skriven 

text. Colozzo, Gillam, Wood, Schnell och Johnston (2011) konstaterade att elever med 

språkstörning föreföll ha begränsningar gällande produktion av såväl grammatiskt korrekta 

som innehållsrika skriftliga narrativer. Antingen producerade eleverna en grammatiskt stark 

text eller en innehållsrik text. Följaktligen är frånvaron av grammatiska fel inte nödvändigtvis 

ett tecken på styrka. Resultatet tyder på att dessa elever får kämpa med de ökade akademiska 

kraven på att skapa en historia som är både innehållsrik och grammatiskt korrekt (Colozzo m. 

fl., 2011). 

 

 

2.7. Frågeställning 
 

Vi önskar med denna uppsats bidra med värdefull kunskap om lexikal förmåga och utveckling 

av skriftlig narrativ förmåga hos elever med språkstörning placerade i olika skolformer. Med 

stöd i bakgrunden och studiens syfte har därför följande frågor formulerats: 

 

 Hur ser förmågan ut gällande lexikal diversitet och lexikal densitet för elever med 

språkstörning i språkklass och i ordinarie undervisning?  

 Finns det ett samband mellan lexikal diversitet och skriftlig narrativ förmåga?   

 Finns det ett samband mellan logopedstudenters och lärares bedömning av skriftliga 

narrativer och faktatexter?  
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 Finns det skillnader i utvecklingen av skriftlig narrativ förmåga mellan elever med 

språkstörning som går i ordinarie undervisning och de som går i språkklass?   

 Vilken skolplacering är mest fördelaktig för elever med språkstörning? Kan en 

skolform för elever med språkstörning entydigt rekommenderas?   

 

 

3. METOD 
 

3.1. Deltagare 
 

I studien ingår 13 elever som rekryterades från två grundskolor i Sverige. Sju av eleverna är 

placerade i språkklass och sju elever är placerade i ordinarie undervisning. Samtliga elever har 

sedan tidigare en konstaterad primär språkstörning. I studien inkluderades även elever med 

sekundär problematik och flerspråkighet. Elever med annan primär problematik än 

språkstörning exkluderades. På grund av svårigheter att rekrytera deltagare matchades inte 

eleverna på individnivå gällande kön, ålder, flerspråkighet eller socio-ekonomisk bakgrund. 

Flertalet av eleverna i språkklass använde sig vid provtillfället av individanpassade 

hjälpmedel och stöd. Det är oklart huruvida eleverna i ordinarie undervisning haft tillgång till 

anpassningar eller inte.  

 

Tabell 2 visar ålder för deltagarna vid tidpunkten för nationella prov i årskurs tre och sex. Två 

elever i språkklass hade blivit utskolade innan årskurs sex varpå endast fem nationella prov 

analyserades i årskurs sex för den gruppen.  

 

Tabell 2.  

Deltagarnas ålder samt könsfördelning uppdelat efter undervisningsform och årskurs.  

 Språkklass 

årskurs 3 

Ordinarie 

undervisning 

årskurs 3 

Språkklass 

årskurs 6 

Ordinarie 

undervisning  

årskurs 6 

M (SD) 10;2 (0;7) 9;6 (0;4) 13;2 (0;6) 12;6 (0:4) 

Variationsvidd 9;5-10;9 9;0-10;1 12;5-13;9 12;0-13;1 

Flickor 1 3 1 3 

Pojkar 6 3 4 3 

Medelvärde (M), standardavvikelse (SD) och variationsvidd. 
 

 

3.2. Material 
 

I studien analyserades skrivdelen av elevernas nationella prov i svenska i årskurs tre och sex. 

Samtliga elever i språkklass och i ordinarie undervisning har genomfört provet vid samma 

tillfälle inom grupperna i såväl årskurs tre som sex, dock har inte de båda grupperna 

genomfört proven samma år. Samtliga prov i årskurs tre omfattas av Lpo 94 och proven i 

årskurs sex ryms inom Lgr 11. Analysen av samtliga prov har i denna studie valts att bedömas 

efter de kunskapskrav som innefattas av den aktuella läroplanen, Lgr 11. I årskurs tre 

analyserades delprov F och G för båda grupperna, och dessutom delprov H för eleverna i 

språkklass. I årskurs sex analyserades delprov C1 och C2 för samtliga elever. Datamaterialet 

bestod totalt av 24 skriftliga narrativer och 14 faktatexter, se Tabell 3 för fördelning mellan 

skolform, årskurs och genre. Samtliga elevers originaltexter transkriberades av 

uppsatsförfattarna och transkriptionerna användes i samtliga analyser. 
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Tabell 3.  

Antal elevtexter uppdelat efter skolform, årskurs och genre.  

 Språkklass Ordinarie undervisning  

Årskurs 3     Narrativ 

                     Fakta 

7 

3 

6 

0 

Årskurs 6     Narrativ 

                     Fakta 

5 

5 

6 

6 

 

  
3.3. Forskningsetiska överväganden 
 

Studien har godkänts av den Etiska kommittén vid Avdelningen för logopedi, foniatri och 

audiologi, Institutionen för Kliniska Vetenskaper Lund, Lunds Universitet. Materialet till 

studien inhämtades genom legitimerade logopeder med anställning i skolan med godkännande 

från berörda rektorer. Material från elever i språkklass inhämtades med hjälp av 

uppsatshandledaren (KH) och material från elever i ordinarie undervisning erhölls genom 

legitimerad logoped Maria Levlin, i vars avhandlingsarbete (Levlin, 2014) samma elevgrupp 

studerats. Etiskt godkännande, som möjliggör vidare analyser av data från avhandlingsarbetet, 

finns från regionala etikprövningsnämnden i Umeå. I avhandlingen godkände både rektor och 

föräldrar deltagandet.   

 

Kopior av insamlad data har avidentifierats och kodats. Kodnyckeln förvarades analogt, inlåst 

och oåtkomligt för obehöriga. Vidare omfattas både uppsatsens författare och handledare av 

offentlighet- och sekretesslagen (SFS 2009:400 kap 25 1§). 

 

 

3.4. Bedömning av lexikal förmåga 
 

Lexikal diversitet och densitet användes som mått på lexikal förmåga. Elevernas texter 

analyserades med programmet Computerized Language Analysis (CLAN; 

http://childes.psy.cmu.edu/). För att möjliggöra datoranalys transkriberades samtliga texter 

ortografiskt i CLAN.  

 

Lexikal diversitet beräknades med VocD, ett mått som möjliggör jämförelser mellan texter av 

olika längd (McCarthy & Jarvis, 2007), dock med ett minimikrav på 50 ord (MacWhinney, 

2000; Malvern m. fl., 2004). Totalt uteslöts fyra texter kortare än 50 ord från analysen.  

 

För att fastställa den lexikala densiteten dividerades antalet innehållsord (verb, substantiv, 

adjektiv och adverb) med det totala antalet ord. Samstämmiga resultat erhölls genom 

uträkningar i såväl CLAN som SPSS. 

 
 

3.5. Bedömning av skriftlig förmåga utifrån NAP 
 

Kvalitativ analys av skriftlig förmåga genomfördes av logopedstudenter med stöd i Narrative 

Assessment Profile (NAP; Bliss, McCabe & Miranda, 1998, se Bilaga 1). NAP är i grunden 

utvecklat för att utvärdera muntlig narrativ förmåga hos individer med kommunikativa 

svårigheter. Originalversionen av NAP består av sex bedömningsparametrar (se punkt 1-6). 

För att anpassa bedömningen till skriven text inkluderades interpunktion (se punkt 7) som en 
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delparameter. Tre av delparametrarna fick även förtydligande kommentarer för att ytterligare 

underlätta den skriftliga bedömningen (se Bilaga 3). Förmågorna bedömdes utifrån tre nivåer; 

adekvat (2 poäng), varierande (1 poäng) och inadekvat förmåga (0 poäng). Maximalt kunde 

en text bedömas med 14 poäng. Följande sju parametrar inkluderades i bedömningen:  

 

1. Upprätthållande av ämne 

2. Tydlighet 

3. Händelsesekvensering 

4. Referens 

5. Kohesion av konjunktioner  

6. Flyt 

7. Interpunktion 

 

 

3.6. Bedömning av skriftlig förmåga utifrån kunskapskrav 

 

Två grundskolelärare bedömde om elevernas texter uppnådde betygssteg E, som utgör den 

lägsta nivån för godkända kunskapskrav (Skolverket, 2011). Kunskapskraven skiljer mellan 

årskurs tre och sex, om eleven har svenska som första- eller andraspråk, samt typ av text. En 

lärare verksam i lågstadiet bistod med textbedömningarna för elever i årskurs tre, och en 

lärare verksam i mellanstadiet bistod med bedömningarna av texter skrivna i årskurs sex. 

Varje text bedömdes individuellt av lärarna vid ett och samma tillfälle. Lärarna instruerades 

att följa matrisens uppbyggnad och indelning av förmågor (se Tabell 4 och Bilaga 2), samt att 

avstå från att inkludera andra bedömningsparametrar. Lärarna anvisades att utifrån varje 

delförmåga bedöma texten som godkänd eller icke godkänd samt att för varje text ange ett 

samlat godkänt eller icke godkänt betyg. Lärarna instruerades också att ta hänsyn till typ av 

text och om eleven enspråkig eller flerspråkig (se Bilaga 4 respektive 5). Vidare är termen 

”narrativer” är ersatt med ”berättande text” i lärarinformationen och bedömningsmatrisen 

eftersom denna term mer ofta används i skolan.  

 

Tabell 4.  

Parametrar inkluderade i lärarbedömningen.  

Parameter Årskurs 3 Årskurs 6 

Upprätthållande av ämne X* X 

Tydlighet X** X 

Händelsesekvensering X*** X*** 

Konjunktioner - X 

Flyt - X 

Interpunktion X X 

* Endast för narrativa texter skrivna av elever med svenska som andraspråk.  

** Endast för faktatexter.  

*** Endast för narrativa texter.  

- Inte bedömt för årskursen. 

 

 

3.7. Interbedömarreliabilitet 
 

Inledningsvis utfördes gemensamt bedömningar utifrån utarbetad matris (se Bilaga 1) på två 

skriftliga narrativer och två faktatexter för att kvalitetssäkra och etablera samsyn på 
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bedömningsparametrarna. Samtliga fyra texter var skrivna av elever i årskurs sex med 

språkstörning och ingick inte i studien. Texterna som inkluderades i studien bedömdes utifrån 

matrisen (se Bilaga 1) vid två separata tillfällen, individuellt av uppsatsens författare 

oberoende av varandra. Bedömningar som inte överensstämde mellan uppsatsens författare 

diskuterades för att nå konsensus, samt för att i möjligaste mån utesluta enskilda subjektiva 

värderingar. De samstämmiga bedömningarna för varje text användes sedan som grund för 

resultatberäkningarna. Interbedömarreliabiliteten, som beräknades på sju slumpmässigt 

utvalda texter, vilka ingick i studien, uppmättes till 91 procent.   

 
 

3.8. Statistiska analyser  
 

För utförande av statistiska analyser användes statistikprogrammet Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) 22.0. Signifikansnivån sattes genomgående till p < 0.05. 

 

Inledningsvis användes deskriptiva analyser för att beskriva deltagarna gällande ålder 

(medelvärde och standardavvikelse) och kön. Ett flertal oberoende t-test genomfördes för att 

utvärdera testdata och undersöka om variablerna kön, flerspråkighet eller skolform påverkade 

resultatet.  

 

Pearsons korrelationsberäkningar användes för att undersöka samstämmigheten mellan 

uppsatsförfattarnas och lärarnas textbedömningar, samt för samstämmigheten mellan lexikal 

diversitet och uppsatsförfattarnas helhetsbedömning för narrativa texter. 

Korrelationskoefficienten tolkades i enighet med Cohens (1988) riktlinjer (r = 0,10-0,29 svag, 

r = 0,30-0,49 medel, r = 0,50-1,0 stark). För att möjliggöra korrelationsanalyser mellan 

logopedisk och lärarbedömning räknades poängen och betygen för varje delparameter om till 

procent.   

 

ANOVA (mixed between-within subjects analysis of variance) användes för att jämföra 

utveckling och skillnader mellan skolformer och årskurser avseende skriftlig narrativ 

förmåga. Effektstorlek beräknades med Partial eta squared (Ƞ2) och tolkades i enlighet med 

Cohens (1988) riktlinjer (0,01 liten effektstorlek, 0,06 medel, 0,138 stor).  

 
 

4. RESULTAT 
 

4.1. Deskriptiv analys 
 

Resultaten från de oberoende t-testerna visade att varken kön, flerspråkighet eller skolform 

påverkade resultaten på bedömningen av narrativerna för sammanlagd poäng på skriftlig 

narrativ förmåga eller för lexikal diversitet och densitet. Ingen signifikant skillnad kunde 

påvisas för delparametrar inkluderade i bedömningen av skriftlig narrativ förmåga, utom för 

interpunktion där kön påverkade resultatet. Av resultatet går det att utläsa att flickor 

producerar texter med ett generellt högre medelvärde än pojkar för delförmågan 

interpunktion. Således presterade elever i ordinarie undervisning som grupp bättre gällande 

delförmågan interpunktion än elever i språkklass. Detta eftersom fler texter är skrivna av 

flickor i ordinarie undervisning än i språkklass.  
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4.1.1. Deskriptiv analys av lexikal diversitet och densitet 
 

I Tabell 5 visas att elever i ordinarie undervisning, i både årskurs tre och sex, har ett högre 

medelvärde gällande lexikal diversitet för skrivna narrativer, jämfört med elever i språkklass. 

Däremot kan ett högre medelvärde ses hos elever i språkklass i årskurs sex för faktatexter, 

jämfört med elever i ordinarie undervisning. För eleverna i ordinarie undervisning i årskurs 

tre fanns inte faktatexter att tillgå.    

 

Tabell 5.  

Lexikal diversitet (VocD) uppdelat efter skolform, årskurs och genre.  

Diversitet 

(VocD) 

Språkklass Ordinarie undervisning 

M (SD) Min-Max M (SD) Min-Max 

Årskurs 3       Narrativ 

                       Fakta 

0,40 (0,12) 

0,54 (0,15) 

0,25-0,52 

0,38-0,66 

0,41 (0,09) 

- 

0,23-0,48 

- 

Årskurs 6       Narrativ 

                       Fakta 

0,56 (0,15) 

0,54 (0,13) 

0,37-0,71 

0,46-0,78 

0,58 (0,10) 

0,45 (0,14) 

0,47-0,71 

0,28-0,59 

Minimumvärde, maximumvärde, medelvärde (M) och standardavvikelse (SD). 

- Värde saknas.  

 

I Tabell 6 visas att elever i språkklass har ett högre medelvärde för densitet i skrivna 

narrativer än elever i ordinarie undervisning i såväl årskurs tre som sex. Elever i språkklass 

har även ett högre medelvärde för densitet i årskurs sex gällande faktatexter, jämfört med 

elever i ordinarie undervisning. Faktatexter för eleverna i ordinarie undervisning i årskurs tre 

fanns som tidigare nämnts inte att tillgå. 

 

Tabell 6.  

Lexikal densitet uppdelat efter skolform, årskurs och genre.  

Densitet Språkklass Ordinarie undervisning 

M (SD) Min-Max M (SD) Min-Max 

Årskurs 3       Narrativ 

                       Fakta 

0,48 (0,08) 

0,45 (0,07) 

0,30-0,53 

0,39-0,54 

0,42 (0,06) 

- 

0,37-0,53 

- 

Årskurs 6       Narrativ 

                       Fakta 

0,40 (0,02) 

0,44 (0,08) 

0,38-0,43 

0,33-0,55 

0,34 (0,02) 

0,38 (0,04) 

0,31-0,38 

0,34-0,45 

Minimumvärde, maximumvärde, medelvärde (M) och standardavvikelse (SD). 

- Värde saknas.  

 

 

4.1.2. Korrelationsberäkning mellan skriftlig narrativ förmåga och lexikal diversitet 

 

Korrelationsberäkning utfördes på gruppnivå för de båda skolformerna för att undersöka 

sambandet mellan totalpoängen för skriftlig narrativ förmåga, bedömt av logopedstudenter, 

och medelvärdet för lexikal diversitet. Resultatet i årskurs tre visade en stark positiv, men 

icke-signifikant, korrelation för elever i språkklass (r = 0,580, n = 4, p = 0,420). För elever i 

ordinarie undervisning fanns däremot en mycket stark positiv signifikant korrelation (r = 

0,819, n = 6, p = 0,046). Värdena för båda grupperna i årskurs tre indikerar således att ett högt 
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värde för totalpoängen på narrativ förmåga var associerad med en hög lexikal diversitet. 

Resultatet för elever i årskurs sex visade en stark positiv, men icke-signifikant, korrelation för 

elever i språkklass (r = 0,551, n = 5, p = 0,335). För elever i ordinarie undervisning fanns en 

mycket stark positiv signifikant korrelation (r = 0,908, n = 6, p = 0,012). Värdena för båda 

grupperna indikerar således även i årskurs sex att ett högt värde för totalpoängen på skriftlig 

narrativ förmåga var associerad med en hög lexikal diversitet.  

 

 

4.1.3. Korrelationsberäkning mellan logopedisk bedömning och lärarbedömning 

 

Korrelationsberäkning genomfördes även mellan uppsatsförfattarnas totala bedömning och 

lärarens samlade betyg för texterna, uppdelat mellan genre och skolformer, för att undersöka 

hur samstämmiga bedömningarna var. Resultaten visade en stark positiv signifikant 

korrelation mellan bedömningarna för narrativer skrivna av såväl elever i språkklass (r = 

0,591, n = 12, p = 0,043) som för elever i ordinarie undervisning (r = 0,733, n = 12, p = 

0,007). Resultaten visade även en stark positiv signifikant korrelation mellan bedömningarna 

av faktatexter för elever i språkklass (r = 0,734, n = 8, p = 0,038). För elever i ordinarie 

undervisning fanns en stark positiv, men icke-signifikant, korrelation (r = 0,619, n = 6, p = 

0,190).  

 

 

4.2. Analytisk statistik 

 
ANOVA (mixed between-within subjects analysis of variance) användes för att undersöka 

huvud- och interaktionseffekten mellan skolform och årskurs avseende den skriftliga narrativa 

förmågan. Resultaten visade inte på någon statistiskt signifikant interaktion mellan skolform 

och årskurs (Wilks Lambda = 0,70, F(1, 9) = 3,92, p = 0,079) men en stor effekt (Ƞ2 = 0,3). 

Eleverna i ordinarie undervisning uppvisade högre värde på den skriftliga narrativa förmågan 

(se Figur 1).  

 

Vidare analyserades huvudeffekten av årskurs på skriftlig narrativ förmåga (se Tabell 7). 

Resultatet visade på en signifikant skillnad mellan årskurserna med en utveckling av den 

skriftliga narrativa förmågan mellan årskurs tre och sex (Wilks Lambda = 0,22, F(1 ,9) = 

32,75, p < 0,001), med stor effekt (Ƞ2 = 0,78).  

 

Tabell 7.  

Medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) för skriftliga narrativer uppdelat efter skolform 

och årskurs.  

Narrativer Årskurs 3 Årskurs 6 

Språkklass 

(n = 5) 

Ordinarie 

undervisning  

(n = 6) 

Språkklass  

(n = 5) 

Ordinarie 

undervisning 

(n = 6) 

M (SD) 3,40 (0,89) 6,67 (2,73) 8,20 (0,84) 9,00 (2,28) 

 

Även huvudeffekten av skolform på skriftlig narrativ förmåga beräknades. Ingen statistiskt 

signifikant skillnad kunde påvisas mellan skolform och skriftlig narrativ förmåga (F(1, 9) = 

4,04, p = 0,075), men det fanns en stor effekt (Ƞ2 = 0,31). Däremot påvisades en statistiskt 

signifikant skillnad vid påföljande parvisa post-hoc test gällande totalpoängen för skriftlig 
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narrativ förmåga mellan skolformerna i årskurs tre (p = 0,032), men inte i årskurs sex (p = 

0,479) (se Figur 1 och Tabell 7).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Utveckling av skriftlig narrativ förmåga mellan elever placerade i språkklass och 

ordinarie undervisning mellan årskurs tre och sex.  

 

 

5. DISKUSSION 
 

5.1. Resultatdiskussion 
 

Diskussionens disposition följer dispositionen i resultatet, och studiens resultat kommer att 

diskuteras i förhållande till syfte och frågeställningar.  

 

 

5.1.1. Lexikal diversitet och densitet 

 

Överlag presterar eleverna i studien under nivån för typiskt språkutvecklade elever gällande 

lexikal diversitet i skriftliga narrativer. Siffror redovisade av Malvern m. fl. (2004) visar att 

medelvärdet för typiskt språkutvecklade elever vid 11 års ålder är 0,66, att jämföra med denna 

studies deltagare vars medelvärde i årskurs sex (12;6 år och 13;2 år) är 0,56 respektive 0,58. 

Således förefaller det att utvecklingen av lexikal diversitet inte är lika framskriden hos elever 

med språkstörning i studien som hos elever med typisk språkutveckling.  

 

I årskurs sex är medelvärdet för lexikal diversitet högre i skriftliga narrativer än i faktatexter 

för båda elevgrupperna. Resultatet motsäger tidigare forskning där Berman och Verhoeven 

(2002) samt Johansson (2009) har visat att diversiteten är högre i faktatexter än i skrivna 

narrativer. Vårt resultat tyder däremot på att en högre diversitet kommer till uttryck i större 

utsträckning i skrivna narrativer än i faktatexter. En möjlig förklaring kan vara att eleverna 
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använder ett mer beskrivande och utarbetat språk i skriftliga narrativer än i faktatexterna, där 

språket generellt är mer kortfattat och koncist. I resultatet för lexikal densitet är medelvärdet 

för de båda grupperna i årskurs sex däremot högre i faktatexter än i skrivna narrativer. 

Resultatet tyder på att elever använder mer ämnesspecifika ord och begrepp för att skriva en 

faktatext än för att skriva en narrativ.  

 

I skrivna narrativer uppvisar eleverna i ordinarie undervisning, i både årskurs tre och sex, ett 

högre medelvärde gällande lexikal diversitet än eleverna i språkklass. Däremot uppvisar 

eleverna i språkklass ett högre medelvärde för lexikal densitet i såväl årskurs tre som sex. 

Resultatet indikerar att eleverna i ordinarie undervisning använder ett mer varierat språk i 

skriftliga narrativer i förhållande till eleverna placerade i språkklass. Ett högre värde på 

lexikal diversitet kan indikera att elever har förmågan att skifta mellan ordklasser (Johansson, 

2009), till exempel ersätta substantiv med pronomen (flickan  hon) samt undviker att 

upprepa tidigare använda ord (Johansson, 2009). Ett lägre värde på lexikal diversitet kan 

däremot tyda på att elever hellre väljer att skriva ord de kan stava till än att försöka skriva ord 

de tycker är svårstavade (Mackie & Dockrell, 2004), vilket innebär att de eventuellt upprepar 

samma ord flera gånger. Det är möjligt att skillnaderna kan förklaras av olika språkliga 

färdigheter och/eller olika grad av svårigheter mellan grupperna. Vidare indikerar resultatet på 

att elever placerade i språkklass tenderar att använda fler innehållsord (substantiv och verb) än 

funktionsord (pronomen och hjälpverb), jämfört med elever i ordinarie undervisning. Således 

förefaller narrativerna skrivna av elever i språkklass vara mer informationsrika. 

 

I årskurs sex uppvisar elever placerade i språkklass ett högre medelvärde gällande både 

lexikal diversitet och densitet för faktatexterna, än eleverna i ordinarie undervisning. 

Resultatet indikerar att faktatexter skrivna av elever i språkklass är både mer informationsrika 

och innehåller ett mer varierat språk än texterna skrivna av elever i ordinarie undervisning.  

 

 

5.1.2. Samband mellan lexikal diversitet och skriftlig narrativ förmåga 
 

Det fanns ett samband mellan lexikal diversitet och skriftlig narrativ förmåga för båda 

grupperna i årskurs tre och sex. Ett högt värde på lexikal diversitet indikerar att elevers 

ordförråd är informationsrikt och varierat (Johansson, 2009), vilket är en förutsättning för att 

stödja elevers produktion av mer avancerade texter (Dockrell m. fl., 2009; Svanelid, 2014). 

Ett högt värde på lexikal diversitet är därmed en förutsättning för att elever ska kunna 

förmedla budskap på ett precist och adekvat sätt, samt ett villkor för utvecklingen av 

begreppsförmågan. Avsaknad av adekvat begreppsförmåga kan påverka den kommunikativa 

förmågan negativt, vilket kan uttrycka sig i svårigheter att anpassa text till en mottagare. Det 

här kan ha betydelse ur en utbildningssynpunkt eftersom en god kommunikativ förmåga är 

essentiell för att lyckas väl i skolans samtliga ämne (Svanelid, 2014). De båda förmågorna 

tillsammans, hög lexikal diversitet och stark skriftlig narrativ förmåga, kan därför eventuellt 

ge ett tillförlitligt mått på elevers akademiska styrka. Baserat på resultatet där elever i 

ordinarie undervisning uppvisar en starkare korrelation mellan skriftlig narrativ förmåga och 

lexikal diversitet än elever i språkklass, kan det således antydas att elever i ordinarie 

undervisning hade en större akademisk styrka.  
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5.1.3. Samband mellan logopedstudenters och lärares bedömning 

 

Det är av vikt att skolans olika professioner tillsammans arbetar utifrån en gemensam grund 

och mot överenskomna mål för att stödja den individuella utvecklingen hos elever med 

språkstörning. För att logopeder och lärare ska kunna arbeta gemensamt mot elevers ökade 

måluppfyllelse och mot framgångsrika akademiska prestationer krävs en samsyn på bland 

annat färdigheter och förmågor. Resultatet i studien pekar på en stark samstämmig bedömning 

av elevernas skriftliga förmåga för såväl narrativer som faktatexter mellan uppsatsförfattarna 

och lärarna. Således bedömdes texterna i sin helhet på ett likartat sätt. Baserat på Svanelids 

(2014) tankar om att det har blivit mer centralt med ett språkutvecklande arbetssätt i skolan 

kan det tolkas att språklig kompetens är grunden till skolframgång. Logopedisk 

spetskompetens inom språk-, läs-, och skrivutveckling är därför användbart inom skolan för 

elever med språkliga svårigheter. 

 

 

5.1.4. Utveckling av skriftlig narrativ förmåga 
 

Utvecklingstakten för den skriftliga narrativa förmågan, från årskurs tre till sex, skiljer sig åt 

mellan skolformerna. Resultatet pekar på att eleverna i ordinarie undervisning kan ha en 

bättre skriftlig narrativ förmåga i årskurs tre jämfört med eleverna i språkklass, eftersom 

totalpoängen är högre vid första mättillfället för eleverna i ordinarie undervisning. Därmed 

har eleverna i språkklass ett sämre utgångsläge i årskurs tre, och behöver utvecklas i en högre 

takt till det andra mättillfället i årskurs sex, om den skriftliga narrativa förmågan då ska vara 

likvärdig mellan skolformerna. Vidare indikerar resultatet att eleverna i språkklass faktiskt 

visar tecken på en större utveckling än eleverna i ordinarie undervisning, då skillnaderna i 

skriftlig narrativ förmåga är större i årskurs tre, mellan de både grupperna, än i årskurs sex. 

Den minskade skillnaden mellan skolformerna kan bero på att eleverna i språkklass i större 

utsträckning har tillägnat sig nödvändiga grundläggande färdigheter, mellan årskurs tre till 

sex, för att skriva texter med bättre innehåll och struktur. Alternativt upptar inte själva 

skrivprocessen lika stort kognitivt utrymme för eleverna i språkklass i årskurs sex som det gör 

i årskurs tre, vilket också skulle kunna förklara utvecklingen och texternas allt bättre innehåll 

samt kvalitet.  

  

Av resultatet framgår det att samtliga elever oberoende av skolform utvecklar sin skriftliga 

narrativa förmåga mellan årskurs tre och sex. Utvecklingen påverkas positivt av stigande ålder 

och därmed ökad kontakt med skriftspråket i stort, mellan årskurs tre och sex. Vidare 

förändrar mötena med olika typer av texter elevers sätt att tänka och författa, vilket sekundärt 

har en positiv inverkan på elevers förmåga att producera skriftliga narrativer (Berman & 

Katzenberger, 2004). Då samtliga elever utvecklats indikerar studiens resultat på att eleverna 

har kunnat tillgodogöra sig kunskap i befintlig skolplacering. Vidare kan det i en jämförelse 

mellan skolformerna tyda på att eleverna i ordinarie undervisning generellt uppvisar en bättre 

skriftlig narrativ förmåga, oberoende av årskurs, än eleverna i språkklass.  

 

Det fanns ingen statistisk signifikant skillnad mellan skolformerna avseende skriftlig narrativ 

förmåga. Således förefaller inte skolform inverka på totalpoäng av skriftlig narrativ förmåga. 

Vidare användes efterföljande post-hoc test för att upptäcka eventuella skillnader mellan 

skolformerna i respektive årskurs. En statistiskt signifikant skillnad noterades avseende den 

skriftliga narrativa förmågan mellan grupperna i årskurs tre där eleverna i språkklass hade ett 

lägre värde än eleverna i ordinarie undervisning. Således har eleverna i språkklass i årskurs tre 

möjligen en sämre skriftlig narrativ förmåga än eleverna i ordinarie undervisning. Den 
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skriftliga narrativa förmågan i årskurs sex skiljde sig däremot inte åt mellan skolformerna. Att 

eleverna i språkklassen når liknande resultat som eleverna i ordinarie undervisning gällande 

skriftlig narrativ förmåga i årskurs sex kan förklaras av eventuella skillnader i stöd, 

anpassningar och/eller undervisning. En annan tänkbar förklaring är att själva språkstörningen 

i sig ändrar karaktär över tid och påverkar färdigheter och förmågor.  

 

 

5.2. Sammanfattande slutsatser 
 

Resultatet i denna studie visar att eleverna i såväl språkklass som i ordinarie undervisning 

utvecklas mellan årskurs tre och sex gällande skriftlig narrativ förmåga. Utfallet visar även att 

eleverna placerade i språkklass generellt har både en mer begränsad ordvariation i skriftliga 

narrativer och en mer begränsad skriftlig narrativ förmåga, än eleverna i ordinarie 

undervisning. Vidare visar resultatet på att ett högt värde för totalpoängen på skriftlig narrativ 

förmåga är associerad med en hög lexikal diversitet i både årskurs tre och sex.  

 

Utan tvekan stöter elever med språkstörning på många hinder i utbildningen till följd av sina 

språkliga svårigheter. Båda elevgrupperna har ett behov av fortsatt språkligt stöd eftersom de 

inte uppnår en förväntad nivå gällande skriftlig narrativ förmåga eller ordvariation, samt inte 

heller uppnår måluppfyllelsen enligt lärares bedömning. 

 

Det är möjligt att själva språkstörningen hos eleverna har ändrat karaktär och kan ha påverkat 

den lexikala förmågan såväl som den skriftliga narrativa förmågan mellan årskurs tre och sex. 

Det är även av vikt att fundera kring vilka andra faktorer som bidragit till utfallet. En möjlig 

förklaring kan vara skillnader i stödinsatser för eleverna mellan skolformerna. Conti-Ramsden 

m. fl. (2002) har visat att akademiska resultat påverkas av hur väl stödinsatser och den 

specifika skolplaceringen passar den enskilde eleven utifrån färdigheter och förmågor. Om 

stödinsatser påverkar akademiska prestationer i större utsträckning snarare än val av skolform 

är det viktigt att anpassningar individanpassas efter elevens behov, oberoende av skolform.  

 

Det är viktigt att fundera kring vilka elever som placeras i vilken skolform och varför 

utvecklingen mellan skolformerna skiljer sig åt. Durkin m. fl. (2015) skriver att elevers 

skolplacering påverkas av graden av språkliga svårigheter och generella skolprestationer. Det 

är därför mer sannolikt att elever med mildare svårigheter placeras i ordinarie undervisning, 

och att elever med en större problematik oftare placeras i språkklass (Durkin m. fl., 2015). Det 

är möjligt att fallet även är så för deltagarna i denna studie. Det är dock inte troligt att graden 

av språklig problematik enskilt kan förklara val av skolplacering. Geografiskt varierar utbudet 

när det gäller möjlighet att välja skolplacering, samt kunskapen om språkstörning och skolans 

skyldigheter (Sjöberg, 2007). Detta innebär att olika kommuners resurser skulle kunna 

påverka vilken skolform elever placeras i. Ytterligare en förklaring till val av skolplacering 

kan vara lärarnas inställning till om skolplaceringen är lämplig för den enskilda eleven eller 

inte. Lärarnas inställning bottnar i lärarens egna kunskaper om att undervisa dessa elever 

(Conti-Ramsden m. fl., 2002). Andra svårigheter hos elever med språkstörning utöver språket, 

såsom till exempel sociala svårigheter och beteendeproblem (Botting & Conti-Ramsden, 

2000) är också tänkbara faktorer som kan påverka val av skolplacering.  
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5.3. Metodövervägande 

 
Det är noterbart att deltagarna i denna studie har sitt ursprung i olika socio-kulturella 

bakgrunder, geografiska områden samt att modersmålet och antal språk varierar. Det hade 

därför varit önskvärt att jämföra två mer homogena grupper för att erhålla ett än mer 

tillförlitligt resultat. Vidare behöver deltagarantalet inte helt och hållet representera elever 

med språkstörning som grupp. Det begränsade deltagarantalet medförde att jämförelser 

utfördes på gruppnivå för att erhålla ett mer tillförlitligt resultat gällande lexikal och skriftlig 

narrativ förmåga. Detta medförde även att analyserna på skriftlig narrativ förmåga 

undersöktes på totalpoängen och inte per delparameter.  

 

I elevernas texter noterades genomgående svårigheter med användandet av små respektive 

stora bokstäver, bristande interpunktionsförmåga och bristfällig stavning. Under arbetet med 

transkriptionen av elevernas originaltexter kunde det därför ges utrymme för tolkningar av 

materialet. Vid tolkningsutrymme diskuterades meningsskiljaktigheter för att nå konsensus 

mellan uppsatsförfattarna.  

 

Eftersom lärarbedömningen i årskurs tre och sex är uppdelad mellan två lärare kan det 

möjligen finnas skillnader i hur texterna är bedömda, även om instruktioner gavs. Trots att det 

kan förekomma subjektiva skillnader i bedömningen mellan lärarna är det fördelaktigt att ha 

två lärare som är välbekanta med respektive årskurs och med elevers sätt att skriva vid 

tidpunkten. Vidare är lärarna är instruerade att följa kunskapskraven beskrivna i Lgr 11 för 

bedömningarna för såväl årskurs tre och sex, trots att proven är skrivna under olika läroplaner. 

Detta för att göra bedömningarna enhetliga och för att följa nu aktuell läroplan.   

 

Samarbetet mellan logopedisk och lärarbedömning bör uppmärksammas eftersom ett sådant 

samarbete ger en helhetsbild av elevers färdigheter samt förmågor och med detta kan rätt stöd 

ges till elever med språkstörning. Således kan logopeder komplettera lärare med djupare 

kunskaper om språk och skrivning för att tillsammans öka elevers möjligheter att nå god 

kunskapsutveckling.  

 

Enligt uppsatsförfattarnas kännedom har NAP inte tidigare använts för att utvärdera och 

bedöma skriftlig narrativ förmåga. Valet att använda ett i grunden muntligt narrativt 

bedömningsmaterial för skriftliga narrativer och faktatexter gjordes eftersom det NAP-

inspirerade bedömningsverktyget bedömdes fungera väl under de inledande gemensamma 

bedömningarna på skrivna texter författade av elever med språkstörning. Valet grundades 

även på att uppsatsförfattarna bedömde att flera av de mått som analyserades i NAP också 

återfinns i kunskapskraven gällande skriftlig förmåga för svenska/svenska som andraspråk (se 

Bilaga 3). För att ytterligare tillgodose bedömning av skriftlig narrativ förmåga valdes 

interpunktion som en tilläggsparameter. Vissa parametrar föll sig naturligt att bedöma medan 

andra fick tilläggskommentarer för att fungera (se Bilaga 1). Utifrån originalversionen av 

NAP tillsammans med anpassningar har således ett nytt bedömningsverktyg för att utvärdera 

den skriftliga narrativa förmågan hos elever utarbetats. Studiens NAP-inspirerade 

bedömningsverktyg kan ha påverkat resultatet för den skriftliga narrativa förmågan då 

materialet ger utrymme för subjektiva tolkningar. Tillsammans har dock uppsatsförfattarna 

genom inledande gemensamma bedömningar enats kring vad varje parameter innebär och hur 

den ska bedömas. 
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5.4. Framtida forskning 
 

För att vidare undersöka betydelsen av val av skolplacering för elever med språkstörning är 

det fördelaktigt att studera ett större deltagarantal. Genom att använda ett större deltagarantal 

kan variationer i svårigheter upptäckas och därmed generera ett mer tillförlitligt resultat, 

vilket bidrar med en möjlighet att dra säkrare slutsatser. Eftersom elever med språkstörning 

utgör en heterogen grupp, kan det vara intressant att titta på olika språkliga aspekter utifrån 

typ och omfattning av språkstörning. Detta för att säkrare kunna avgöra vilka elever som 

gynnas av respektive skolform.   

 

Eftersom skriftlig narrativ förmåga inte är statisk vid en given tidpunkt utan dynamisk och 

kan variera beroende på typ av kontext och vilket stöd som erhålls (Boudreau, 2008) hade det 

varit intressant att undersöka hur olika anpassningar inverkar på skolprestationer.  

 

För att kartlägga elevers fullständiga språkliga förmåga kan andra språkliga aspekter utöver 

lexikal diversitet och densitet samt skriftlig narrativ förmåga studeras i framtida studier. Detta 

för att med större säkerhet kunna rekommendera skolplacering för elever med språkstörning. 

För en mer detaljerad kartläggning av den skriftliga narrativa förmågan kan det för framtida 

forskningsarbeten vara intressant att mer djupgående studera delförmågorna inkluderade i 

skriftliga narrativer. Genom att gå vidare och undersöka respektive parameter som ingick i 

den skriftliga narrativa analysen hade ytterligare skillnader och/eller likheter mellan 

undersökningsgrupperna kunnat urskiljas. Vidare är det att rekommendera att undersöka fler 

aspekter, såsom välmående, självkänsla och sociala kontakter, som ett komplement till 

språkliga aspekter för att få en helhetsbild av elevers skolsituation.  
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