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Samband mellan språklig förmåga och skriven 
textproduktion hos elever med svag 

läsförmåga 
Maria Levlin & Christian Waldmann 

1 Bakgrund 

Att kunna förmedla budskap, idéer och tankar i skriven form är avgörande för att elever ska nå 
skolans kunskapsmål. Det är därför angeläget att elever erbjuds ett adekvat stöd i skrivutveckl-
ingen. Det förutsätter bland annat kunskaper om vilka förmågor som är involverade i skrivandet. 

Olika teoretiska modeller har identifierat förmågor som utgör centrala komponenter i 
skrivandet. Exempelvis föreslår Chenoweth & Hayes (2001) en modell där bl.a. dessa förmågor 
ingår: att generera och omvandla idéer till en språklig form i arbetsminnet samt att utvärdera och 
omvandla den språkliga formen till skrivet språk. Berninger & Amtmann (2003) beskriver 
skrivandet som bestående av transkription (t.ex. skriva för hand, stavning, interpunktion), text-
produktion (på ord-, menings- och textnivå) och exekutiva funktioner (t.ex. reglering av 
uppmärksamhet, strategier för planering och revidering). 

Enligt dessa modeller framstår åtminstone språklig förmåga, läsförmåga och arbetsminne som 
centrala förutsättningar för skrivandet. Förmågan att använda språkliga resurser lagrade i 
långtidsminnet (t.ex. lexikon och grammatik) för att producera språkliga uttryck är viktig för att 
kunna generera och organisera idéer på ett koherent sätt samt omvandla dem till en språklig form. 
För att kunna läsa igenom den egna texten i syfte att revidera krävs både avkodningsförmåga och 
läsförståelse. Arbetsminnet är involverat i både textproduktion (generera och omvandla idéer till 
språklig form, revidera text) och transkription (omvandla till text). Detta innebär exempelvis att 
en ökad automatisering av transkriptionsförmågan kan frigöra arbetsminneskapacitet för högre 
kognitiva processer som rör textproduktionen. 

Tidigare studier har visat på samband mellan dessa (och andra) förmågor och skrivande hos 
elever som håller på att lära sig skriva. Exempelvis fann Kim, Al Otaiba, Puranik, Sidler Folsom, 
Greulich & Wagner (2011) att språklig förmåga (lexikon och grammatik), stavning och flyt i tran-
skriptionen relaterade positivt till skrivande hos 5–6-åriga amerikanska elever i förskoleklass 
(kindergarten). I en uppföljningsstudie av elevernas skrivförmåga i åk 3 fann Kim, Al Otaiba & 
Wanzek (2015) att elevernas språkliga förmåga, ordläsning och stavning i förskoleklassen 
förutsade den narrativa kvaliteten i deras skrivna textproduktion. 

Tidigare studier har också visat att skriven textproduktion utgör en utmaning för elever med 
språk- och läsrelaterade svårigheter. En språkrelaterad svårighet innebär en sårbarhet i att 
bearbeta och förstå språklig information som kan påverka en eller flera språkliga områden (t.ex. 
lexikon och grammatik). Språkliga svårigheter är ett vanligt inslag i ett flertal funktionsnedsätt-
ningar men utgör kärnsvårigheten i funktionsnedsättningen språkstörning (Pennington & Bishop 
2009). I ett flertal studier har det visat sig att elever med språkstörning producerar kortare texter, 
uppvisar en lägre lexikal variation, använder en enklare syntax, gör fler grammatiska fel och 
uppvisar en svagare idéproduktion än elever utan språkliga svårigheter (t.ex. Puranik, Lombardino 
& Altmann 2007; Williams, Larkin & Blaggan 2013). 

Lässvårigheter i form av avkodningssvårigheter ingår också i ett flertal funktionsnedsättningar 
men kan även förekomma som en isolerad svårighet, t.ex. vid diagnosen dyslexi (Elliott & 
Grigorenko 2014). För elever med dyslexi utgör stavningssvårigheter det dominerande hindret i 
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skrivandet, medan förekomsten av svårigheter med lexikal variation och syntax inte är lika entydig 
(Puranik m.fl. 2007; Sumner, Connelly & Barnett 2013). 

Endast ett fåtal studier har behandlat sambanden mellan språklig förmåga, läsförmåga och 
skrivande hos elever med språkstörning (t.ex. Dockrell, Lindsay, Connelly & Mackie 2007; Dockrell 
& Connelly 2015; Williams m.fl. 2013). I Dockrell m.fl. (2007) framkom att läsning, stavning, 
lexikon, hörförståelse och fonologisk bearbetning relaterade till skrivande på ord-, menings- och 
textnivå. Dock bidrog endast läs- och ordförrådsrelaterade variabler till att förklara variationen i 
skrivförmåga vid kontroll för övriga variabler. Sambanden mellan stavningsförmåga, lexikon och 
textkvalitet verifierades även av Dockrell & Connelly (2015), medan Williams m.fl. (2013) fann att 
lexikon inte korrelerade med textproduktion vid kontroll för läsförmåga. 

Sambandet mellan läsförmåga och skriven textproduktion hos elever med språkstörning måste 
förstås mot bakgrund av att undersökningsgruppen bestod av engelskspråkiga elever. Av tidigare 
forskning har nämligen framkommit att sambanden mellan fonologisk bearbetning och avkodning 
ser något olika ut i opaka ortografier (som engelska) och transparenta ortografier (som svenska) 
(Furnes & Samuelsson 2011).1 Detsamma gäller läsutvecklingen i tidiga skolår. Exempelvis visade 
Seymour, Aro & Erskine (2003) att elever som lär sig läsa i en transparent ortografi utvecklar läsflyt 
snabbare än elever som lär sig läsa i en opak ortografi. Det kan innebära att avkodningsförmågan 
inte påverkar revideringen av text i en transparent ortografi i samma utsträckning som i en opak 
ortografi i den tidiga skrivutvecklingen. Oss veterligen har inga tidigare studier undersökt detta. 

Tidigare studier av samband mellan språklig förmåga och skrivande hos elever med språk- och 
läsrelaterade svårigheter har fokuserat på kliniska populationer med diagnosticerad språkstörning 
eller dyslexi. Både språk- och läsförmåga är förmågor som rör sig på ett kontinuum i normalfördel-
ningskurvan. I skolan finns både elever med språkstörning/dyslexi och elever vars svårigheter inte 
är så stora att kriterierna för en diagnos uppfylls men ändå tillräckligt stora för att kunna vara ett 
hinder i lärandet. I föreliggande studie ingår elever med en språk- och/eller läsförmåga inom lägre 
normalfördelningen, varav några elever även uppfyller kriterierna för diagnoserna språkstörning 
respektive dyslexi. 

Mot bakgrund av tidigare forskning är det angeläget att undersöka hur språklig förmåga, 
fonologisk bearbetning, avkodning och verbalt arbetsminne relaterar till skrivande hos elever med 
en svag språk- eller läsförmåga som lär sig skriva i en transparent ortografi. I denna artikel 
presenteras resultaten från en studie av 40 svenskspråkiga elever identifierade med läs- och/eller 
stavningssvårigheter i åk 2. En del av eleverna hade även en sårbarhet i förmågan att bearbeta 
språklig information. 

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur språk, fonologisk bearbetning, avkodning och verbalt arbetsminne 
relaterar till skrivförmåga på textproduktionsnivå (ord-, menings- och textnivå) och transkriptions-
nivå (stavning) hos svenskspråkiga elever med en språk- och/eller läsförmåga inom lägre 
normalfördelningen. Följande forskningsfrågor har varit vägledande: 
 

1. Finns det några samband mellan språklig förmåga och skrivförmåga på 
textproduktionsnivå? Om ja, hur ser dessa ut? 

2. Finns det några samband mellan fonologisk bearbetning och skrivförmåga på 
textproduktions- och transkriptionsnivå? Om ja, hur ser dessa ut? 

3. Finns det några samband mellan verbalt arbetsminne och skrivförmåga på 
textproduktions- och transkriptionsnivå? Om ja, hur ser dessa ut? 

                                                        
1 En transparent ortografi kännetecknas av en ljudenlig stavning, medan en opak ortografi kännetecknas av 
många oregelbundna kopplingar mellan fonem och grafem. 



 

64 
 

4. Finns det några samband mellan avkodning och skrivförmåga på textproduktions- och 
transkriptionsnivå? Om ja, hur ser dessa ut? 

3 Metod 

3.1 Deltagare 

I studien deltog 40 elever (24 flickor och 16 pojkar) i åk 3. Eleverna rekryterades till studien utifrån 
utfallet i en screening av läs- och stavningsförmåga som genomfördes i åk 2 (Olofsson 1998; 
Järpsten 1999; Jacobsson 2001). I screeningen deltog 214 elever, och av dem hade 66 elever en 
svag ordavkodning, läsförståelse eller stavning (z ≤ -0,8). Sammanlagt 45 elever tackade ja till att 
delta i denna studie, och av dem genomförde 40 elever både logopedutredning och skrivuppgiften 
i det nationella ämnesprovet i svenska i åk 3. 

3.2 Material 

Materialen som användes i studien bestod dels av standardiserade test- och kartläggningsmaterial 
för bedömning av språk, fonologisk bearbetning, avkodning och arbetsminne i åk 3 (se tabell 1), 
dels av den fria narrativa skrivuppgiften i ämnesprovet i svenska i åk 3. 

För att förbättra måttens mätegenskaper i språk- och läsutredningen skapades index baserade 
på en sammanslagning av ett flertal testuppgifter i de fall uppgifterna bedömde närliggande 
aspekter av samma förmåga och visade god korrelation mellan ingående uppgifter och aktuellt 
index. Index skapades för språklig förmåga, fonologiskt korttidsminne och avkodning. 
Språkindexet baserades på en sammanslagning av begreppsförståelse, grammatisk förståelse, 
hörförståelse av text och informationsåtergivning. Indexet för fonologiskt korttidsminne 
baserades på repetition av sifferserier och nonord. Avkodningsindexet baserades på fonologisk 
och ortografisk avkodning. 

Tabell 1. Bedömning av språklig förmåga, fonologisk bearbetning, avkodning och arbetsminne 

Språklig förmåga Testmaterial Uppgiftens innehåll 
Begreppsförståelse LOGOS (Höien 2007) Definiera ords betydelse med egna ord. 

Grammatisk förståelse TROG (Bishop 2009) Eleven lyssnar på en mening och väljer en av 
fyra bilder som matchar meningens innehåll. 

Hörförståelse av text LOGOS Eleven lyssnar på en berättelse indelad i fem 
sektioner utan bildstöd. Efter varje sektion 
följer tre öppna frågor på innehållet. 

Återgivningsuppgift Buss-sagan (Renfrew 1997) Eleven lyssnar på en berättelse till bildstöd. 
Eleven återberättar därefter innehållet med 
bildstöd. 

Fonologisk bearbetning   

Fonologisk medvetenhet LOGOS  Eleven lyssnar på ett antal fonem och 
bedömer därefter vilket ord de bildar, t.ex. s-k-
o blir sko. 

Fonologiskt korttidsminne LOGOS 

 
Talperceptuella uppgifter 
(Selin & Törnqvist 2006)  

Eleven lyssnar på sekvenser med siffror och 
upprepar muntligt. 

Eleven lyssnar på ett nonord i taget och 
upprepar muntligt. Nonorden varierar i längd 
(2- till 5-staviga) och fonologisk komplexitet. 

Snabb benämning LOGOS  Eleven benämner snabbt fem vardagliga 
föremål som presenteras i slumpmässig 
ordning på skärm.  
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Avkodning LOGOS Fonologisk avkodning: Eleven avkodar ett 
nonord i taget på skärmen. Nonorden varierar i 
längd och fonologisk komplexitet. 

Ortografisk avkodning: Eleven avkodar ett 
riktigt ord i taget som endast visas 200 ms. 
Orden varierar i längd och frekvens.  

Verbalt arbetsminne LOGOS Eleven lyssnar på sekvenser (två till fem ord) 
med vardagliga ord och upprepar muntligt i 
omvänd ordning.  

 

Utfallet i logopedutredningen undersöktes i relation till den narrativa skrivuppgiften. Den skriftliga 
förmågan bedömdes utifrån ett flertal mått på transkriptions- och textproduktionsnivå. En 
beskrivning av måtten ges i tabell 2. 

Tabell 2. Bedömning av skrivförmåga 

Transkriptionsnivå Mått Beskrivning 
Stavning Andel felstavade 

ord 
Antal felstavade ord/antal ord 

Textproduktionsnivå   

Lexikon Lexikal densitet Antal innehållsord (substantiv, adjektiv, verb, adjektivhärledda 
adverb)/antal ord 

 Lexikal variation Antal olika ord i relation till totalt antal ord beräknat genom måttet 
VocD (McKee, Malvern & Richards 2000) 

Mening Antal t-enheter Totalt antal t-enheter 

 T-enheternas 
längd 

Antal ord/antal t-enheter 

 Satsdensitet Antal bisatser/antal t-enheter 

 Andel 
grammatiska fel 

Antal t-enheter med grammatiska avvikelser/antal t-enheter 

Text Textlängd Totalt antal ord 

3.3 Materialinsamling 

Logopedutredningen i åk 3 genomfördes under perioden september–juni. Varje besökstillfälle 
varade ca 1 timme och 45 minuter varav 15 minuters rast. Skrivuppgiften genomfördes i perioden 
mars–maj i åk 3 i helklass under en lektion (60 min) enligt instruktionerna i de nationella proven. 
Läraren inledde med en instruktion, och därefter användes resten av lektionstiden till elevernas 
skrivande. Eleverna skrev för hand om ett påhittat eller självupplevt äventyr. Texterna 
digitaliserades för att möjliggöra analysen av VocD. 

3.4 Statistiska analyser 

Rådata omvandlades till ett z-värde dels för att möjliggöra jämförelser mellan utfall och normer 
för åldersgruppen, dels för att göra de olika uppgifternas skalor jämförbara med varandra.  
Z-värdet beskriver hur mycket ett resultat avviker från medelvärdet i den aktuella uppgiftens 
normgrupp. Z-värden mellan -1,0 och +1,0 motsvarar ca 70 % av normalfördelningen, där 0 utgör 
medelvärdet. Z-värden på -1,0 eller lägre motsvarar de svagaste 15 % i normalfördelningskurvan. 
Det är vanligt att z = -1,0 används som gränsvärde för diagnos vid inlärningssvårigheter. I den här 
studien inkluderades elever med z ≤ -0,8 i läsning och/eller stavning i åk 2, vilket motsvarar de 
svagaste 20 % av normalfördelningen. 
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Pearsons produktmomentkorrelation genomfördes för att analysera hur språk, fonologisk 
bearbetning, avkodning och verbalt arbetsminne relaterar till skrivförmåga. Signifikansnivån 
bestämdes till p<0,05, dvs. sannolikheten är mindre än 5 % för att studiens resultat inte upprepas 
i en annan undersökningsgrupp. 

3.5 Etiska överväganden 

Studien godkändes av Regionala etikprövningsnämnden i Umeå i april/maj 2010 (Dnr 09-220). 
Studiens genomförande förankrades hos ansvarig chef för elevhälsan, rektorer och klasslärare. 
Elevernas föräldrar fick i slutet av åk 2 skriftlig information och inbjudan om att delta i studien. 

4 Resultat 

Den deskriptiva statistiken för måtten på språk, fonologisk medvetenhet, fonologiskt korttids-
minne, avkodning och verbalt arbetsminne presenteras i tabell 3. Samtliga resultat var 
normalfördelade, och undersökningsgruppens medelvärden på samtliga mått låg inom vad som 
förväntas för åldersgruppen. Inom gruppen fanns dock en stor variation i språk- och avkodnings-
förmåga. En beskrivning av de individuella variationerna i språk- och avkodningsförmåga ges i 
tabell 4. 

Tabell 3. Deskriptiv statistik för språk, fonologisk bearbetning, avkodning och verbalt arbets-
minne (z-värden) 

 N Min Max Medel SD 

Språklig förmåga 40 -2,1 0,7 -0,3 0,6 

Fonologisk medvetenhet 40 -2,5 0,9 -0,1 0,8 

Fonologiskt korttidsminne 40 -3,6 1,5 -0,6 1,3 

Avkodning 40 -3,1 1,1 -0,4 0,8 

Verbalt arbetsminne 40 -2,1 1,6 -0,5 1,0 

Av tabell 4 framgår att 4 elever hade en svag språklig förmåga i kombination med god 
avkodningsförmåga och 10 elever hade en svag avkodning i kombination med en god språklig 
förmåga. Vidare hade 4 elever en svag språk- och avkodningsförmåga. I gruppen fanns också 22 
elever som utvecklats positivt från åk 2 och inte längre uppvisade några språk- eller avkodnings-
svårigheter i åk 3. Av dem hade dock 11 elever brister i fonologisk medvetenhet och/eller 
fonologiskt korttidsminne. Sammantaget hade alltså 70 % av eleverna en språklig förmåga, 
fonologisk bearbetning eller avkodningsförmåga inom den lägre normalfördelningen i åk 3, varav 
6 elever hade diagnosen språkstörning och 10 elever diagnosen dyslexi. 

Tabell 4. Individuella variationer i språk- och avkodningsförmåga 
 Språk ≤ -0,8 Avkodning  

≤ -0,8 
Språk + 
Avkodning ≤ -
0,8 

Språk ≥ -0,7  
Avkodning ≥ -0,7 

Antal elever 14 5 9 12 

Den deskriptiva statistiken för måtten på skriven textproduktion presenteras i tabell 5. Samtliga 
mått var normalfördelade. Av tabellen framgår dock att samtliga variabler uppvisar en stor 
variation i spridning. 
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Tabell 5. Deskriptiv statistik för mått på skriven textproduktion 

 N Min Max Medel SD 
Antal ord 40 34 461 142 83,7 

Antal t-enheter 40 5 74 23,8 14,7 

Lexikal densitet (%) 40 36 65 48 7 

VocD 36 28,5 100 55,3 18,2 

T-enheternas längd 40 3,4 12,5 6,1 1,6 

Satsdensitet (%) 40 0 80 20 16 

Andel grammatiska fel (%) 40 0 36 6 7 

Andel stavfel (%) 40 1 30 11 7 

De signifikanta korrelationerna presenteras i tabell 6. Av tabellen framgår att språkindexet 
uppvisade signifikanta positiva samband med antal ord (p<0,05) och lexikal variation/VocD 
(p<0,01). Vidare uppvisade fonologiskt korttidsminne en signifikant negativ korrelation med andel 
morfologiska och syntaktiska fel (p<0,05). Slutligen uppvisade både fonologisk medvetenhet och 
verbalt arbetsminne signifikanta negativa samband med andel stavfel (p<0,01 respektive p<0,05). 
I övrigt återfanns inga andra signifikanta korrelationer. 

Tabell 6. Signifikanta korrelationer 

 Textproduktion Signifikans 
Språkindex Antal ord: r = 0,38  

VocD: r = 0,46  
p<0,05 
p<0,01 

Fonologiskt korttidsminne Andel grammatiska fel: r = -0,32  p<0,05 

Fonologisk medvetenhet Andel stavfel: r = -0,41 p<0,01 
Verbalt arbetsminne Andel stavfel: r = -0,36 p<0,05 

5 Diskussion 

I studien undersöktes hur språklig förmåga, fonologisk bearbetning, avkodning och verbalt 
arbetsminne relaterar till skrivförmåga på textproduktions- och transkriptionsnivå hos en grupp 
svenskspråkiga elever med (en historia av) svag läsförmåga. 

Vad gäller den första forskningsfrågan framkom att språklig förmåga korrelerade positivt med 
textlängd och lexikal variation. Detta tyder på att elever med en god förståelse av begrepp, 
grammatiska konstruktioner och hörförståelse av text producerade långa texter med en god 
lexikal variation, medan elever med en svag språklig förmåga producerade korta texter med en 
begränsad lexikal variation. 

Beträffande den andra forskningsfrågan visade resultaten att fonologiskt korttidsminne 
korrelerade negativt med andel grammatiska fel, vilket innebär att elever med ett starkt 
fonologiskt korttidsminne hade en låg andel grammatiska fel i sina texter och tvärtom. Vidare 
korrelerade fonologisk medvetenhet negativt med andel stavfel. Detta tyder på att elever med en 
god fonologisk medvetenhet stavade bättre och tvärtom. 

Vad gäller den tredje forskningsfrågan framkom att verbalt arbetsminne korrelerade negativt 
med andel stavfel, vilket tyder på att elever med ett bra verbalt arbetsminne hade få stavfel i sina 
texter och tvärtom. 

Dessa resultat ligger väl i linje med tidigare studier som visat att språklig förmåga korrelerar 
med skriven textproduktion både i undersökningsgrupper med och utan språkliga svårigheter 
(t.ex. Dockrell m.fl. 2007; Kim m.fl. 2015). 
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Vad gäller den fjärde forskningsfrågan visade våra resultat inga samband mellan avkodning och 
textproduktion. Dockrell m.fl. (2007) fann ett sådant samband i en undersökning av engelsk-
språkiga elever. Resultaten kan tolkas som att eleverna i den här undersökningsgruppen hade 
uppnått en tillräckligt god avkodningsförmåga för att kunna revidera texten. Det ligger i linje med 
tidigare studier som visar att elever som lär sig läsa i mer transparenta ortografier lär sig avkoda 
snabbare än elever som lär sig läsa i opaka ortografier (Seymour m.fl. 2003). Med tanke på att den 
här undersökningsgruppen bestod av elever med svag läsförmåga i åk 2 är resultatet ändå 
förvånande. Ett antal tidigare studier har dock visat att dyslexi ofta kännetecknas av en långsam 
läshastighet snarare än många läsfel i transparenta ortografier (Landerl m.fl. 2013). Det kan hända 
att en långsam läshastighet inte är lika hindrande i revideringen av den egna texten som många 
felläsningar. 

Det förelåg heller inga samband mellan avkodning och andel stavfel. Med tanke på att 
fonologisk medvetenhet brukar uppvisa samband med både avkodning och stavning hade det varit 
väntat att ett lågt resultat i avkodning hade uppvisat samband med en hög andel stavfel och 
tvärtom. Resultaten ligger dock i linje med tidigare studier som visar att fonologisk medvetenhet 
bidrar till stavning och snabb benämning till avkodning i transparenta ortografier efter lässtart, 
medan fonologisk medvetenhet bidrar starkt till både stavning och avkodning i opaka ortografier 
(Furnes & Samuelsson 2011). Utifrån denna studies resultat och tidigare studier skulle det kunna 
innebära att avkodnings- och stavningssvårigheter inte nödvändigtvis förekommer samtidigt i 
samma utsträckning i transparenta som i opaka ortografier. 

Vår studie kunde inte heller bekräfta några samband mellan verbalt arbetsminne och text-
produktion, vilket inte ligger i linje med tidigare studier (se översikt av Kellogg, Whiteford, Turner, 
Cahill & Mertens 2013). Eventuellt kan det bero på att det test som användes inte belastar de 
exekutiva aspekterna av det verbala arbetsminnet tillräckligt mycket. Enligt etablerade modeller 
av skrivande är det framförallt arbetsminnets exekutiva aspekter som kan väntas ha en betydelse 
för förmågan att planera och revidera en text (Berninger & Amtmann 2003; Chenoweth & Hayes 
2001; Kellogg m.fl. 2013). Framtida studier får utvisa om en mer komplex arbetsminnesuppgift är 
mer sensitiv. 

Eftersom denna studie undersökte elever med läs- och/eller stavningssvårigheter är det 
angeläget för framtida studier att undersöka sambanden mellan språk- och läsförmåga, verbala 
minnesfunktioner och skriven textproduktion hos elever med typisk språk- och läsutveckling. 
Sådana studier skulle även möjliggöra komparativa analyser i syfte att identifiera vad som utgör 
särskilda utmaningar i skrivandet för elever med och utan språk- och lässvårigheter i olika ålders-
grupper. I föreliggande studie hade det också varit angeläget att jämföra skrivandet hos de elever 
som uppvisade en svag språk- och/eller avkodningsförmåga med de elever som uppvisade en god 
språk- och avkodningsförmåga. Undersökningsgruppen var dock för liten för att en sådan 
jämförelse skulle vara möjlig. 
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