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Skriven textproduktion hos elever med och utan lässvårigheter 
C. WALDMANN1 & M. LEVLIN2 

(1Linnéuniversitetet, 2Umeå universitet) 

Skriven textproduktion är en utmaning för många elever med språk- och lässvårigheter. 
Tidigare studier visar att engelskspråkiga elever med språk- och lässvårigheter bl.a. skri-
ver kortare texter, har en lägre lexikal variation, använder en enklare syntax och gör fler 
grammatiska fel och felstavningar än elever utan språk- och lässvårigheter (t.ex. Dock-
rell & Connelly, 2015; Puranik, Lombardino & Altmann, 2007; Williams, Larkin & 
Blaggan, 2013). I en studie av narrativa texter skrivna i årskurs 3 av svenskspråkiga 
elever som uppvisade läs- och/eller stavningssvårigheter i årskurs 2 fann Levlin och 
Waldmann (2017) att de elever som hade en starkare språklig förmåga producerade 
längre texter med en större lexikal variation än elever med en svagare språklig förmåga. 
Föreliggande studie bygger på denna undersökning genom att undersöka narrativa texter 
skrivna av en grupp elever med en åldersadekvat läs- och stavningsförmåga i årskurs 3.  

Syftet är dels att jämföra skriven textproduktion hos elever med och utan läs- och/el-
ler stavningssvårigheter, dels att undersöka relationen mellan elevernas läsförmåga i 
årskurs 2 och deras skrivande i årskurs 3. Materialet består av 64 narrativa texter skrivna 
av elever i årskurs 3. Fyrtio av eleverna identifierades i årskurs 2 med svag läs- och/eller 
stavningsförmåga, medan resterande 24 elever uppvisade en åldersadekvat läs- och stav-
ningsförmåga. Elevernas läs- och stavningsförmåga i årskurs 2 undersöktes med hjälp 
av normerade tester av avkodning, läsförståelse och stavning. De narrativa texterna ana-
lyserades med hjälp av mått på transkriptionsnivå (stavning och interpunktion), lexikal 
nivå (lexikal variation och densitet), meningsnivå (syntaktisk komplexitet, morfologiska 
och syntaktiska avvikelser) och textnivå (textlängd). Pearsons produktmomentkorrelat-
ion användes för att analysera relationen mellan läsförmåga och textkvalitet. 

Preliminära resultat av de analyser som hittills har genomförts visar att eleverna utan 
läs- och stavningssvårigheter producerade längre texter med en större lexikal variat-
ion/densitet och gjorde färre felstavningar än eleverna med läs- och/eller stavningssvå-
righeter. 

I detta föredrag presenteras de fullständiga resultaten av analyserna, och läsför-
mågans roll i skrivandet diskuteras. 
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