
Skrivande hos elever med olika typer av lässvårigheter 

305 

 

Skrivande hos elever med olika typer av lässvårigheter 

Christian Waldmanna och Maria Levlinb 

aLinnéuniversitetet, bUmeå universitet 

Kontakt: christian.waldmann@lnu.se 

 

Abstract 

I denna studie undersöks textlängd, narrativ kvalitet, lexikal variation och 

stavning i narrativa texter skrivna i årskurs 3 av elever identifierade med 

typisk respektive svag avkodning och/eller läsförståelse i en screening i 

årskurs 2. Deltagare är 16 elever med avkodningssvårigheter, 19 elever med 

läsförståelsesvårigheter, 12 elever med både avkodnings- och 

läsförståelsesvårigheter samt 16 elever med typisk avkodning och 

läsförståelse. Textmaterialet består av den fria narrativa skrivuppgiften i det 

nationella ämnesprovet i årskurs 3. Texterna analyseras med hjälp av 

kvantitativa mått på textlängd, narrativ kvalitet, lexikal variation och 

stavning samt deskriptiva och parametriska analysmetoder. Resultaten visar 

att det finns signifikanta skillnader i textlängd, narrativ kvalitet och lexikal 

variation mellan de fyra elevgrupperna. Alla tre grupper med lässvårigheter 

skrev signifikant kortare texter jämfört med gruppen med typisk läsförmåga. 

Narrativ kvalitet och lexikal variation visade sig vara särskilt utmanande för 

grupperna med läsförståelsesvårigheter. Stavning uppvisade inga 

signifikanta skillnader mellan några grupper. Sammantaget indikerar 

studien att elever med läsförståelsesvårigheter utgör en särskilt sårbar grupp 

i skrivutvecklingen. 

 

Inledning 

Att kunna läsa och skriva är viktiga förutsättningar för elevers lärande och 

kunskapsutveckling i grundskolan. Av läroplanens kunskapskrav för årskurs 

3 (Lgr 11) framgår bland annat att elever ska kunna läsa elevnära texter med 

flyt och visa en grundläggande förståelse av elevnära textinnehåll samt kunna 

skriva enkla texter, behärska grundläggande regler för interpunktion och 

kunna stava vanligt förekommande ord. Elever ska även kunna skriva 

berättande texter med tydlig inledning, handling och avslutning. Under 

mellan- och högstadiet ökar läroplanens krav på att kunna använda läs- och 

skrivförmågan till att förstå, bearbeta och redovisa ett allt mer komplext 

ämnesinnehåll (Skolverket, 2018, ss. 263–268). 
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Läs-, skriv- och kunskapsutvecklingen är beroende av varandra. Elever med 

lässvårigheter löper en ökad risk att utveckla skrivsvårigheter (t.ex. Dockrell, 

2009; Juel, 1988; Wengelin, Johansson & Johansson, 2014) och att inte nå 

skolans kunskapsmål (t.ex. Fouganthine, 2012; Jacobson, 1998; Kiuru m.fl., 

2011; Nordström, Jacobson & Söderberg, 2015; Ricketts, Sperring & Nation, 

2014). Det är således viktigt att klarlägga hur elevers olika läsförmågor 

påverkar deras skrivande. Tidigare språkpsykologisk forskning om skrivande 

vid lässvårigheter har framförallt fokuserat på vissa aspekter av skrivandet 

och på vissa typer av lässvårigheter. Medan flertalet studier har fokuserat på 

stavning (t.ex. Berninger, Nielsen, Abbott, Wijsman & Raskind, 2008; 

Sumner, Connelly & Barnett, 2013) finns det endast ett fåtal studier som har 

fokuserat på språkliga aspekter i texter, såsom grammatik och lexikal 

variation (t.ex. Morken & Helland, 2013; Puranik, Lombardino & Altmann, 

2007; Wengelin m.fl., 2014). Vidare har tidigare studier framförallt fokuserat 

på avkodningssvårigheter i relation till skrivförmåga. Oss veterligen finns det 

endast en studie som har undersökt skrivförmågan vid 

läsförståelsesvårigheter (Cragg & Nation, 2006). 

 

Mot bakgrund av läs- och skrivförmågans centrala roll i läroplanens 

kunskapskrav och avsaknaden av ett helhetsgrepp om skrivande och 

läsförmåga i tidigare forskning finns ett stort behov av ökad kunskap om 

olika aspekter av skrivande i relation till både avkodning och läsförståelse. I 

denna artikel presenteras resultaten från en komparativ studie av språkliga 

och narrativa aspekter av texter skrivna i årskurs 3 av elever identifierade 

med typisk respektive svag avkodning och/eller läsförståelse i årskurs 2. 

Studien bidrar med ny kunskap om skrivande hos elever med olika läsprofiler 

och om vad som utgör särskilda utmaningar i skrivandet för elever med olika 

typer av lässvårigheter. 

Syfte och frågeställningar 

I föreliggande studie undersöks narrativa texter skrivna i årskurs 3 av elever 

med och utan lässvårigheter i årskurs 2. Följande frågeställningar besvaras i 

studien: 

1. Vilka likheter och skillnader i textlängd, narrativ kvalitet, lexikal 

variation och stavning framkommer i texter skrivna av elever med och 

utan lässvårigheter? 

2. Påverkar typ av lässvårighet (avkodningssvårigheter och/eller 

läsförståelsesvårigheter) textlängd, narrativ kvalitet, lexikal variation 

och stavning? I så fall, på vilket sätt? 
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Skrivförmåga, textproduktion och stavning 

Skrivförmågan omfattar planering (idéproduktion och -organisation), 

omvandling av idéer till text (eng. translation) i form av textproduktion 

(adekvata ordval och konstruktion av meningar) och transkription (stavning, 

handmotorik) samt revidering (redigering och korrigering) (Berninger & 

Amtman, 2003; Flower & Hayes, 1981). Därtill kommer kunskap om 

genrespecifika krav på vilka element som bör ingå i en viss typ av text. I 

tidigare studier har framkommit att skribenters språkliga förmåga (t.ex. 

lexikon och grammatik) och arbetsminne är centrala för utvecklingen av 

textens idéinnehåll, organisation och språkliga komplexitet (t.ex. lexikal och 

grammatisk komplexitet) både vid typisk språkutveckling (Arfé, Dockrell & 

De Bernardi, 2016; Berninger & Abbott, 2010; Kellogg, Whiteford, Turner, 

Cahill & Mertens, 2013; Kent, Wanzek, Petscher, Al Otaiba & Kim, 2014; Kim 

& Schatschneider, 2017) och vid språk- och lässvårigheter (Cragg & Nation, 

2006; Puranik m.fl., 2007; se även översikt i Connelly, Dockrell & Barnett, 

2012). Den språkliga förmågan verkar bli allt mer betydelsefull för den 

övergripande textkvaliteten efter nybörjarstadiet (Kent m.fl., 2014). Vidare 

är fonologisk medvetenhet (framförallt fonemsegmentering) och kunskap 

om fonem-grafemkorrespondens avgörande för den tidiga utvecklingen av 

stavningsförmågan, inte bara i engelska (Caravolas, Hulme & Snowling, 

2001) utan även i språk med mer transparenta ortografier såsom turkiska 

(Babayigit & Stainthorp, 2011). Ett flertal studier indikerar att en icke-

automatiserad stavningsförmåga och handskrift under den tidiga 

skrivutvecklingen innebär en ökad belastning på arbetsminnet, något som i 

sin tur begränsar nybörjarskribentens textproduktion vad gäller textens 

kvalitet (Berninger, 1999; Bourke & Adams, 2010). 

Olika typer av lässvårigheter 

I enlighet med modellen Simple View of Reading (SVR) kan lässvårigheter 

bero på svårigheter med avkodning av ord och/eller språkförståelse, vilket 

leder till tre olika kategorier av lässvårigheter: avkodningssvårigheter, 

läsförståelsesvårigheter eller blandade svårigheter, dvs. svårigheter med 

både avkodning och läsförståelse (Gough & Tunmer, 1986). Elever med 

enbart avkodningssvårigheter uppvisar en god språkförståelse (hörförståelse 

av ord, grammatik och text) men har däremot ofta begränsningar i fonologisk 

bearbetningsförmåga, något som kan relateras till förekomsten av både 

avkodnings- och stavningssvårigheter hos dessa elever. Elever med enbart 

läsförståelsesvårigheter har en god avkodnings- och stavningsförmåga i 

kombination med en svag språkförståelse relaterad till t.ex. lexikon och 

grammatik, något som påverkar både hör- och läsförståelse av text. Dessa 

elever avkodar en text flytande men har ändå svårigheter med att förstå 



Waldmann & Levlin 

  

308 

 

innehållet i texten. Elever med blandade svårigheter uppvisar svårigheter 

inom avkodning, språkförståelse och läsförståelse. 

 

I ett flertal senare studier har man kunnat bekräfta dessa läsprofilers 

förekomst och underliggande språkliga och kognitiva profiler i olika 

populationer (Elwér, Keenan, Olson, Byrne & Samuelsson, 2013; Muter, 

Hulme, Snowling & Stevenson, 2004; Ramus, Marshall, Rosen & Van der 

Lely, 2013). Uppdelningen i olika läsprofiler i SVR-modellen har även 

undersökts i relation till diagnoserna dyslexi och språkstörning. 

Beskrivningen av avkodningssvårigheter i SVR-modellen överlappar till stor 

del kriterierna för dyslexi (Tunmer & Greaney, 2010), medan beskrivningen 

av läsförståelsesvårigheter överlappar kriterierna för språkstörning (Bishop, 

McDonald, Bird & Haiyou-Thomas, 2009; Catts, Adlof & Weismer, 2006; 

Nation, Clarke, Marshall & Durand, 2004; Ramus m.fl., 2013). I studier har 

även framkommit att elever med läsförståelsesvårigheter ofta förblir 

oupptäckta eller upptäcks sent under sin skoltid, särskilt i de fall 

avkodningsförmågan är god (Cragg & Nation, 2006; Nation m.fl., 2004). 

Skrivande hos elever i lässvårigheter 

Läsförmågan och skrivförmågan är delvis ömsesidigt relaterade; 

utvecklingen av den ena förmågan stödjer utvecklingen av den andra 

(Wengelin & Arfé, 2018). Dock verkar sambandet från läsförmåga till 

skrivförmåga vara starkare i de tidiga skolåren (Ahmed, Wagner & Lopez, 

2014; Kim, Al Otaiba & Wanzek, 2015). I studien av Kim m.fl. (2015) 

framkom att amerikanska barn som hade en god avkodningsförmåga i 5-

årsåldern uppvisade en god förmåga att i skrift utveckla och organisera idéer 

i 8-årsåldern. På liknande sätt fann Ahmed m.fl. (2014) i sin studie av 

skrivutveckling i årskurs 1–4 att elever med en starkare avkodning och 

förståelse av ord och satser i de lägre årskurserna utvecklade sin stavning och 

förmåga att formulera meningar i skrift mer än elever med en svagare 

avkodning och förståelse av ord och satser. 

 

Det är därför inte förvånande att skrivsvårigheter är vanligt förekommande 

vid lässvårigheter. På grund av en svag fonologisk bearbetningsförmåga har 

elever med avkodningssvårigheter framförallt svårigheter med stavning 

(Dockrell, 2009; Juel, 1988; Sumner m.fl., 2013; Wengelin m.fl., 2014). Vissa 

studier rapporterar också att texter skrivna av elever med 

avkodningssvårigheter uppvisar en generellt lägre textkvalitet, en begränsad 

lexikal variation och en enklare grammatik, men dessa resultat är inte 

entydiga (Berninger m.fl., 2008; Puranik m.fl., 2007; Sumner, Connelly & 

Barnett, 2016). 
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Oss veterligen finns endast en tidigare studie av skrivande hos elever med 

läsförståelsesvårigheter. Cragg och Nation (2006) undersökte skrivförmågan 

hos en grupp elever (9–11 år) med god respektive svag läsförståelse. Eleverna 

hade inga avkodningssvårigheter. Eleverna fick skriftligt och muntligt 

berätta till en serie av bilder. I studien undersöktes berättelsens längd (antal 

ord), grammatiska komplexitet, innehåll (antal återgivna händelser/detaljer) 

och globala struktur (den inbördes relationen mellan olika händelser), samt 

förekomst av stavfel. Gruppen med läsförståelsesvårigheter producerade lika 

långa berättelser med en lika god grammatisk komplexitet och stavning som 

eleverna i kontrollgruppen. Dock uppvisade deras berättelser signifikant 

färre återgivna händelser/detaljer och en signifikant sämre global struktur 

än kontrollgruppens berättelser. 

 

Det finns däremot en mer omfattande forskning om skrivande hos elever 

med språkstörning (t.ex. Bishop & Clarkson, 2003; Levlin & Waldmann, 

2017; Puranik m.fl., 2007; Scott & Windsor, 2000; Williams, Larkin & 

Blaggan, 2013). Studier som jämfört texter skrivna av elever med och utan 

språkstörning har funnit att texterna skrivna av elever med språkstörning 

kännetecknas av en kortare textlängd, en begränsad lexikal variation, en 

enklare syntax, fler grammatiska fel och en svag idéutveckling och 

textorganisation. 

 

Mot bakgrund av att forskning om skrivande hos elever med 

avkodningssvårigheter inte är entydig och att forskning om skrivande hos 

elever med läsförståelsesvårigheter är begränsad undersöks i denna artikel 

skrivande hos elever med fyra olika läsprofiler: avkodningssvårigheter, 

läsförståelsesvårigheter, blandade lässvårigheter (dvs. avkodnings- och 

läsförståelsesvårigheter) samt typisk avkodning och läsförståelse. Elevernas 

texter undersöks med avseende på fyra aspekter som i tidigare forskning har 

visat sig påverkas av språk- och läsförmåga: textlängd, narrativ kvalitet, 

lexikal variation och stavning. 

Deltagare, material och metod 

Föreliggande studie ingår i de två forskningsprojekten ”Lässvårigheter, 

språklig förmåga och skolresultat i tidiga skolår” (Levlin, 2014; Levlin & 

Waldmann, 2017) och ”Lässvårigheter, språklig förmåga och skolresultat i 

senare skolår”. Det första projektet godkändes av den regionala 

etikprövningsnämnden i Umeå (Dnr 09-220 Ö 2009-1426-31), medan det 

andra projektet inte ansågs omfattas av etikprövningslagen (Dnr 2015/334-

31Ö). 
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Deltagarna i studien är 63 elever som ingick i de två forskningsprojekten. 

Eleverna genomgick en screening av avkodning, läsförståelse och stavning i 

årskurs 2. I screeningen användes Läskedjor och delprovet ordkedjor 

(Jacobson, 2001) för bedömning av avkodning, samt Diagnostiska läs- och 

skrivprov (DLS) (Järpsten, 1999) för bedömning av läsförståelse och 

stavning. I ordkedjor får eleven läsa en sekvens med ord utan mellanrum 

(t.ex. snöbåtko) och markera ordgränserna med ett streck. Lästiden för 

uppgiften är två minuter. I DLS läsförståelse får eleven läsa en samman-

hängande berättelse tyst. Därefter får eleven svara på 18 flervalsfrågor med 

fyra svarsalternativ till varje fråga (max 18 poäng). Delprovet är 

tidsbegränsat till 30 minuter. I DLS rättstavning presenteras ett diktamens-

ord i en sammanhängande berättelse. Eleven lyssnar och får sedan skriva 

diktamensordet. I uppgiften ingår 20 ord som företrädesvis är ljudenligt 

stavade. 

 

Fyrtiofyra elever identifierade med svag avkodning, läsförståelse eller 

stavning (≤ stanine 3) i screeningen accepterade att delta i 

forskningsprojektet ”Lässvårigheter, språklig förmåga och skolresultat i 

tidiga skolår” när de gick i årskurs 2. Vid en uppföljning av eleverna i årskurs 

8 inom projektet ”Lässvårigheter, språklig förmåga och skolresultat i senare 

skolår” accepterade ytterligare 54 elever att delta i projektet, något som 

möjliggjorde en retroaktiv insamling av screeningsresultat från årskurs 2 och 

elevtexter från årskurs 3. Eftersom texter endast kunde återfinnas för 19 av 

de 54 eleverna ingår enbart dessa 19 elever i föreliggande studie. Samtliga 63 

elever som ingår i studien har svenska som förstaspråk. 

 

Vid rekryteringen av deltagare till de båda projekten fick vårdnadshavarna 

information om projekten och deras genomförande. De informerades också 

om att deltagande i projekten är frivilligt och kan avbrytas när som helst 

under projektens genomförande och att allt material avidentifieras för att 

skydda elevernas identiteter. Vårdnadshavarna fick lämna skriftligt 

samtycke till deltagande i projekten. 

 

De 63 eleverna grupperades utifrån screeningsresultaten i årskurs 2 i olika 

läsprofiler enligt SVR-modellen. Vi tillämpade en generösare gränsdragning 

för lässvårigheter än vad som normalt görs vid definitionen av kliniska 

populationer eftersom vi även ville inkludera elever som hade en läsförmåga 

i den lägre normalfördelningen. Gränsen för avkodnings- och 

läsförståelsesvårigheter sattes vid z  -,6, vilket motsvarar de svagaste 25 % i 

avkodning och/eller läsförståelse. För att dra en tydlig gräns mellan elever 
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med lässvårigheter och de utan lässvårigheter sattes gränsen för typisk 

läsförmåga vid z  -,4, vilket motsvarar de starkaste 60 % i avkodning och 

läsförståelse. Med dessa gränser identifierades 16 elever med enbart 

avkodningssvårigheter, 19 elever med enbart läsförståelsesvårigheter, 12 

elever med blandade lässvårigheter och 16 elever med typisk avkodning och 

läsförståelse. Av eleverna med svårigheter hade 16 elever en diagnos: 6 elever 

med språkstörning och 10 elever med dyslexi. 

 

Elevernas utfall i screeningen uppdelat på de olika läsprofilerna redovisas i 

tabell 1. I tabellen redovisas medelvärden och standardavvikelse för både z-

värden och antal poäng för respektive moment i screeningen. 

 

Tabell 1. Medelvärden (M) och standardavvikelse (SD) för avkodning, 

läsförståelse och stavning för de olika läsprofilerna i årskurs 2. 

Screening Typisk  

läsförmåga 

Avkodnings- 

svårigheter 

Läsförståelse- 

svårigheter 

Blandade 

svårigheter 

Totalt 

 n = 16 

M (SD) 

n = 16 

M (SD) 

n = 19 

M (SD) 

n = 12 

M (SD) 

N = 63 

M (SD) 

Avkodning       

z ,59 (,76) -,99 (,30) ,25 (,78) -1,04 (,26) -,23 (,94) 

poäng 19,1 (5,3) 8,0 (2,1) 16,7 (5,5) 7,8 (1,8) 13,4 (6,5) 

Läsförståelse      

z ,71 (,68) ,39 (,69) -1,20 (,35) -1,37 (,55) -,34 (1,08) 

poäng 12,5 (2,4) 11,4 (2,5) 5,7 (1,2) 5,1 (2,0) 8,8 (3,9) 

Stavning      

z ,1 (1,1) -,02 (,57) ,14 (,89) -,66 (,72) -,06 (,89) 

poäng 16,0 (3,3) 15,6 (1,7) 16,1 (2,6) 13,8 (2,1) 15,5 (2,6) 

 

Materialet i studien utgjordes av de narrativa texter som eleverna skrev i det 

nationella ämnesprovet i svenska i årskurs 3. Eleverna skrev under en 

timmes tid, inklusive lärarens instruktioner, en narrativ text om ett påhittat 

eller upplevt äventyr. De handskrivna texterna digitaliserades och 

analyserades av författarna och assistenter i projektet.1 Assistenterna 

genomgick träning i digitalisering och analys samt deltog i kontinuerliga 

dialoger med författarna för att stärka likvärdigheten i genomförandet. 

 

Textanalysen fokuserade på fyra aspekter: textlängd, narrativ kvalitet, lexikal 

variation och stavning. Textlängd undersöktes genom det totala antalet ord i 

texterna. Texternas narrativa kvalitet undersöktes med hjälp av Narrative 

Scoring Scheme (NSS) som är ett verktyg utformat för att bedöma den 

narrativa kvaliteten i muntligt och skriftligt berättande hos yngre skolbarn 

(Heilmann, Miller, Nockerts & Dunaway, 2010; Miller, Andriacchi & 
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Nockerts, 2015). Med NSS bedöms gestaltningen av sju vanligt 

förekommande komponenter i en narrativ text: miljö och karaktärer, 

huvudkaraktärer och andra karaktärer, känslotillstånd, referenser 

(pronomen), konflikter och konfliktupplösning, händelser samt avslutning. 

Bedömningen sker genom poängsättning inom intervallet 1–5 där 1 poäng 

ges om gestaltningen av en komponent är obefintlig eller minimal, 3 poäng 

om det finns viss gestaltning och 5 poäng om gestaltningen är uttömmande. 

Om gestaltningen av en komponent bedöms ligga mittemellan något av 

poängstegen ges 2 respektive 4 poäng. Som mått på texternas narrativa 

kvalitet användes den totala poängen för samtliga sju komponenter 

(maxpoäng: 35). Fördelen med att använda ett kvantitativt mått för att 

undersöka kvalitativa egenskaper i texter är att det möjliggör statistiska 

analyser som kan påvisa likheter och skillnader mellan elever med olika 

läsprofiler. 

 

För att säkerställa likvärdigheten i bedömningen av den narrativa kvaliteten 

utformades en detaljerad analysmanual genom en pilotstudie av tretton 

elevtexter. Manualen låg till grund för beräkning av 

interbedömarreliabiliteten. Interbedömarreliabiliteten baserad på tio 

slumpmässigt utvalda texter var r = ,78 för den totala poängen. 

 

Lexikal variation beräknades genom VocD (McKee, Malvern & Richards, 

2000), ett mått på andelen olika ord i relation till det totala antalet ord som 

kontrollerar för textlängd. Stavning beräknades genom andel korrekt stavade 

ord i texterna. 

 

Deskriptiva och parametriska statistiska analyser genomfördes med 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Medelvärden (M) och 

standardavvikelse (SD) beräknades för samtliga mått och läsprofiler. För att 

i ett första steg identifiera om det finns några signifikanta skillnader mellan 

olika läsprofilers medelvärden genomfördes en envägs variansanalys 

(ANOVA), som är särskilt lämpad för att jämföra medelvärden för fler än två 

grupper i en och samma analys. Eftersom variansanalysen endast fastställer 

om det finns signifikanta skillnader mellan läsprofilers medelvärden utan att 

specificera vilka läsprofiler som skiljer sig åt genomfördes i ett andra steg ett 

post hoc-test (Tukey HSD) för att identifiera vilka läsprofilers medelvärden 

som skiljer sig från varandra. Säkerhetsnivån för att skillnader mellan 

läsprofiler inte ska anses bero på slumpen sattes till 95 % (p < ,05). 

 

För att kunna dra säkrare slutsatser utifrån resultaten av variansanalysen 

och post hoc-testet fastställdes i ett tredje steg även storleken på skillnader 
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mellan läsprofilerna genom en beräkning av effektstorleken. Som effektmått 

användes eta2: svag effekt ≤ ,05; måttlig effekt ,06–,13 och stor effekt ≥ ,14 

(Cohen, 1988). Detta effektmått anger hur stor del av variationen inom 

respektive skrivmått som kan förklaras av elevernas tillhörighet till 

respektive läsprofil. 

Resultat 

I tabell 2 presenteras de deskriptiva resultaten från analysen av de narrativa 

texterna för de olika läsprofilerna samt resultaten av variansanalysen och 

beräkningen av effektstorleken. I variansanalysen framkom att det finns 

signifikanta skillnader mellan läsprofilerna i textlängd (totalt antal ord), 

narrativ kvalitet (NSS total poäng) och lexikal variation (VocD). Däremot 

framkom inga signifikanta skillnader mellan grupperna i andel korrekt 

stavade ord. Nedan redovisas även hur de signifikanta skillnaderna mellan 

grupperna såg ut inom respektive mått i post hoc-testet. 

 

Tabell 2. Utfall i den narrativa skrivuppgiften för de olika läsprofilerna i 

årskurs 3. 

Skrivmått Typisk 

läsförmåga 

Avkod. 

svårig. 

Läsför. 

svårig. 

Blandade 

svårigheter 

Envägs variansanalys 

  n = 16 

M (SD) 

n = 16 

M (SD) 

n = 19 

M (SD) 

n = 12 

M (SD) 

F 

(df1, df2) 

p eta2 

Textlängd 260,9  

(83,6) 

170,9  

(102,4) 

129,0  

(77,2) 

120,0  

(44,0) 

8,96 

(3, 55) 

<,001 ,33 

NSS 27,2  

(4,2) 

24,3  

(4,0) 

22,6  

(4,8) 

23,1  

(3,7) 

3,68 

(3, 59) 

,017 ,16 

VocD 73,02  

(14,6) 

66,3  

(22,0) 

57,3  

(18,8) 

45,72  

(12,3) 

6,24  

(3, 53) 

,001 ,26 

Stavning 93,7  

(6,1) 

91,9  

(3,7) 

90,6  

(7,8) 

88,7  

(6,8) 

1,47 

(3, 57) 

,231 ,07 

 

Eleverna med typisk läsförmåga producerade de längsta texterna 

(M = 260,9), följt av eleverna med avkodningssvårigheter (M = 170,9), 

eleverna med läsförståelsesvårigheter (M = 129) och eleverna med blandade 

svårigheter (M = 120). I post hoc-testet framkom att eleverna med typisk 

läsförmåga producerade texter som var signifikant längre än texterna 

producerade av eleverna med avkodningssvårigheter (p = ,021), 

läsförståelsesvårigheter (p < ,001) och blandade svårigheter (p < ,001). 

Övriga läsprofilers medelvärden skilde sig inte signifikant från varandra. 

Grupptillhörigheten förklarade 33 % av variationen i textlängd (eta2 = ,33). 
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Den högsta narrativa kvaliteten uppvisade texterna skrivna av eleverna med 

typisk läsförmåga (M = 27,2), följt av eleverna med avkodningssvårigheter 

(M = 24,3), eleverna med blandade svårigheter (M = 23,1) och eleverna med 

läsförståelsesvårigheter (M = 22,6). I post hoc-testet framkom att eleverna 

med typisk läsförmåga producerade texter med signifikant högre narrativ 

kvalitet än eleverna med läsförståelsesvårigheter (p = ,014). Det fanns också 

en tendens till signifikant skillnad i medelvärde i narrativ kvalitet mellan 

eleverna med typisk läsförmåga och eleverna med blandade svårigheter 

(p = ,073). Övriga skillnader mellan läsprofilerna var inte signifikanta. 

Grupptillhörigheten förklarade 16 % av variationen i narrativ kvalitet 

(eta2 = ,16). 

 

Den högsta lexikala variationen uppvisade texterna skrivna av eleverna med 

typisk läsförmåga (M = 73,02). Därefter följde texterna skrivna av eleverna 

med avkodningssvårigheter (M = 66,3), eleverna med 

läsförståelsesvårigheter (M = 57,3) och eleverna med blandade svårigheter 

(M = 45,7). I post hoc-testet framkom att eleverna med blandade 

lässvårigheter producerade texter med en signifikant lägre lexikal variation 

än eleverna med typisk läsförmåga (p = ,001) och eleverna med 

avkodningssvårigheter (p = ,021). Det fanns också en tendens till signifikant 

skillnad i lexikal variation mellan eleverna med typisk läsförmåga och 

eleverna med läsförståelsesvårigheter (p = ,07). Övriga skillnader mellan 

gruppernas medelvärden var inte signifikanta. Grupptillhörigheten 

förklarade 26 % av variationen i lexikal variation (eta2 = ,26). 

 

Avslutningsvis uppvisade eleverna med typisk läsförmåga den högsta 

andelen korrekt stavade ord (M = 93,7), följt av eleverna med 

avkodningssvårigheter (M = 91,9), eleverna med läsförståelsesvårigheter 

(M = 90,6) och eleverna med blandade svårigheter (M = 88,7). Skillnaderna 

i medelvärden mellan de fyra grupperna var små och inte signifikanta. 

Grupptillhörigheten förklarade endast 7 % av variationen i stavning 

(eta2 = ,07). 

Diskussion 

Av resultaten framgick att eleverna med lässvårigheter (oavsett läsprofil) 

skrev kortare texter än eleverna med typisk läsförmåga. Däremot framkom 

inga skillnader i stavningsförmåga mellan elever med och utan 

lässvårigheter. Typ av lässvårighet påverkade framförallt utfallet i narrativ 

kvalitet och lexikal variation, aspekter av skrivandet som fungerade väl för 

eleverna med enbart avkodningssvårigheter men var utmanande för båda 

elevgrupperna med läsförståelsesvårigheter. 
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Den största utmaningen i skrivandet för elever med enbart 

avkodningssvårigheter var att kunna producera längre texter. Däremot 

uppvisade deras texter en likvärdig narrativ kvalitet, lexikal variation och 

stavning som texterna skrivna av eleverna med typisk läsförmåga. Våra 

resultat bekräftar tidigare studier som har visat att elever med 

avkodningssvårigheter ofta har en likvärdig lexikal variation samt 

idéutveckling och idéorganisation (här narrativ kvalitet) som elever med 

typisk läsförmåga (t.ex. Puranik m.fl., 2007), men att de skriver kortare 

texter. Berninger m.fl. (2008) och Sumner m.fl. (2013) menar att dyslektiker 

är långsammare på att producera text p.g.a. en långsam aktivering av 

bokstäver och ord från långtidsminnet i kombination med 

stavningssvårigheter. I tidigare studier är det dock vanligt med betydligt 

kortare skrivtider (t.ex. 5–15 min) än i denna studie (60 min inklusive 

instruktion). Det är intressant att eleverna med avkodningssvårigheter i 

denna studie skrev signifikant kortare texter trots den generösa skrivtiden. 

Med tanke på att det inte förelåg några signifikanta skillnader i 

stavningsförmåga mellan grupperna handlar det troligen om andra 

underliggande förmågor som påverkar produktionen av mängden text. I den 

här studien ingick inget mått på hastighet i aktiveringen av bokstäver och ord 

från långtidsminnet, något som eventuellt hade kunnat förklara skillnaderna 

i textlängd och som bör inkluderas i framtida studier. 

 

Ett oväntat resultat, som går emot tidigare forskning (Dockrell, 2009; Juel, 

1988; Sumner m.fl., 2013; Wengelin m.fl., 2014), var att stavning inte 

utkristalliserade sig som en särskild utmaning för eleverna med 

avkodningssvårigheter (enbart eller i kombination med 

läsförståelsesvårigheter). Detta resultat är svårtolkat, och vi ser flera möjliga 

förklaringar som skulle behöva utforskas i framtida studier. En möjlig 

förklaring är att den tidiga skrivundervisningen i den svenska skolan inte 

fokuserar särskilt mycket på stavning, vilket kan leda till att alla elever i de 

lägre skolåren, oavsett underliggande fonologisk bearbetningsförmåga, 

fortfarande gör en del stavfel (6,3–11,3 % i den här studien). Det är möjligt 

att mönstret vad gäller stavfel blir annorlunda under senare skolår när 

eleverna genomgått undervisning i stavning och har större läs- och 

skriverfarenhet, vilket möjligen leder till att elever utan sårbarhet i den 

fonologiska bearbetningsförmågan ökar sin stavningsförmåga mer än elever 

i sårbarhet. Studien av Wengelin m.fl. (2014) tyder på att elever med 

avkodningssvårigheter i äldre åldrar uppvisar sämre stavningsförmåga än 

elever med typisk läsförmåga. Det vore därför angeläget med en longitudinell 
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studie för att klargöra om stavningsmönster i relation till läsprofil förändras 

över tid. 

 

En annan förklaring kan vara att eleverna i en fri narrativ skrivuppgift med 

en generös tidsram helt enkelt väljer ord som de vet att de kan stava. Om 

detta stämmer borde skillnader i stavningsförmåga mellan läsprofilerna 

framträda exempelvis i diktamensuppgifter där eleverna inte kan välja ord 

eller i skrivuppgifter med snävare tidsram. Vi ser dock detta som osannolikt. 

Utfallet i rättstavningsuppgiften i screeningen i årskurs 2 visade nämligen att 

alla fyra läsprofiler hade en stavningsförmåga inom normalområdet (se 

tabell 1 ovan), vilket tyder på att stavning inte var någon stor utmaning för 

deltagarna i denna studie trots svårigheterna med avkodning och 

läsförståelse. Endast gruppen med blandade svårigheter låg något lägre i 

förhållande till förväntad stavningsförmåga för åldersgruppen (z = -,66). 

Eleverna med blandade svårigheter uppvisade även den lägsta andelen 

korrekt stavade ord i sina texter (88,7 %). 

 

En tredje förklaring är att stavning helt enkelt inte är en lika stor utmaning 

för elever med avkodningssvårigheter som lär sig skriva i språk med mer 

transparenta ortografier, såsom i svenskan, som för elever som lär sig skriva 

i språk med mer opaka ortografier, såsom i engelskan (jfr Babayigit & 

Stainthorp, 2011). Alla fyra läsprofiler uppvisade ju en stavningsförmåga 

inom normalområdet redan i screeningen i årskurs 2. Eftersom tidigare 

studier framförallt genomförts på engelska (Sumner m.fl., 2013, 2016) 

behövs fler studier av stavning i relation till avkodningssvårigheter i språk 

med mer transparenta ortografier. 

 

I den här studien framkom att de största utmaningarna för eleverna med 

läsförståelsesvårigheter (enbart eller i kombination med svag avkodning) var 

att kunna skriva längre texter, utförligt gestalta karaktärer, miljöer och 

händelseförlopp i en narrativ berättelse samt använda ett varierat ordförråd. 

Ur ett metodkritiskt perspektiv skulle den lägre narrativa kvaliteten kunna 

förklaras med att elever med läsförståelsesvårigheter skrev kortare texter. 

Vid bedömningen av den narrativa kvaliteten finns en risk för att en kortare 

formulering omedvetet genererar en lägre poäng även om gestaltningen är 

uttömmande och därmed borde generera en högre poäng. Den lägre 

narrativa kvaliteten i texterna skrivna av elever med läsförståelsesvårigheter 

och blandade svårigheter skulle alltså kunna vara en spegling av en oförmåga 

att producera textmängd snarare än av en oförmåga att gestalta karaktärer, 

miljöer och händelseförlopp på ett uttömmande sätt. Emellertid stämmer 

våra resultat i detta avseende överens med Cragg och Nation (2006) som 
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studerade narrativt skrivande till en serie av bilder i en grupp elever med 

läsförståelsesvårigheter. I deras studie framkom, liksom i vår studie, 

svårigheter med att skildra händelser och detaljer på ett utförligt och 

koherent sätt. De diskuterar möjligheten att eleverna med svag läsförståelse 

hade svårigheter med att skapa en detaljerad mental representation av 

bildberättelsen till skillnad från sina jämnåriga med typisk läsförståelse. 

Detta märktes även genom att eleverna med typisk läsförståelse producerade 

en mer detaljerad muntlig berättelse utifrån bildsekvensen efter att de hade 

skrivit sin berättelse, vilket tyder på att de kunde återkalla sin detaljerade 

mentala representation av berättelsen i det muntliga berättandet. Eleverna 

med svag läsförståelse uppvisade däremot ingen skillnad i utförlighet i 

berättandet från skriftligt till muntligt. 

 

I motsats till vår studie fann Cragg och Nation (2006) att eleverna med 

läsförståelsesvårigheter producerade lika långa berättelser som eleverna med 

typisk läsförståelse. Det kan bero på att eleverna i deras studie fick skriva en 

berättelse utifrån en bildsekvens, d.v.s. idéerna till berättelsen gavs genom 

bildinnehållet. I vår studie krävdes att eleverna skulle hitta på berättelsen 

själva utifrån ett givet tema, något som ställer större krav på skribenternas 

förmåga att självständigt producera idéer och framställa dessa utförligt. De 

större kraven på självständig idéproduktion i vår studie kan ha påverkat både 

narrativ kvalitet och textlängd negativt. 

 

Ett flertal tidigare studier har undersökt skrivförmågan hos elever med 

språksvårigheter. Om vi utgår från att elever med läsförståelsesvårigheter 

ofta har en svag språkförmåga, kan vi se att vår studie även bekräftar tidigare 

studier om skrivande vid språkstörning när det gäller svårigheter med 

textlängd, idéutveckling (här narrativ kvalitet) och lexikal variation (Bishop 

& Clarkson, 2003; Levlin & Waldmann, 2017; Puranik m.fl., 2007; Scott & 

Windsor, 2000; Williams m.fl., 2013). Elever med en läsförståelseförmåga 

inom den lägre normalfördelningen (oberoende av om de har en diagnos eller 

inte) upplever alltså samma utmaningar i skrivandet som elever med 

diagnosen språkstörning. De elever som inte har tillräckligt grava 

läsförståelsesvårigheter för att uppfylla kriterierna för en diagnos riskerar att 

aldrig uppmärksammas och inte få det stöd som de behöver i sin 

skrivutveckling. Risken att den här elevgruppen med läsförståelsesvårigheter 

inte identifieras i tid i en skolkontext är något som även uppmärksammats i 

internationella studier (Cragg & Nation, 2006; Nation m.fl., 2004). 

Föreliggande studie understryker således vikten av att uppmärksamma 

elever med läsförståelsesvårigheter i den lägre normalfördelningen och att 

pedagogiskt stöd inte enbart kan knytas till diagnoser utan att behovet av 
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stöd är mer utbrett. Detta ligger även i linje med gällande skollag (Skollagen, 

3 kap. 3§). 

Avslutning 

Avslutningsvis kan vi alltså konstatera att med de mått som vi har använt, 

vilket är vanliga mått i tidigare studier, så framstår elever med 

läsförståelsesvårigheter (enbart eller i kombination med 

avkodningssvårigheter) som en särskilt sårbar grupp. Detta är intressant mot 

bakgrund av att tidigare studier funnit att avkodningssvårigheter i de tidiga 

skolåren tenderar att kvarstå under hela skoltiden och påverka 

kunskapsutvecklingen negativt (t.ex. Fouganthine, 2012; Jacobson, 1998; 

Nordström m.fl., 2015). Om läsförståelsesvårigheter påverkar det tidiga 

skrivandet i så mycket högre grad än avkodningssvårigheter, som vår studie 

antyder, vore det angeläget att studera de långsiktiga konsekvenserna av 

tidiga läsförståelsesvårigheter för den senare skriv- och 

kunskapsutvecklingen. Framtida studier bör således fokusera på att 

identifiera läsrelaterade faktorer i de tidiga skolåren som kan förklara skriv- 

och kunskapsutvecklingen i de sena skolåren. 

Noter 

1. Vi vill rikta ett särskilt tack till Matilda Adolfsson, Johanna Ek, Frida 

Lundin, Johanna Nääs och Emma Thurfjell för hjälp med 

databearbetning och dataanalys. 
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