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Sammanfattning 
 
Bakgrund  

I ett utvecklingsprojekt i en glesbygdskommun i norra Sverige utarbetades under läsåret 
2015–2016 en arbetsmodell för tidiga intensiva insatser för att främja textförståelse hos 
elever i språklig sårbarhet oavsett orsak. I tidigare studier har meta-kognitiva strategier 
och träning på ordförråd visat sig ha positiv effekt på textförståelse och man valde därför 
att inkludera följande element i interventionen; förutspå vad som kommer att hända, 
identifiera obekant och bearbeta deras betydelse, ställa frågor till texten, och 
sammanfatta berättelser med egna ord. 

Syfte  

Syftet med studien var att utvärdera interventionens effekt på textförståelse genom att 
undersöka om resultat på tester som speglar textförståelse skiljde sig åt mellan elever 
med svag textförståelse som genomgått intervention och elever med svag textförståelse 
som inte tagit del av intervention. 

Metod  

I studien deltog 17 elever i årskurs 2, 11 pojkar och 6 flickor med svag textförståelse. För 
att utvärdera effekten av intensivundervisningen i förståelsestrategier och ordförråd 
användes en mixad faktoriell design med interventionsgrupp och kontrollgrupp som 
oberoende mellangruppsfaktor, inledande mätning och uppföljande mätning som 
inomgruppsfaktor och narrativ förmåga (återberättande av fabel) samt textförståelse mätt 
med DLS, som beroende variabler.  

Resultat 

Både interventionsgrupp och kontrollgrupp höjde sina resultat från inledande mätning 
till uppföljande mätning av narrativ förmåga och DLS textförståelse. Någon effekt av 
interventionen kunde dock inte påvisas. 

Slutsats  

Resultatet från studien väcker frågor om hur insatser för att främja textförståelse hos 
elever i språklig sårbarhet ska läggas upp. 
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Introduktion 
 
Att förstå språk är en viktig förmåga för utveckling och tillägnande av ny kunskap, och 
förståelse av språk på textnivå är en förutsättning för lärande i skolan. Att förstå muntlig 
eller skriftlig text är en komplex uppgift och elever kan ha svårt med både läs- och 
hörförståelse av olika anledningar. Elever med språkstörning har ofta 
förståelsesvårigheter både när det gäller muntlig och skriftlig text till följd av brister i 
ordförråd, grammatik och kunskap om textstrukturer medan elever med dyslexi oftast 
har svårare med läsförståelse än hörförståelse på grund av brister i visuell 
ordavkodningsförmåga (Kamhi & Catts, 2014). Det finns även elever som trots adekvat 
ordavkodningsförmåga har svårigheter med läsförståelse, de kallas ―poor 
comprehenders‖ eller ―specific comprehension deficit‖. Inte alla av de här eleverna 
uppfyller kriterierna för diagnosen språkstörning vilket visar att även mer subtila 
språkliga svårigheter får konsekvenser när det gäller textförståelse (Nation, Clarke, 
Marshall & Durand, 2004). Även elever med svenska som andraspråk kan på grund av 
kort vistelsetid i Sverige och bristande kunskap i svenska ha förståelsesvårigheter 
(Salameh, 2012), liksom elever med t.ex. koncentrationssvårigheter kan ha svårt med 
både läs- och hörförståelse till följd av koncentrationssvårigheterna (Bruce & Thernlund, 
2008). Svårigheter med textförståelse påverkar elevernas förmåga att ta till sig 
instruktioner och ny kunskap och är därför viktigt att uppmärksamma ur ett 
skolperspektiv. 

Att kunna uttrycka sig i tal och skrift är även det en viktig förmåga ur ett 
skolperspektiv (Skolverket, 2016). Berättande använder vi i skolsammanhang för att 
presentera vår kunskap på olika sätt. God narrativ förmåga kan beskrivas som förmågan 
att förstå en berättelse och att själv producera en berättelse på ett sådant sätt att 
lyssnaren kan hänga med, händelseförloppet skildras med början, mitt och slut samtidigt 
som motiv och känslor förklaras och förmedlas (Reilly, Losh, Bellugi, & Wulfeck, 2004). 

Under läsåren 2014–2016 pågick ett utvecklingsprojekt, Tidig intensivsatsning i 
avkodning och läsförståelse, på grundskolorna i en glesbygdskommun i norra Sverige. 
Syftet med projektet var att införa och utvärdera en arbetsmodell som innebar likvärdiga 
intensiva stödinsatser på alla skolor i kommunen för att främja ordavkodning och 
textförståelse hos elever i språklig sårbarhet (Levlin personlig kommunikation 2017-01-
04). Insatserna i ordavkodning respektive förståelse utfördes separat då man med grund i 
läsmodellen Simple View of Reading (Gough & Hoover, 1990) utgick från att det skulle 
finnas elever som behövde enbart extra stöd i ordavkodning och andra som enbart 
behövde extra stöd i förståelse medan vissa elever skulle behöva extra stöd i både 
ordavkodning och förståelse. När det gäller interventionen i förståelse så utfördes den 
intensiva träningen i liten grupp och man valde, med utgångspunkt i tidigare forskning 
(Berkeley, Scruggs, & Mastropieri, 2010; Hulme & Snowling, 2011), att fokusera på 
ordförråd och meta-kognitiva strategier. Den här studien syftar till att utvärdera 
interventionen i förståelse och undersökningsgruppen bestod av elever som enbart hade 
förståelsesvårigheter och elever som hade svårigheter med både förståelse och 
ordavkodning. 

 
 
Bakgrund 
 
I litteraturgenomgången går vi igenom språkliga och kognitiva förmågor och faktorer som 
påverkar textförståelse, samt på vilka nivåer man kan förstå en text. Olika 
förklaringsmodeller gås igenom med fokus på främst kognitiva förmågor. Aktuella 
interventionsstudier inom området tas upp. Elevernas muntliga återberättande av fabler 
analyseras och därför gås även narrativ förmåga igenom. Slutligen belyses olika aspekter 
av bedömning av textförståelse.  

I den här studien används begreppet språkförståelse som en övergripande term när 
det handlar om all förståelse som involverar språk. Med läsförståelse avses förståelse av 
skrivna ord, meningar och texter som man själv läser och med hörförståelse avses 
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förståelse av muntligt språk som tas in via hörseln. Vi använder oss även av begreppet 
textförståelse som refererar till förståelse av längre sammanhängande texter som eleven 
antingen har lyssnat på eller läst själv. Vid tester och intervention i den aktuella studien 
läste lärare texter och frågor högt samtidigt som eleverna hade texter och frågor framför 
sig vilket innebär att eleverna kunde nyttja både läs- och hörförståelse vid bearbetningen 
av texternas innehåll. När vi använder begreppet textförståelse i den här studien innebär 
det därmed att eleverna har haft möjlighet att både lyssna till texten och läsa själva. 

 
Språkförståelse 
 
Modeller som förklarar språkförståelse delas ofta upp i tre huvudgrupper: bottom-up, 
top-down och interaktiva modeller. Bottom-up modeller förklarar språkförståelse som 
processer som sker steg för steg och börjar med auditiv eller visuell input som bearbetas 
till större och mer meningsfulla enheter. Till skillnad från bottom-up modeller så betonas 
i top-down modeller vikten av script, scheman och inferenser som hjälper till att forma 
hypoteser och förutsägelser om informationen som processas (Kamhi & Catts, 2014). 
Huruvida man förlitar sig på bottom-up respektive top-down processer varierar beroende 
av vilket material som ska processas och beroende av läsarens eller lyssnarens 
färdigheter. När det gäller förståelse av diskurs antas top-down processer underlätta 
ordigenkänning och förståelse, och när isolerade ord utan sammanhang läses antas 
bottom-up processer vara nödvändiga (Helland, Tjus, Hovde, Ofte, & Heimann, 2011). I 
de interaktiva modellerna utgår man ifrån att både bottom-up och top-down processer 
bidrar till språkförståelse och att processerna sker parallellt (Kamhi & Catts, 2014). 
 
Läsförståelse 
 
För att förklara läsförståelse integrerade Gough och Hoover (1990) ordavkodning, att 
identifiera bokstäver och ord, och förståelse i en och samma förklaringsmodell, Simple 
View of Reading, SVR. Här förklaras läsförståelsen som produkten av ordavkodning och 
hörförståelse och de komponenterna kan således förklara individuella skillnader i 
läsförståelse. Ordavkodning och hörförståelse är båda nödvändiga för läsförståelse, om 
ordavkodningsförmågan eller hörförståelsen saknas så kommer läsförståelsen att utebli. 
(Gough & Hoover, 1990; Tunmer & Greaney, 2010).  Under den tidiga läsutvecklingen är 
korrelationen mellan hör- och läsförståelse svag, men när barn passerat nybörjarläsning 
och ordavkodningen blivit automatiserad så är sambandet mellan läsförståelse och 
förståelse av talat språk starkt (Sticht & James, 1984). För vuxna har hög korrelation 
(r=.90) mellan läs- och hörförståelse påvisats (Gernsbacher, Varner, & Faust, 1990). Att 
det finns läsare med bra ordavkodning men dålig läsförståelse och läsare med bra 
läsförståelse men dålig ordavkodning, tyder på att färdigheterna beror på olika 
underliggande språkförmågor (Catts, Adlof, Hogan, & Weismer, 2005). Samma 
språkdomäner och förmågor används för att förstå både talat språk och skriftspråk, det 
som skiljer dem åt är att läsning kräver ordavkodning (Kendeou, Savage, & van den 
Broek, 2009). För att förstå det man läser behöver en fonologisk kodning av bokstäverna 
ske och ord i det mentala lexikonet måste nås. På meningsnivå ska en syntaktisk parsing 
och semantisk integration utföras och texten måste organiseras på lokal och global nivå. 
De här processerna leder till en sammanhängande mental representation av texten 
(Ehrlich, 1999). 

 
Förståelse av text 
 
När det gäller att förstå en text så räcker inte bottom-up och top-down modeller till för att 
förklara hur information på textnivå integreras med läsarens eller lyssnarens 
förkunskaper och erfarenheter för att skapa mening. Kintschs konstruktions-
integrationsmodell, CI-modellen, från 1998 bygger på antagandet att förståelse av text 
grundar sig på samma förmågor som förståelse av tal (Snowling & Hulme, 2005). CI-
modellen utgår från att textförståelse består av processer på två nivåer, textbaserade och 
situationsbaserade processer. De textbaserade processerna sker i sin tur på mikro- 
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respektive makronivå.  På mikronivå analyseras ords betydelser och deras förhållande till 
varandra och på makronivå analyseras centrala teman i texten och relateras till varandra. 
Processerna på mikro- och makronivå bildar den textbas som ger en bokstavlig förståelse 
av texten men för en djupare förståelse måste textbasen integreras med tidigare 
kunskaper, erfarenheter och känslor. Integreringen är de situationsbaserade processerna 
som leder fram till en mental modell av textens innehåll. Den kan bestå av inre bilder och 
känslomässigt innehåll som ger läsaren djupare förståelse både utifrån textens inre 
kontext och utifrån textens relation till omvärlden (Kintsch & Rawson, 2005). 
 
Språkliga och kognitiva faktorer som påverkar textförståelse 
 
Med utgångspunkt i CI-modellen kan man placera språkliga och kognitiva faktorer som 
påverkar textförståelse på två nivåer.  På mikronivå är ordavkodningsförmåga och läsflyt 
av betydelse (Garcia & Cain, 2014). Men även ordförrådet påverkar läsförståelse (Nation 
& Snowling, 1998). Sambandet mellan ordförråd och läsförståelse är ömsesidigt, ju större 
ordförråd man har desto bättre kan en text förstås och vid god förståelse av text kan 
slutsatser dras utifrån kontext i texten och därmed understödja förståelsen av enskilda 
ord (Perfetti, Landi, & Oakhill, 2005). Även hur frekventa ord är har visat sig ha 
betydelse. I en studie där franska barn med språkstörning jämfördes med två 
kontrollgrupper, en åldersmatchad och en språkmatchad grupp, kunde författarna påvisa 
skillnader i grammatisk förståelse på meningsnivå mellan barnen med språkstörning och 
kontrollgrupperna beroende på hur frekventa orden i meningen var. Barnen med 
språkstörning fick ett signifikant lägre resultat avseende förståelse på meningarna med 
lågfrekventa ord jämfört med meningarna med högfrekventa ord. Resultaten förklarades 
med att individer med språkstörning kan ha svårare med ordmobilisering och att plocka 
fram information om ord, även om orden är kända för dem. Författarna menar att 
ordmobiliseringen blir energikrävande vilket i sin tur kan påverka möjligheten att skapa 
en korrekt representation av meningen och förståelsen påverkas då negativt (Leclercq, 
Majerus, Jacob, & Maillart, 2014). 

På makronivå har forskning visat att förmåga att göra inferenser och exekutiva 
funktioner påverkar textförståelse (Kendeou, Van Den Broek, Helder, & Karlsson, 2014). 
Förmåga att göra inferenser och olika exekutiva funktioner interagerar och påverkar 
ständigt varandra. Att göra inferenser handlar om att dra slutsatser för att skapa ett 
sammanhang av texten vilket kan göras på en lokal nivå när information i texten förs 
samman genom till exempel pronomen och synonymer. Inferenser kan också göras på en 
övergripande nivå, genom att använda förkunskaper för att sätta in information i texten 
ett större sammanhang (Kintsch & Rawson, 2005). Bristande förmåga att göra inferenser 
kan leda till svårigheter att identifiera referenter som nämnts tidigare och läsaren får då 
svårt att förstå text för att de inte kan identifiera de viktiga förbindelser som ger texten 
sammanhang. Svårigheten visar sig också i problem att fylla i det som inte sägs i texten, 
att läsa mellan raderna. Begränsad förkunskap om innehåll och om textstruktur kan leda 
till att felaktiga slutsatser dras och leder också till begränsad förståelse (Kendeou et al., 
2014). Exekutiva funktioner fungerar som samordnare av olika typer av information och 
kontrollerar, reglerar och organiserar våra beteenden, tankar och emotioner (Hulme & 
Snowling, 2009). När det gäller förståelse av text brukar arbetsminneskapacitet, förmåga 
till inhibering och förmågan att växla uppmärksamhet lyftas fram som viktiga funktioner 
(Kapa & Plant, 2015). Arbetsminnet möjliggör kvarhållande av information för att 
integrera den med inkommande ny information. Läsare med begränsad 
arbetsminneskapacitet har inte samma möjlighet att hålla stora mängder information 
aktiv under läsning vilket resulterar i lägre förståelse (Britton & Graesser, 1996). 
Arbetsminneskapacitet påverkar också förmågan att dra slutsatser och förmågan att 
reflektera över sin egen förståelse (Daneman & Green, 1986). Inhibering är förmågan att 
kunna bortse från irrelevant information i texten och styr på så sätt vilken information 
som processas i arbetsminnet (Kapa & Plante, 2015). Förmåga till att hämma automatiska 
ageranden påverkar läsförståelse och elever med svag läsförståelse har visat svårigheter 
med att bortse från irrelevant information. När läsaren kan bortse från irrelevant 
information i texten, behålla det centrala innehållet aktivt i arbetsminnet och kan 
fokusera och växla sin uppmärksamhet till de centrala delarna bildas en 
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sammanhängande representation av texten (Cain, 2006; Carretti, Cornoldi, De Beni, & 
Romano, 2005). 

Automatisering av förståelseprocesser på lägre nivå frigör mentala resurser för 
processer på högre nivå. Hos läsare som i huvudsak har svårigheter med de lägre 
processnivåerna brister förståelsen på grund av att processerna är krävande för 
uppmärksamhet och arbetsminne. Läsare som istället har brister i processerna på högre 
nivå har svårigheter att identifiera semantiska ledtrådar mellan olika enheter i texten och 
att koppla samman texten med tidigare kunskap och erfarenheter. De har även svårare att 
identifiera det centrala innehållet i texten vilket också resulterar i nedsatt förståelse 
(Kendeou et al., 2014). 
 
Narrativ förmåga 
 
Narrativ förmåga kan beskrivas som förmåga att förstå och själv kunna producera en 
berättelse så att lyssnaren kan följa med (Magnusson, Nauclér & Reuterskiöld, 2008). 
När det gäller berättande av fiktiva historier eller sagor, används ofta språket på ett 
annorlunda sätt än vid vardagligt tal och berättandet följer ofta förutsedda mönster.  Här 
räcker det inte med egna erfarenheter av sådant man själv varit med om, utan det krävs 
att barnet blivit exponerat för många historier och sagor så att de skapat en inre struktur 
för hur en historia är uppbyggd (Heath, 1986). 

Trots att narrativ förmåga är en komplex förmåga som inkluderar språkliga, 
kognitiva och sociala färdigheter (Botting, 2002; Reilly et al., 2004) kan de flesta barn 
redan i förskoleåldern producera flera typer av berättelser i sitt spontana tal. Berättelser 
fortsätter sedan att utvecklas med stigande ålder och skolår och flera viktiga förändringar 
i den narrativa förmågan tillkommer genom skolåren och med ökad mognad. Narrativor 
blir gradvis längre, mer detaljerade och bättre organiserade. De innehåller också fler 
händelser som i större utsträckning avslutas och vävs in i större händelser. Sammanhang 
och samband mellan olika händelser ökas också genom att barnen använder sig av 
syntaktiska mönster och enheter som konjunktioner i större utsträckning. Berättaren 
lägger också större vikt vid att nämna karaktärernas känslor, tankar och avsikter och 
större ansträngning görs även för att underhålla och engagera lyssnaren (Nippold, 2007). 

När barn lyssnar till historier och sagor får de kontakt med ett mer 
dekontextualiserat språk och det fungerar som en brygga från det kontextbundna språk 
som används i hemmet och det abstrakta språk som behövs i skolsituationen (Westby, 
2005). För att förstå och berätta en historia på ett effektivt sätt behöver således 
berättaren guidas av en inre berättarstruktur (Nippold, 2007; Stein & Glenn, 1979). Stein 
och Glenn (1979) definierade inre berättarstruktur som story grammar, i termer av 
berättelser bestående av bestämda delar som till exempel introduktion av miljö och 
karaktärer, en konflikt, försök till att lösa konflikten samt en konsekvens. Den som läser, 
lyssnar till, eller berättar en historia använder sig av sin kunskap om berättarstruktur för 
att förståelsen ska kunna bli en snabb och effektiv process (Kamhi & Catts, 2014). 
Forskning har visat att elever med lässvårigheter inte använder sig av berättelsestrukturer 
på ett lika effektivt sätt som elever med typisk läsutveckling för att berätta, återberätta 
och förstå texter (Pearson & Fielding, 1991).  

Berättande är ett av de områden där skolbarn som haft språksvårigheter i 
förskoleåldern kan ha kvarvarande svårigheter. Fey, Catts, Proctor-Williams, Tomblin och 
Zhang (2004) undersökte muntligt och skriftligt berättande hos 538 barn när de gick i åk 
2 och åk 4. De kunde visa att barn som i förskoleåldern haft språksvårigheter men sedan i 
åk 2 presterade bra på både standardtest och berättande ändå skiljde sig från barn med 
typisk språkutveckling just när det gällde berättande när de kom till åk 4. Barn med 
typisk språkutveckling använde ett språk med fler olika ord, mer komplex grammatik, 
färre fel och bättre övergripande kvalitet i sitt berättande. Sambandet mellan narrativ 
förmåga och textförståelse har belysts av Cain (2003) i en studie där förmågan att berätta 
en historia hos barn med svag respektive god textförståelse i lågstadieåldern jämfördes. 
Studien visade att barnen med svag förståelse berättade historier som var bristfälliga 
både gällande den övergripande narrativa strukturen och språklig komplexitet. Narrativ 
förmåga kan även förutsäga barns framtida språk- och läsförmåga. Nedsatt narrativ 
förmåga i skolåldern och nedsatt läsförståelse visade på ett direkt samband i en 
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longitudinell studie där verbal narrativ förmåga studerades hos barn med svårigheter 
med ordavkodning och hörförståelse (Westerveld, Gillon, & Moran, 2008). Den narrativa 
förmågan speglar således förståelse och påverkar skolframgång vilket har belysts i ett 
flertal studier (Miller, Heilmann, Nockerts, Iglesias, Fabiano, & Francis, 2006; 
Westerveld et al., 2008). Sambandet mellan narrativ förmåga och skolframgång leder till 
att det är viktigt att inkludera berättarförmåga och textförståelse i både språklig 
bedömning och intervention. 

 
Intervention för att främja textförståelse 
 

Meta-kognitiva strategier 
 

Meta-kognitiva strategier är verktyg som ska hjälpa elever att veta hur de ska tänka när de 
läser. De understödjer elevers förståelse genom att eleven stannar upp och tar hjälp av 
kontexten, både den språkliga och de bilder som kan finnas. Elever får med hjälp av 
strategierna stöd i att göra inferenser till sådant de redan kan och även hjälp med att 
identifiera ord som är svåra att förstå och som sedan kan bearbetas vidare. Institute of 
Education Science definierar läsförståelsestrategier som medvetna mentala handlingar 
som elever gör för att förbättra sin förståelse och för att komma ihåg vad de läst. 
Strategierna i sig behandlar inte språkliga svårigheter men hjälper elever till förståelse 
genom att de blir mer aktiva, ifrågasättande, förutseende och problemlösande läsare 
(Shanahan, Callison, Carriere, Duke, Pearson, Schatschneider, & Torgesen, 2010). 
 

Reciproka textsamtal 
 

En av de tidiga undervisningsmodeller som utgår från meta-kognitiva strategier och som 
har fått stort genomslag är Palinscars och Browns (1984) undervisningsmodell Reciprok 
undervisning, RU. Modellen lägger vikt vid samarbete, lärandet sker i dialog med andra 
och mening skapas tillsammans (Reichenberg & Lundberg, 2012). Palinscar och Brown 
(1984) menar att läsförståelse är en produkt av textens grad av läsbarhet, graden av 
överensstämmelse mellan innehållet i texten, elevens förkunskaper och elevens strategier 
i samband med läsningen. Eleverna övas i att bli aktiva, konstruktiva läsare. 
Förståelsestrategierna är något man har nytta av både när man läser och när man lyssnar. 
De kognitiva aktiviteter som bidrar till god läsförståelse handlar om att ha målet med 
läsningen klart för sig, vara medveten om att man förväntas aktivera relevanta 
bakgrundskunskaper, kunna skilja på viktig och mindre viktig information, kunna 
förhålla sig kritisk till textinnehållet, kunna styra och kontrollera sin egen förståelse, och 
kunna tolka och göra förutsägelser. Fyra strategier valdes ut som de menade motsvarade 
de här kognitiva aktiviteterna. De fyra strategierna som utgör kärnan i RU är: 

1. Förutsäga och ställa hypoteser om handlingen, dvs göra inferenser. 
2. Ställa egna frågor före, under och efter läsningen av texten (här tränas man i att 

skilja ut viktig respektive oviktig information) 
3. Reda ut oklarheter (t.ex. svåra ord) 
4. Sammanfatta texten med egna ord. 

Alla de fyra strategierna förutsätter att eleverna aktiverar relevanta förkunskaper. 
Undervisningen ska genomföras som samtal i små grupper och texten delas upp i mindre 
segment vilket gör att minnet inte belastas så hårt (Reichenberg & Lundberg, 2012). 

När det gäller läsförståelsestrategier finns god evidens för att de hjälper både elever 
med och utan språksvårigheter (National reading panel, 2000). I en översiktsstudie av 
Berkeley, Scruggs och Mastropieri (2010) dras slutsatsen att forskningen genom åren har 
visat att insatser i läsförståelse, inkluderande meta-kognitiva strategier som att ställa 
frågor till texten, tänka högt kring textens innehåll och sammanfatta med egna ord är 
effektiva metoder för att förbättra läsförståelse. Instruktion om ords betydelse och 
berättande har även i en randomiserad kontrollstudie visat sig ge signifikant förbättring 
av läsförståelse hos barn med läsförståelsesvårigheter (Clarke, Snowling, Truelove, & 
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Hulme, 2010). Gillam, Olszewski, Fargo och Gillam (2014) undersökte effekten av 
intervention i helklass där en logoped tillsammans med klassläraren gav eleverna 
undervisning i berättande, ordförråd och ordförståelse till lågstadieelever. Resultaten 
visade att eleverna som fått den här undervisningen producerade mer komplexa 
berättelser och deras ordförråd förbättrades också i jämförelse med en kontrollklass. I en 
tidigare undersökning (Gillam, Gillam & Reece, 2012) var åtta barn med språkstörning 
randomiserade till behandling i liten grupp där man under sex veckor arbetade med 
berättande. När de jämfördes med en kontrollgrupp som fått vanlig logopedbehandling så 
kunde en större effekt av behandlingen som gavs utifrån berättande påvisas. 

Wright, Mitchell, O’Donoghue, Cowhey & Kearney (2015) har undersökt effekten av 
att arbeta med läsförståelsestrategier hos barn som hade läsförståelsesvårigheter 
och/eller språkstörning. De studerade en fyra veckors gruppbehandling där två logopeder 
träffade tio elever i åldrarna 12–14 år för att arbeta med läsförståelsestrategier. Man 
kunde då efter avslutat intervention påvisa förbättrad läsförståelse. När de följde upp 
eleverna ett år senare kunde de dock konstatera att effekten inte kvarstod vilket antyder 
att den här typen av strategier måste hållas aktuella och användas för att vara till hjälp för 
eleverna. Dock visar studien att relativt små insatser kan ge effekt på läsförståelse vilket 
gör att det inte bör vara problematiskt att underhålla läsförståelsestrategierna för att även 
kunna uppnå effekt på längre sikt. Peña och kollegor har använt berättande i sina studier 
om dynamisk bedömning i skolsammanhang. I studien fick 27 elever med typisk 
språkutveckling och 14 elever med språkstörning berätta till bilder vid två tillfällen. Inför 
andra tillfället lades två 30-minuters tillfällen av medierat lärande till. Resultat visade att 
eleverna i båda grupperna förbättrade sitt berättande även efter en liten insats (Peña, 
Gillam, Malek, Ruiz-Felter, Resendiz, Fiestas, & Sabel, 2006). Den information man kan 
få om elevens förmåga efter en kort insats är också värdefull för guidning om fortsatta 
insatser och behandling (Laing, & Kamhi, 2003). 
 
Bedömning av textförståelse 
 
Förståelse på textnivå är komplext vilket även gör ansatser till att mäta både läs- och 
hörförståelse till en utmaning. Keenan och Meenan (2014) jämförde i en studie bland 995 
barn fyra olika standardiserade läsförståelsetest. I två av testerna läste barnen textavsnitt 
högt och fick i det ena testet svara på flervalsfrågor som testledaren läste högt för dem 
efter varje avsnitt och i det andra testet mättes förståelsen både genom att barnen själva 
återberättade texten och genom att de fick svara på öppna frågor. Återberättandet 
bedömdes utifrån antal innehållsbärande enheter som barnet fick med. I de andra två 
testen läste barnen enstaka meningar och kortare textpassager med en till två meningar 
tyst. De enstaka meningarna togs bort efter att barnen läst meningen och därefter 
presenterades fyra bilder från vilka barnen ombads välja den bild som bäst 
representerade meningens betydelse.  Det sista testet var ett så kallat lucktest och gick ut 
på att barnen fyllde i saknade ord i meningarna de läste. Studiens resultat visade att 
endast 20 av barnen fick låga resultat på alla fyra testerna vilket tyder på att de test som 
utvärderades i deras studie mäter olika aspekter av läsförståelse och läsförmåga. Vissa 
typer av texter och uppgifter påverkas mer av brister i ordavkodningsförmåga, andra är 
mer krävande för arbetsminnet och ytterligare andra kräver förförståelse och 
bakgrundskunskap. Ett enda test fångar alltså inte alla aspekter av läsförståelse vilket 
även gäller för hörförståelse på textnivå då vi till stor del använder samma språkliga 
förmågor när vi läser en text och svarar på frågor som när vi lyssnar till en text och svarar 
på frågor (Kendeou et al., 2009). Det som dock skiljer läs- och hörförståelse åt är att 
läsförståelsen kräver ordavkodningsförmåga och vid hörförståelsen krävs mer av 
arbetsminnet då man inte har möjlighet att gå tillbaka till texten på samma sätt som när 
man läser den (Kendeou et al., 2014). 

När det handlar om textförståelse har bedömning av narrativ förmåga lyfts fram 
som ett betydande analysverktyg (Botting, 2002). Den narrativa förmågan kan beskrivas 
som att producera och förstå en berättelse (Magnusson et. al., 2008). Analys av narrativor 
är en flexibel metod med hög ekologisk validitet för undersökande av barns 
språkförmåga. Ekologisk validitet anger resultatens generaliserbarhet till verkliga 
situationer. Narrativor är informativa om barns språk samt känsliga för små variationer 
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eftersom de ger information på mikrostrukturell nivå, gällande ord och fraser, men även 
på makrostrukturell nivå, vilket är den övergripande strukturen på berättandet (Ebert & 
Scott, 2014).  

Analys på makrostrukturell nivå undersöker barns språk bortom yttrandenivå och 
har ofta sitt ursprung i story grammar där man menar att alla historier har ett system 
vad gäller inramning och händelseförlopp (Heilmann, Miller, Nockerts, & Dunaway, 
2010). Heilmann och kollegor (2010) har undersökt olika procedurer för bedömning och 
poängsättning av narrativ förmåga som använts i forskning och har utvecklat Narrative 
Scoring Scheme, NSS, för att kunna mäta bredden av förmågor som barn i skolåldern 
behöver för att kunna berätta en historia på ett intressant och sammanhängande sätt. 
NSS sträcker sig bortom story grammar analyser genom att inkludera fler aspekter på den 
narrativa processen. Den kombinerar grundläggande story grammar komponenter med 
användande av meta-lingvistiska och meta-kognitiva verb och hur väl narrativen är 
sammansatt, de här komponenterna i språket utvecklas genom skolåren. Bedömningen 
görs inom sju områden av narrativ förmåga (introduction, character development, 
mental states, referencing, conflict resolution, cohesion och conclusion). Summan av 
poängen från de sju delkategorierna bildar sedan ett mått för den övergripande narrativa 
förmågan. 

Heilmann et al. (2010) utvärderade NSS i en studie där 129 barn med typisk 
utveckling återberättade en bilderbok, narrativorna bildade en normativ databas över 
barns verbala berättarförmåga. I studien undersöktes relationen mellan 
mikrostrukturella mått på vokabulär och grammatik med de makrostrukturella måtten i 
NSS. Korrelationen mellan NSS, ålder och de mikrostrukturella måtten var signifikant. 
Vidare påvisades ett signifikant samband mellan vokabulär mätt med totalt antal olika 
ord och de makrostrukturella måtten i NSS. Studien visade att NSS är ett robust mått för 
den övergripande narrativa förmågan och slutsatsen drogs att NSS är ett informativt och 
effektivt verktyg för att analysera barns narrativa förmåga på makronivå.  
 
Syfte och frågeställning 
 
Den här studien är en del av projektet Tidig intensivsatsning i avkodning och 
läsförståelse, som har genomförts i en glesbygdskommun i norra Sverige i samarbete 
med Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

Syftet med studien är att undersöka om en intervention med fokus på ordförråd och 
meta-kognitiva strategier ger effekt på narrativt återberättande och textförståelse och 
leder till tre specifika frågeställningar: 

 
1. Hur presterar elever med svag textförståelse som fått intensivundervisning i 

förståelsestrategier och ordförråd i liten grupp (interventionsgrupp) när det gäller 
narrativ förmåga i jämförelse med elever med svag textförståelse som fått 
traditionell klassrumsundervisning (kontrollgrupp)? 

 
2. Hur ser skillnader ut i textförståelse mätt med ett läs-hörförståelsetest med 

flervalsfrågor mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp efter avslutad 

intervention? 

 
3. Vilka aspekter av narrativt återberättande har utvecklats positivt för elever som 

har gjort framsteg under interventionen? 
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Metod 
 
Design 
 
För att utvärdera effekten av intensivundervisningen i förståelsestrategier och ordförråd 
användes en mixad faktoriell design med interventionsgrupp och kontrollgrupp som 
oberoende mellangruppsfaktor, inledande mätning och uppföljande mätning som 
inomgruppsfaktor och narrativ förmåga samt textförståelse som beroende variabler.  
 
Deltagare 
 
Totalt 17 elever i årskurs 2 från tre olika skolor i en glesbygdskommun i norra Sverige 
deltog i studien (Tabell 1). Elevernas medelålder var 8:8 år vid interventionens start. Sex 
av deltagarna flickor och 11 var pojkar. Till studiens inklusionskriterier hörde att 
deltagarna gick i årskurs 2 under läsåret 2015–2016. Eleverna hade utfört screening i 
Diagnostiskt material för analys av läs- och skrivförmåga, DLS (Järpsten & Taube, 2013) i 
oktober årskurs 2 och presterat -0,9 standardavvikelser från medel vilket var 15% av det 
totala elevunderlaget. Även nyanlända elever med svenska som andraspråk och de som på 
grund av ordavkodningssvårigheter tidigare deltagit i avkodningsintervention inom 
projektets ramar inkluderades. Vårdnadshavare hade lämnat samtycke för sitt barns 
deltagande i studien (Appendix A). Eleverna delades upp i interventionsgrupp (n=9) och 
kontrollgrupp (n=8), vid två skolor var indelningen slumpad och vid den tredje delades 
eleverna in i respektive grupper utefter skolornas möjlighet att utföra interventionen med 
lämpliga gruppstorlekar. Tre elever exkluderades från studien, en som användes i 
pilotstudien och två där endast inspelning från före intervention fanns tillgänglig. 

 
Tabell 1. Deltagarnas kön, medelålder, svenska som andraspråk (SVA) och deltagande i 
avkodningsintervention, totalt och per grupp 
 

 

 

 

N 

 

Flickor 

 

Pojkar 

 

Medelålder 

 

SVA 

 

Avkodningssvårigheter 

Interventionsgrupp 

 

9 4 5 8;9 1 7 

Kontrollgrupp 

 

8 2 6 8;7 2 2 

Totalt 

 

17 6 11 8;8 3 9 

 
 
Procedur 
 
De 17 eleverna med svag textförståelse deltog i intensiv undervisning i förståelse under 
läsåret 2015–2016. Varje elev fick extra stöd i ordförråd och läsförståelsestrategier under 
7 veckor i 30–40 minuter vid 3–4 tillfällen per vecka under vårterminen i årskurs 2. 
Träningen genomfördes av specialpedagog eller annan pedagog (utbildad lågstadie- eller 
mellanstadielärare) och skedde i liten grupp (3–4 elever) på respektive skola. Tre 
pedagoger på tre olika skolor ansvarade för intensivundervisningen där texter 
bearbetades, den innehöll följande moment: a) förutspå vad som kommer att hända; b) 
identifiera obekanta ord och bearbeta deras betydelse; c) ställa frågor till texten; d) 
sammanfatta texten med egna ord (Appendix B).  

Alla läspedagoger och undervisande klasslärare deltog i en föreläsning om 
läsförståelse samt interventionens innehåll och upplägg innan interventionen startade. 
Läspedagogerna dokumenterade varje övningstillfälle för att underlätta utvärdering och 
planering av nästa lektion. Läspedagogerna fick handledning vid två tillfällen under 
vårterminen av projektgruppen bestående av en specialpedagog och skollogoped och de 
deltog i en workshop där de gick igenom lektionsplaneringen för varje vecka.  
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I januari genomfördes en inledande mätning där alla elever i interventionsgruppen 
och kontrollgruppen fick sammanfatta texten, Räven och korpen (McDougall & Steer, uå) 
individuellt. Båda grupperna hade bearbetat texten vid 3 tillfällen under den första 
veckan av intensivträningsperioden innan den inledande mätningen genomfördes. 
Eleverna i kontrollgruppen hade sedan traditionell undervisning i klassrummet under de 
veckor som interventionsgruppen deltog i intervention i liten grupp. I månadsskiftet 
mars-april efter att interventionsgruppen fått sin intensivundervisning skedde en 
uppföljande mätning där eleverna från båda grupperna fick sammanfatta texten En 
klocka på katten (McDougall & Steer, uå) individuellt. Texten hade på samma sätt som 
vid den inledande mätningen bearbetats vid 3 tillfällen i båda grupperna innan 
inspelningen genomfördes. I april-maj fick kontrollgruppen intensivundervisning med 
fokus på förståelse enligt samma upplägg som interventionsgruppen. Samtliga inledande 
och uppföljande mätningar utfördes och spelades in av skollogoped. I månadsskiftet 
mars-april deltog studiens deltagare i en ny testning av förståelsen med DLS 
textförståelse. För översikt av procedur se figur 1 nedan. 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Flödesschema över screening, tester och intervention. Årskurs 2, 2015–2016.  

Kontrollgrupp 
(n=8) 

Genomgång v.1 , 
‖räven och 

korpen‖ 

 

 Inledande mätning, narrativ förmåga, ‖räven och 
korpen‖, januari 

Intervention v.2-6 

Uppföljande mätning narrativ förmåga, ‖en klocka på 
katten‖, mars-april 

Vårtermin åk. 2, DLS textförståelse för åk. 2, mars-april  

Intervention v. 
8-12 

 

Genomgång v.7 
‖en klocka på 
katten‖ 

Interventions-
grupp (n=9) 

Genomgång v.7 
‖en klocka på 
katten‖ 
 

Genomgång v.1 , 
‖räven och 

korpen‖ 

 

Ordinarie 
undervisning v.2-6 

Hösttermin åk. 2, screening DLS textförståelse för åk. 2 
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Material 
 
Under höstterminen i årskurs två genomfördes textförståelsescreening med DLS 
läsförståelse (Järpsten & Taube, 2013) för att identifiera deltagarna till studien. Testerna 
bestod av text med flervalsfrågor. Läraren läste både text och frågor högt samtidigt som 
eleverna hade text och frågor framför sig för att säkerställa att elever med 
förståelsesvårigheter fångades upp snarare än de med ordavkodningssvårigheter. 
Fortsättningsvis kommer screeningarna att benämnas DLS textförståelse. Elevernas 
textförståelse analyserades dels utifrån deras narrativa förmåga, att återberätta en fabel, 
och dels utifrån deras förmåga att lyssna till och läsa en text för att sedan svara på 
flervalsfrågor (DLS textförståelse). Vid inledande och uppföljande mätningar användes 
ljudfiler med återberättande av fablerna Räven och korpen (McDougall & Steer, uå) samt 
En klocka på katten (McDougall & Steer, uå) som underlag för bedömning av narrativ 
förmåga. Fablerna är likvärdiga gällande längd, innehåll och svårighetsgrad. Vidare så 
jämfördes elevernas resultat på DLS Textförståelse (Järpsten & Taube, 2013) som utförts 
i åk 2 vid inledande mätning och uppföljande mätning.  

Mjukvaruprogrammet Systematic Analysis of Language Transcripts (SALT) 
användes för analys av fablerna på makro- och mikronivå. Analysmallar (Appendix C och 
D) i enlighet med Narrative Scoring Scheme, NSS användes för poängsättning av 
respektive fabel för att bedöma den narrativa förmågan på makronivå. Analysmallar för 
antal återgivna informationsled (Appendix E och F) utformades också för respektive fabel 
för att få ett mått på i hur stor omfattning eleverna återgav det totala innehållet i fabeln. 
Återgivningsprovet ―Luftballongen‖ ur Umesol (Taube, Tornéus, & Lundberg, 1984) 
fungerade som initial modell för poängfördelningen. 
 
Transkription och dataanalys 
 
De inspelade ljudfilerna av deltagarnas muntliga återberättande av fabler transkriberades 
i word-dokument i enlighet med programmet SALT:s kategorier och regler och 
analyserades sedan i SALT (https://www.saltsoftware.com/). Deltagarnas yttranden 
delades vid transkriptionen upp i c-units. I tabell 2 visas koder, förklaringar och exempel 
som använts vid transkriptionen till SALT. Transkription med kodning för analys i SALT 
sträckte sig från barnets första yttrande till att barnet avslutat återberättandet, samtal 
utöver återberättandet transkriberades för analys av övergripande berättarstruktur. 
Pauser kodades då de bedömdes vara 2 sekunder eller längre. Överlappningar mellan 
talare kodades inte eftersom de inte analyserades i den här studien. Användning av 
dialekt accepterades, till exempel: ‖Kan du ge den åt jag‖/‖jag ger den åt du‖/‖jag ger den 
till han‖ eftersom det ansågs vara acceptabel användning av språket. Vid transkription 
användes skriftspråk, till exempel transkriberades ‖nånting‖ som ‖någonting‖. Olika 
uttryck för ja och nej, till exempel ‖mm‖ och ‖nä‖, transkriberades som ‖ja‖ och ‖nej‖. 
Reglerna användes för att undvika att få missvisande antal olika ord då uttrycken syftar 
till samma innehåll. 
 
Tabell 2. SALTs koder för transkription och analys, förklaring och exempel 
 

Kod Förklaring Exempel 

* Innan ett ord: ordet saknas sen sa *musen: ―inte jag‖. 

* Efter ett ord: ordet har påbörjats men 
avslutas innan det är klart 

Så han sku* få honom att sjunga. 
 

: Pauser längre än 2 sekunder Sen ville han inte : sjunga. 

‖‖ Direkt citat Så sa den bruna musen ‖Jag vill inte‖. 

https://www.saltsoftware.com/
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> Övergivet yttrande Och sen skulle > 

% Imitation av djurläte eller ljud från 
objekt. 

%kra_kra 

/ Föregående ord är ett bundet morfem mus/en, bo/dde 

| Likställer ett ord med ett annat komde|komma[EO:kom] 

_ Upprepning för emfas eller namn. ―Inte_inte_inte jag‖ 
Räven_och_korpen 

E Testledarens tal E Vad var det som hände i sagan? 

C Barnets tal C Det fanns en stor mus. 

() Tvekfenomen, ―mazes‖. Fyllda pauser, 
falska starter, repetitioner, 
omformuleringar. 

Han (hm) tog den sen. 
(jag) (jag hade) Jag visste inte. 

{} Kommentar {E skrattar} 

X Ohörbara morfem, ord och yttranden Dom kunde x en hund. 

[EF:] Fonologisk error Han skulle lura  
kroppen|korp[EF:korpen].  

[EO:] Övergeneralisering komde|komma[EO:kom] 

[EW:] Fel ordval eller extra ord  Honom[EW:han] gick dit. 
Ingen vågade att[EW] göra det. 

[EU] Fel på yttrandenivå Det första var (att komma) ((nä vad säger 
jag)) för att he in till andra hus/et [EU]. 
Och så räv/en högg i den [EU]. 
Då första förslag/et var att byta bredvid 
hus/et [EU]. 

[WO] Fel ordföljd Det var möss som våga/de inte göra såna 
sak/er med katt/en [WO]. 

 
 

Grammatiska transkriptionsregler  
 

Som utgångspunkt för transkriptionsregler gällande grammatiska aspekter i texten 
användes SALT’s manual (Miller, Andriacchi, & Nockerts, 2015). Användaren av 
programmet SALT måste ge programmet förklaringar till hur språket ska tolkas för att det 
ska kunna göra en språklig analys av materialet. Till exempel tolkar programmet ―hoppa‖ 
och ―hoppade‖ som två olika ord trots att de har samma rot vilket ger ett missvisande 
antal olika ord och andel olika ord, TTR. För att programmet ska känna igen rätt antal ord 
markeras roten av ordet ut i de fall då grundformen står kvar efter att böjningen 
markerats med en ‖/‖. Till exempel räknas ―bo‖ och ―bo/dde‖ som ett ord, ―bo‖, som 
yttrats två gånger. Om grundformen inte går att få fram med ‖/‖ markeras inte ordet med 
‖/‖, grundformen ―fågel‖ går inte att få fram enbart genom att använda ‖/‖ vid ordet 
―fåglarnas‖ och lämnas därför omarkerat. Risken bedömdes vara liten att det totala 
antalet ord skulle påverkas i någon betydande mening av den här tillämpningen av ‖/‖. 
Endast ord i yttranden, och inte inom parenteser noteras av programmet för att beräkna 
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de mikrostrukturella måtten. Se tabell 3 för utförlig förklaring av grammatiska 
förhållningsregler tillämpade i SALT. 
 
Tabell 3. Grammatiska transkriptionsregler i SALT 
 

Regel Exempel 

Regelbundna verb och substantiv kodas: grundform används om det 
går att få fram den genom att använda ‖/‖ 

Titta/de, ropa/de, 
mus/en, räv/ens 

Oregelbundna verb eller substantiv kodas inte, de transkriberas som de 
används.  

Åt, sprang, möss, 
mössens, fåglarnas 

Adjektiv kodas inte, transkriberas som de används. Bruna, stora 

Olika former av kopula kodas inte, transkriberas som de används Han var 

Hjälpverb kodas inte, transkriberas som de används Har, hade, haft 

Pronomen kodas inte, transkriberas som de används Han, honom, hans 

 
 
Mått på mikronivå 
 
Språklig komplexitet, analys på mikrostrukturell nivå, fokuserar i huvudsak på lingvistisk 
form och innehåll som mäts på ord och yttrandenivå. I SALT analyserades totalt antal 
ord, totalt antal olika ord, och andel olika ord (Type-token ratio, TTR). Totalt antal ord 
är ett mått för hur mycket innehåll som produceras i narrativen (Allen, Kertoy, Sherblom, 
& Pettit, 1994). Totalt antal olika ord är ett mått för ordförrådets diversitet (Heilmann et 
al., 2010). Ord inom parenteser och klamrar exkluderas från beräkningen av 
mikromåtten. Syftet med andel olika ord, TTR, är att kontrollera för textlängd och 
beräknas som kvoten mellan totalt antal olika ord och totalt antal ord. När längden på 
transkriptionen ökar minskar andel olika ord eftersom färre olika ord används för en 
större mängd ord. Måtten analyserar produktivitet i längd och vokabulär (Miller, et al., 
2015), och valdes med anledning av att interventionen delvis fokuserade på att öka 
ordförrådet och kan då tänkas ha påverkats av interventionen.  
 
Mått på makronivå 
 

Narrative Scoring Scheme 
 

För att bedöma den narrativa kvaliteten på makronivå användes i den här studien 
Narrative Scoring Scheme (Heilmann et al., 2010). NSS använder en bedömares 
omdöme på textnivå där diskreta kriterier kodas och poängsätts på en skala från 1–5, där 
1 poäng ges vid minimal förmåga och 5 då deltagaren visat sig kunnig att använda de 
uppställda kriterierna (se Appendix C och D för angivning av poängsättning). 
Bedömningen gjordes på sju delkategorier av narrativ förmåga och summan av poängen 
från de sju delkategorierna bildade ett kompositmått, NSS totalpoäng, för den 
övergripande narrativa förmågan och kunde variera från 5–35 poäng. De sju 
delkategorierna som poängsattes från ett till fem poäng var: introduction, character 
development, mental states, referencing, conflict resolution, cohesion och conclusion. 
Med kategorin introduction avsågs beskrivning av miljö och huvudkaraktärer och med 
character development avsågs beskrivning av samtliga karaktärer där skillnad mellan 
huvud- och bikaraktärer framgick och också barnets förmåga att använda meta-
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lingvistiska verb (t.ex. säga, prata). Med mental states avsågs förmågan att använda 
meta-kognitiva verb för att beskriva karaktärernas tankar och känslor. Referencing 
beskrev förmågan att använda sig av pronomen på ett sätt så att det tydligt framgick vad 
berättaren syftade på. Med conflict resolution avsågs beskrivning av berättelsens 
konflikter och deras upplösning och cohesion handlade om hur väl händelserna i 
berättelsen organiserades i logisk följd, hur skillnader gjordes mellan viktiga och mindre 
viktiga händelser och om förmågan att använda konjunktioner för smidiga övergångar. 
Med conclusion avsågs hur berättelsens avslut och sammanfattning beskrevs.  
 

Informationsled 
 

En kategori för antal informationsled för respektive fabel inkluderades för att få ett mått 
på i hur stor omfattning eleverna återger det totala innehållet i fabeln. Med tanke på att 
interventionen behandlat ordförråd och strategier för ökad textförståelse kunde det antas 
att mängden innehåll som produceras påverkats av interventionen.  Med utgångspunkt 
från Luftballongen ur Umesol (Taube et al., 1984) delades fablernas innehåll upp i 
innehållsenheter. En innehållsenhet är ett identifierat ord eller fras som ger adekvat och 
korrekt information om det som berättas. Ordet eller orden ska finnas i det som ska 
återberättas, synonymer accepteras och man kontrollerar inte för grammatisk korrekthet 
(McNeil, Doyle, Fossett, Park, & Goda, 2001). Eleverna fick 1 poäng för varje korrekt 
återgiven enhet, i den här studien benämns de som informationsled. Enheterna var 
främst uppdelade efter subjekt, predikat och objekt samt deras argument. Det 
kontrollerades även för att de två fablernas analysmallar skulle ha likvärdig maxpoäng 
utan att indelningen av informationsled blev osystematisk. Exempel på indelning av 
enheter: Några möss (1) träffades (1) under golvet (1) till ett hus (1). Max 119 poäng för 
spontant återgivna enheter erhölls vid Räven och korpen) och max 129 poäng vid En 
klocka på katten (Appendix E och F). Informationsled beräknades för barnens 
återberättande från första yttrande till det att återberättandet av fabeln avslutats. Svar på 
öppen prompting räknades med i informationsled medan svar på ledande prompting 
uteslöts. Även yttranden som inte berörde återberättandet av fabeln uteslöts.  

 
Pilotstudie 
 
En pilotstudie utfördes där en inspelning av varje fabel slumpades ut, transkriberades och 
kodades av fem bedömare. De olika val som gjorts diskuterades sedan gemensamt igenom 
utifrån textexempel för att nå konsensus när det gällde bedömningen av respektive 
kategori i NSS (Appendix C och D), antal informationsled (Appendix E och F) och 
transkriptionsreglerna i SALT (Tabell 2 och 3) och analysprotokollen justerades därefter. 
Kategorin introduction bestående av karaktärer och miljö delades upp för en initial 
poängsättning på respektive del och medelvärdet angavs sedan för introduction för att få 
en mer rättvisande poäng då det i den initiala mallen gavs ett poäng för kategorin om inte 
miljö nämndes. Kategorierna character development och conflict resolution justerades så 
att mallarna skulle vara enklare att följa och poängsättningen vara likvärdig mellan de två 
fablerna. Poängsättning för de olika nivåerna i kategorin conclusion förtydligades och 
justerades till att behandla betydelsen av sensmoralen i fabeln. Ramar för poängsättning 
förtydligades för kategorierna mental states, referencing, cohesion. Kriterier togs fram 
även för poängnivåerna 2 och 4 vilket saknades i den ursprungliga mallen. För att uppnå 
en poängnivå på en kategori behövdes samtliga kriterier på nivån uppfyllas. Öppen 
promting påverkade inte poängnivåerna medan ledande promting sänkte elevens poäng 
på aktuell kategori. Det var främst kategorin conclusion som påverkades av promting. 
Analysmallarna för informationsled justerades så att poäng sattes efter att 
innehållsenheter i fabeln nämnts. Öppna rader för poänggivande sammanfattningar lades 
till. 
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Reliabilitet 
 
Inom projektets ramar transkriberades totalt 60 inspelningar av fyra bedömare. 
Interbedömarreliabilitetsprövning gjordes genom att ca 17 % av inspelningarna 
transkriberades av samtliga fyra bedömare. Analyser i SALT genomfördes för 
mikromåtten och de utformade analysmallarna användes för bedömning av NSS-
kategorier och informationsled. De uppmätta värdena jämfördes mellan bedömarna. 
Interbedömarreliabiliteten som visas i tabell 2 bedömdes överlag vara god med 
korrelation på över 0,85 på nio (totalt antal ord, totalt antal olika ord, andel olika ord, 
informationsled, introduction, character development, conflict resolution, conclusion 
och NSS totalpoäng) av tolv variabler, se tabell 4. Intraklasskorrelationen för kategorin 
mental states var 0,58 vilket i mycket liten omfattning kan påverka reliabiliteten för NSS 
totalpoäng och uteslöts därför inte från kompositmåttet NSS totalpoäng. 

Då olika fabler använts före och efter interventionen var det inte möjligt att blinda 
bedömningarna med avseende på inledande mätning och uppföljande mätning däremot 
var bedömarna blindade för vilken grupp eleven tillhörde. 
 
Tabell 4. Interbedömarreliabilitet 

 

Variabel Intraklasskorrelation 

Introduction 0,91 

Character Development 0,89 

Mental states 0,58 

Referencing 0,70 

Conflict- Resolution 0,95 

Cohesion 0,80 

Conclusion 0,98 

NSS totalpoäng 0,94 

Informationsled 1,00 

Totalt antal ord 0,98 

Totalt antal olika ord 
 
Andel olika ord 

0,99 
 
0,99 

 
 
Statistisk analys 
 
En första kontrollanalys av inledande mätningsdata visade att interventionsgruppen och 
kontrollgruppen skilde sig signifikant åt med avseende på flera beroende mått. Följande 
beroendemått skiljde sig åt avseende interventionsgrupp och kontrollgrupp, alla p<0,05: 
totalt antal ord t(15)=3,142, p<0,05, d=1,53; totalt antal olika ord t(15)=3,481, p<0,05, 
d=1,67 och informationsled t(15)=3,347, p<0,05, d=1,63. Övriga mått var inte signifikant 
åtskilda, alla p>0,05: DLS textförståelse t(15)=0,283, p=0,78; andel olika ord 
t(15)=0,489, p=0,63 och NSS totalpoäng t(15)=0,912, p=0,38. För att undersöka 
effekterna av interventionen och samtidigt kontrollera för gruppskillnaderna i inledande 
mätningar genomfördes separata ANCOVA med uppföljande mätningar som beroende 
mått och respektive inledande mätning som kovariat. För att minska risken för typ I och 
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typ II fel på grund av den ringa stickprovstorleken följdes varje analys upp av en så kallad 
Bootstrapping analys. En analys som innebär att det tillgängliga stickprovet ‖samplas om‖ 
1000 gånger och genererar nya fördelningar, som sedan signifikansprövas (Field, 2013). 
Effektstorlekar avseende mellangruppsskillnader analyserades med dppc2. Värden mindre 
än 0,2 indikerar svag effekt, 0,5 indikerar måttlig effekt och värden över 0,8 indikerar 
stark effekt.  (Morris, 2008).  

 
 
Resultat 
 
Först presenteras deskriptiva data avseende resultaten från deltagarnas narrativa 
förmåga samt läsförståelsetester; före och efter interventionen. Därefter redovisas 
resultaten för respektive ANCOVA och sedan beskrivs resultat från enskilda deltagare.  
 
Deskriptiv analys av narrativ förmåga 
 
Tabell 5 visar de olika gruppernas resultat på narrativ makronivå och informationsled, 
före och efter intervention. Gruppernas medelvärden visar att båda grupper presterar 
högre vid uppföljande mätning än vid inledande mätning och kontrollgruppen har 
genomgående högre poäng än interventionsgruppen.  
 
Tabell 5. Medelvärde gruppvis, NSS totalpoäng och informationsled 
 

 Inledande mätning Uppföljande mätning 

 M±SD (Min – Max) M±SD (Min – Max) 

NSS totalpoäng 
Interventionsgrupp (N=9) 
Kontrollgrupp (N=8) 

 
20,22±3,91 (12,5 - 24,5) 
21,88±3,51 (15,5 - 26,5) 

 
20,89±3,19 (16,5 - 26,5) 
24,63±3,49 (19,0 - 28,5) 

Informationsled 
Interventionsgrupp (N=9) 
Kontrollgrupp (N=8) 

 
21,44±6,82 (15,0 - 35,0) 
31,88±5,91 (22,0 - 41,0) 

 
32,00±11,50 (15,0 - 52,0) 
45,00±14,67 (21,0 - 71,0) 

 
 
Gruppernas medelvärden för NSS delkategorier före och efter intervention visas nedan i 
tabell 6. För de flesta kategorier höjer båda grupper sina resultat vid den uppföljande 
mätningen. Undantaget gäller kategorierna character development där båda grupperna 
sänker sina resultat, mental states där kontrollgruppens resultat vid inledande mätning 
och uppföljande mätning är oförändrat och conclusion där interventionsgruppen sänker 
sitt resultat. För kategorierna mental states och referencing har interventionsgruppen ett 
högre resultat än kontrollgruppen vid uppföljande mätning. 
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Tabell 6. Medelvärde gruppvis, delkategorier NSS 
 

 Inledande mätning Uppföljande mätning 

 M± SD (Min - Max) M± SD (Min - Max) 

Introduction 
Interventionsgrupp (N=9) 
Kontrollgrupp (N=8) 

 
2,56±0,68 (1,5 - 3,5) 
2,88±0,88 (1,5 - 4,0) 

 
2,89±0,65 (2,0 - 4,0) 
3,00±0,80 (2,0 - 4,5) 

Character development 
Interventionsgrupp (N=9) 
Kontrollgrupp (N=8) 

 
2,67±0,71 (1,0 - 3,0) 
3,00±0,00 (3,0 - 3,0) 

 
2,33±1,0 (1,0 - 3,0) 
2,50±0,93 (1,0 - 3,0) 

Mental states 
Interventionsgrupp (N=9) 
Kontrollgrupp (N=8) 

 
2,56±0,88 (1,0 - 3,0) 
3,00±0,53 (2,0 - 4,0) 

 
3,22±0,83 (2,0 - 5,0) 
3,00±0,93 (2,0 - 5,0) 

Referencing 
Interventionsgrupp (N=9) 
Kontrollgrupp (N=8) 

 
3,78±1,20 (1,0 - 5,0) 
3,00±1,31 (1,0 - 5,0) 

 
4,33±0,50 (4,0 - 5,0) 
4,13±1,36 (1,0 - 5,0) 

Conflict resolution 
Interventionsgrupp (N=9) 
Kontrollgrupp (N=8) 

 
2,78±0,97 (2,0 - 4,0) 
2,75±1,17 (2,0 - 5,0) 

 
3,11±1,05 (1,0 - 4,0) 
4,00±0,53 (3,0 - 5,0) 

Cohesion 
Interventionsgrupp (N=9) 
Kontrollgrupp (N=8) 

 
2,89±0,78 (1,0 - 4,0) 
3,00±0,76 (2,0 - 4,0) 

 
3,00±1,22 (1,0 - 5,0) 
3,75±0,71 (3,0 - 5,0) 

Conclusion 
  Interventionsgrupp (N=9) 
  Kontrollgrupp (N=8) 

 
3,00±1,58 (1,0 - 5,0) 
4,25±0,71 (3,0 - 5,0) 

 
2,00±1,32 (1,0 - 4,0) 
4,13±0,99 (3,0 - 5,0) 

 
 
Tabell 7 redovisar hur grupperna presterade på narrativ mikronivå vid inledande och 
uppföljande mätning. Interventionsgruppen och kontrollgruppen höjer sina resultat från 
inledande  till uppföljande mätning både på totalt antal ord och totalt antal olika ord. 
Interventionsgruppen har en större procentuell höjning av totalt antal ord än 
kontrollgruppen. Resultaten för andel olika ord, TTR, visar att båda grupperna sänker 
sina resultat från inledande mätning till uppföljande mätning då antal ord ökar markant. 
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Tabell 7. Medelvärde gruppvis, mikromått  

 

 Inledande mätning Uppföljande mätning 

 M± SD (Min - Max) M± SD (Min - Max) 

Totalt antal ord  
Interventionsgrupp (N=9) 
Kontrollgrupp (N=8) 

 
63,00±25,90 (24 - 117) 
97,00±17,20 (68 - 115) 

 
105±37,60 (45 - 158) 
150±49,8 (107 - 243) 

Totalt antal olika ord 
Interventionsgrupp (N=9) 
Kontrollgrupp (N=8) 

 
38±13,6 (16 - 68) 
58±9,8 (38 - 69) 

 
56±15,0 (32 - 78) 
69±12,8 (52 - 91) 

Andel olika ord (TTR) 
Interventionsgrupp (N=9) 
Kontrollgrupp (N=8) 

 
  0,62±0,08 (0,50 - 0,71) 
  0,60±0,05 (0,53 - 0,66) 

 
  0,55±0,08 (0,43 - 0,71) 
  0,48±0,08 (0,37 - 0,56) 

 
 
Deskriptiv analys av textförståelse med DLS 

 
Deltagarnas resultat på inledande och uppföljande mätning av textförståelse mätt med 
DLS redovisas i tabell 8. Vid uppföljande mätning har båda grupperna höjt sitt resultat 
men kontrollgruppen har höjt sitt resultat mer än interventionsgruppen. 
Interventionsgruppen uppvisar större spridning än kontrollgruppen. 
 
Tabell 8. Medelvärde gruppvis DLS textförståelse 

 Inledande mätning Uppföljande mätning 

 M± SD (Min - Max) M± SD (Min - Max) 

DLS 
Interventionsgrupp (N=9) 
Kontrollgrupp (N=8) 

 
9,67±1,50 (7 - 11) 
9,50±0,76 (9 - 11) 

 
12,33±2,87 (6 - 16) 
13,75±2,71 (10 - 17) 

 

 
 
Statistisk analys av interventionseffekt 
 
Potentiella huvud- och interventionseffekter analyserades med en ANCOVA för var och 
en av de fem variablerna (NSS totalpoäng, informationsled, totalt antal ord, totalt antal 
olika ord och DLS textförståelse) med respektives inledande mätning som kovariat. Varje 
individuell ANCOVA följdes av bootstrappinganalys. De utförda analyserna påvisade 
statistisk signifikans för informationsled F(1,14)=10,14, p=0,007, Bootstrap(p)=0,020, 
dppc2=0,39. Men den skillnaden drevs av att kontrollgruppen presterade signifikant bättre 
vid uppföljande mätning.  dppc2 anger Effekt Storlek sensu Morris (pretest-posttest-
control). För övriga variabler kunde inte någon signifikant skillnad påvisas, alla p>0,05: 
NSS totalpoäng F(1,14)=3,97, p=0,066, Bootstrap(p)=0,130; totalt antal ord 
F(1,14)=3,37, p=0,088, Bootstrap(p)=0,180; totalt antal olika ord F(1,14)=2,01, p=0,178, 
Bootstrap(p)=0,230; andel olika ord F(1,14)=3,72, p=0,074, Bootstrap(p)=0,070; DLS 
poäng F(1,14)=1,02, p=0,330, Bootstrap(p)=0,380.   
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Beskrivning av enskilda deltagares resultat 
 
Av de 17 deltagarna i studien har 11 höjt sin NSS totalpoäng vid uppföljande mätning 
(Figur 2). För att beskriva aspekter av narrativt återberättande som utvecklats positivt 
granskas enskilda elevers resultat. Urvalet begränsas till de fyra elever som höjt sin NSS 
totalpoäng mest vid uppföljande mätning. Deltagare 1, 2, 12 och 14 har höjt poängen med 
minst fyra skalsteg. Deltagare 1 och 2 tillhör interventionsgruppen och deltagare 12 och 14 
tillhör kontrollgruppen. De fyra deltagarna är pojkar. Deltagare 1 har 
ordavkodningssvårigheter och svag förståelse medan de övriga endast har 
förståelsesvårigheter. Ingen av deltagarna har svenska som andraspråk. Deltagare 1, 2 och 
12 är från samma skola och deltagare 14 går på en annan skola. 

  

Figur 2. NSS totalpoäng för varje enskild deltagare vid inledande mätning och uppföljande 
mätning. 
 
Vid närmare undersökning av delkategorierna i NSS framkommer det att för kategorierna 
conflict resolution, cohesion och referencing har tre av fyra deltagare höjt sina poäng, det 
är dock inte samma deltagare som höjt sina poäng i alla kategorierna (Figur 3–6). När det 
gäller cohesion, framkom det vid närmare granskning av transkriptionerna att de höjda 
resultaten beror på förbättrad röd tråd i berättandet, se exempel 1 och 2.  
 

(1) C De tänkte på att de orkade inte med att bli jagade av katten. 

E Nej. 

C Och då kommer de på idéer. 

 

(2) C Och sedan skulle de skaffa en hund. 

C Fast hundar jagar också möss. 

Eleverna använder till övervägande del pronomen konsekvent och vid korrekt tillfälle vid 
uppföljande mätning vilket förklarar höjningen för kategorin referencing. Se exempel 3 
och 4. Endast vid något enstaka tillfälle förekommer oklarhet om vilken karaktär 
pronomenet syftar till. 
 

(3)  C Det var en familj som bodde ovanför. 
 E Mm. 

 C De hade en stor vit katt. 

 C Den katten hade snart ätit upp alla möss. 
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(4)   C Mössen var rädda för husets katt.  
        C Mössen bodde under golvet.  
        C De samlades en dag för att prata om just den katten. 
 

Ökad poäng på delkategorin conflict resolution beror på att fler händelser och 
konsekvenser finns med i elevernas återberättande. Två elever nämnde fyra av fem 
händelser inklusive konsekvens och en elev fick med alla händelser och konsekvenser vid 
återberättandet av fabeln En klocka på katten. 

 
Figur 3. NSS delkategorier vid inledande och uppföljande mätning för deltagare 1. 

 

 
Figur 4. NSS delkategorier vid inledande och uppföljande mätning för deltagare 2. 

 

 
Figur 5. NSS delkategorier vid inledande och uppföljande mätning för deltagare 12. 
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Figur 6. NSS delkategorier vid inledande och uppföljande mätning för deltagare 14. 

 
 
Avseende totalt antal informationsled och mikromåtten, totalt antal ord och totalt antal 
olika ord, så har alla de fyra eleverna höjt sina resultat (Tabell 9). De två eleverna från 
interventionsgruppen har för alla måtten uppnått en procentuellt större ökning än 
eleverna i kontrollgruppen. 
 
Tabell 9. Totalt antal ord, totalt antal olika ord och totalt antal informationsled vid inledande 
respektive uppföljande mätning för de fyra deltagare som höjt sin NSS totalpoäng med 4 skalsteg 

 

Deltagare Totalt 
antal ord 
Inledande 
mätning 

Totalt antal 
ord 

Uppföljande 
mätning 

Totalt antal 
olika ord 
Inledande 
mätning 

Totalt antal 
olika ord 

Uppföljande 
mätning 

Informations-
led  

Inledande 
mätning 

Informations-
led 

Uppföljande 
mätning 

1 24 79 
 
 

16 42 
 
 

15 37 
 
 

2 50 146 
 
 

33 78 
 
 

15 52 
 
 

12 109 129 
 
 

69 72 
 
 

41 50 
 
 

14 85 142 
 
 

56 69 
 
 

30 50 
 
 

 
 
Diskussion 

 
Syftet med vår studie var att undersöka effekten av interventionen för att främja 
textförståelse som utfördes i åk 2 i de kommunala grundskolorna i en glesbygdskommun i 
norra Sverige läsåret 2015/2016. Interventionen bestod av ordförrådsträning och meta-
kognitiva strategier. För att utvärdera effekten av interventionen undersöktes hur olika 
aspekter av textförståelse påverkats. Jämförelser gjordes mellan resultat före och efter 
intervention för kontrollgrupp och interventionsgrupp. De förmågor som undersöktes var 
narrativ förmåga (att återberätta en fabel) och DLS textförståelse (svara på flervalsfrågor 
till en text). Interventionen genomfördes inom ramen för ett utvecklingsprojekt i 
samarbete med SPSM och målet var att införa en arbetsmodell med likvärdiga intensiva 
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stödinsatser på samtliga skolor i kommunen för att främja textförståelse hos elever i 
språklig sårbarhet oavsett orsak. 
 
Narrativ förmåga på gruppnivå före och efter intervention 

     
Tidigare interventionsstudier med fokus på meta-kognitiva strategier och ordförråd har 
visats ge god effekt på läsförståelse och narrativ förmåga (Berkeley et al., 2010; Gillam et 
al., 2014; National Reading Panel, 2000). I den här studien förbättrade både 
interventions- och kontrollgrupp sin narrativa förmåga från inledande till uppföljande 
mätning avseende NSS total poäng, informationsled, totalt antal ord och totalt antal 
olika ord. Någon signifikant interventionseffekt kunde däremot inte påvisas på någon av 
variablerna. 

Då höjda resultat på narrativ förmåga inte kan tillskrivas interventionen kan en 
möjlig förklaring ligga hos skillnader i de fabler som användes vid inledande och 
uppföljande mätning. Fablerna var jämförbara i längd och språklig komplexitet. Däremot 
så var fablerna olika på andra sätt. Fabeln som användes vid uppföljande mätning, En 
klocka på katten, lockade till ett mer utförligt återberättande, möjligen på grund av att 
den var uppbyggd med tydligare struktur för konflikter och lösningar. I den fabeln 
kommer några möss på olika förslag för hur de ska undvika att bli uppätna av en katt; ―vi 
flyttar‖, ―vi skaffar en hund‖, ―vi knyter en klocka runt halsen på katten‖. I Räven och 
korpen återanvändes grundstrukturen men längden på händelserna ökade med ny 
information. Här handlar det om en räv som ska lura till sig en ostbit av en korp och som 
använder sig av smicker för att få korpen att öppna näbben och tappa ostbiten; ―du är den 
vackraste av alla fåglar, du borde bli vald till fåglarnas konung‖, ―du är det vackraste och 
klokaste av alla fåglar, du borde bli vald till fåglarnas konung om du bara kunde sjunga 
också‖, ―du är vackrare och klokare än alla andra fåglar, du skulle säkert bli vald till 
fåglarnas konung om du bara kunde sjunga bättre än alla andra fåglar.‖ Det kan tänkas 
att strukturerna i Räven och korpen som i grunden var lika gjorde att eleverna hade en 
större tendens att sammanföra dem till mer komprimerade enheter. Information som är 
sammanhängande använder samma mentala struktur och fungerar därför som primer för 
att återkalla tidigare information vilket kan förklara att sammanhängande meningar och 
fraser komprimeras vid återberättande (Gernsbacher, 1990). Återberättandet från En 
klocka på katten kan däremot ha underlättats av att händelserna var mer differentierade 
och kan påverka både berättarstruktur, framför allt delkategorin conflict resolution, och 
längd på återberättande.  

Möjlighet att få poäng på delkategorierna i NSS skiljde sig också åt, till exempel var 
delkategorin conclusion olika på ett poänggivande kriterium mellan fablerna. I Räven och 
korpen skulle ordet ‖smicker‖ förklaras och i En klocka på katten skulle frasen ‖alla 
förslag är inte bra förslag‖ förklaras. Huruvida det skiljer sig åt i svårighetsgrad att 
förklara ett ord gentemot ett uttryck, och om det i så fall kan ha påverkat poängnivåerna, 
undersöktes inte inom ramen för den här studien. Även antal karaktärer var olika mellan 
fablerna vilket kan ha inverkat på möjligheten att få poäng på kategorierna introduction 
och character development. Kategorierna mental states och character development gav 
poäng utifrån användandet av meta-kognitiva respektive meta-lingvistiska verb och i det 
avseendet var fablerna också olika. Räven och korpen innehöll fler meta-kognitiva och 
meta-lingvistiska verb vilket också kan ha påverkar resultaten. Trots god 
interbedömarreliabilitet är det svårt att jämföra resultaten från de olika fablerna i den här 
studien då fablerna inte är helt jämförbara. Det blir även problematiskt att dra slutsatser 
utifrån resultaten från inledande och uppföljande mätningar då interventions- och 
kontrollgruppens framsteg inte skiljer sig åt i tillräckligt stor utsträckning för att kunna 
påvisa interventionseffekt.  

Informationsled är ett mått på i hur stor omfattning eleverna återger det totala 
innehållet i fabeln. Här handlar det om produktivitet, mängd innehåll på både ord- och 
frasnivå samt lexikal variation. Med tanke på att interventionen behandlat ordförråd och 
strategier för ökad textförståelse skulle mängden innehåll som produceras kunna 
påverkas av interventionen. Båda grupperna får med ett större antal informationsled vid 
den uppföljande mätningen men ingen interventionseffekt kan påvisas. I kontrollgruppen 
är spridningen stor vid uppföljande mätning och man kan misstänka att någon eller några 
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enstaka elever drar upp medelvärdet för informationsled vilket inte är något som 
undersökts närmare i den här studien. Det är möjligt att den andra fabeln, En klocka på 
katten, på liknande sätt som för conflict resolution påverkar resultatet genom att i större 
utsträckning locka till mer återberättande. Analysmallarna hade utformats för att ge 
likvärdig bedömning, men antalet informationsled skiljer sig åt, den totala maxpoängen 
för Räven och korpen är 119 poäng medan En klocka på katten ger 129 maxpoäng. 
Skillnaden i maxpoäng gör det svårt att dra slutsatser från jämförelserna mellan 
informationsleden vid inledande och uppföljande mätning då ingen signifikant skillnad 
mellan interventions- och kontrollgrupp uppmätts. Samtidigt är antal ord och antal olika 
ord också av betydelse för antal återgivna informationsled och i de avseendena kan de 
båda fablerna betraktas som likvärdiga. När det gäller mikromåtten så noterades för båda 
grupperna i vår studie en höjning av totalt antal ord och totalt antal olika ord, den 
största ökningen stod totalt antal ord för vilket gjorde att båda grupperna sänkte andel 
olika ord vid uppföljande mätning. Enligt Heilmann et al., (2010), är totalt antal ord och 
totalt antal olika ord mått på mängd och diversitet i det textinnehåll som produceras, de 
här måtten analyserades i vår studie för att få ett mått på interventionens effekt på 
ordförråd. Ett av momenten i interventionen var att identifiera obekanta ord och bearbeta 
deras betydelse. Kunskap om ord är oumbärligt för textförståelse (Perfetti, Landi, & 
Oakhill, 2005). Instruktion om ords betydelse och berättande har i en randomiserad 
kontrollstudie visat sig ge signifikant förbättring av läsförståelse hos barn med 
läsförståelsesvårigheter (Clarke, Snowling, Truelove, & Hulme, 2010). Någon signifikant 
interventionseffekt kunde dock inte påvisas i den här studien.  

 
DLS textförståelse på gruppnivå före och efter intervention 
 
Berkeley et al., (2010) drar i sin översiktsstudie slutsatsen att forskning genom åren visat 
att insatser i läsförståelse, inkluderande meta-kognitiva strategier som att ställa frågor till 
texten, tänka högt kring textens innehåll och sammanfatta med egna ord, är effektiva 
metoder för att förbättra läsförståelse. Analys av resultaten i vår studie kunde inte ge stöd 
åt någon interventionseffekt på DLS textförståelse. Både interventions- och kontrollgrupp 
höjde sina resultat vid uppföljande mätning. Det är möjligt att de förhöjda resultaten till 
viss del är en följd av den förväntade utvecklingen som normalt sker hos eleverna under 
läsårets gång då den inledande mätningen utfördes i början av höstterminen och den 
uppföljande mätningen fem månader senare. 
 
Narrativ förmåga hos enskilda elever före och efter intervention 
 
När delkategorierna i NSS undersöktes för de fyra elever som höjt sin totala NSS poäng 
mest så har tre av fyra deltagare höjt sina poäng för delkategorin conflict resolution men 
även poängen för referencing och delkategorin cohesion har höjts av tre deltagare. 
Conflict resolution var den delkategori som höjts hos flest av det totala antalet enskilda 
deltagare. De höjda resultaten på cohesion hos de fyra elever som höjt sin totala NSS 
poäng mest, beror på förbättrad röd tråd i berättandet. Användning av sammanbindande 
ord gav utslag på den högsta poängnivån, men det är dock endast en av de fyra deltagarna 
som uppnått högsta poängnivå. Höjningen av delkategorin cohesion, liksom höjningen 
för conflict resolution, kan tänkas bero på träningen som deltagarna fått i berättande, 
som att förutsäga vad som kommer att hända i en text och sammanfatta den med egna 
ord. Då två av de fyra eleverna tillhörde kontrollgruppen väcks frågan om de tre tillfällen 
då eleverna fick bearbeta fablerna innan återberättandet kan ha haft effekt på 
delkategorierna cohesion och conflict resolution och att det är det som här ger utslag. 
Wright, et al., (2015) visade att små insatser hade effekt på läsförståelse hos en grupp 
elever med läsförståelsesvårigheter av olika svårighetsgrad och med olika grundorsaker 
till sina svårigheter.  
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Studiens begränsningar 
 
En förklaring till utebliven mätbar interventionseffekt kan vara det låga antalet deltagare 
och den relativt stora spridningen i deltagarnas prestationer i vår studie. Deltagarna i den 
här studien hade identifierats vid screening av DLS textförståelse, och att förstå text är en 
komplex uppgift som kan påverkas av många olika faktorer (Kamhi & Catts, 2014; Nation 
et al., 2004; Bruce & Thernlund, 2008). Bland deltagarna i studien ingick tre elever med 
svenska som andraspråk (SVA), en i interventionsgruppen och två i kontrollgruppen. 
Information om eventuella tidigare tal- och/eller språksvårigheter, eller 
neuropsykiatriska funktionshinder som till exempel koncentrationssvårigheter fanns 
däremot inte att tillgå. Ordavkodningssvårigheter förekom hos nio av 17 deltagare vilka 
hade blivit identifierade i studiens första del och deltagit i intervention i avkodning. Av de 
nio deltagarna med ordavkodningssvårigheter ingick sju i interventionsgruppen och två i 
kontrollgruppen. Trots att ordavkodning inte var avgörande vid tester och intervention 
kan svårighet med både förståelse och ordavkodning tyda på mer generella språkliga 
svårigheter (Gough & Hoover, 1990). Det är något att ta i beaktande då de flesta 
deltagarna, sju av nio, i interventionsgruppen hade både ordavkodnings- och 
förståelsesvårigheter. Kontrollgruppen hade även högre utgångsvärden vid inledande 
mätning på övervägande antal variabler.  

Något som också kan påverka studieresultaten är inlärningseffekt vid upprepade 
testtillfällen. Då båda grupperna höjer sina resultat på både återberättande och DLS 
textförståelse vid uppföljande mätning är inlärningseffekt något som inte kan bortses från 
i den här studien. 

Under transkription av de återberättade fablerna framkom att testledarens 
eliciteringsstrategier varierade. Svaga elever tenderade att få mer ledande prompting och 
även mer skyndsamt, vilket kan ha påverkat resultatet på narrativ förmåga då full poäng 
inte gavs vid ledande promting. Framtida studier bör ha i åtanke vikten av att ha mer 
strikta eliciteringsstrategier för att undvika missvisande resultat för de elever som har 
svårare att återberätta spontant. 

Alla läspedagoger och undervisande klasslärare deltog i föreläsning om 
läsförståelse, interventionens innehåll och upplägg innan interventionens start. Huruvida 
föreläsningen påverkade klasslärare i deras dagliga undervisning har vi ingen uppgift om. 
Det är möjligt att det fanns de lärare som tog till sig informationen på så sätt att 
klassrumsundervisningen närmade sig interventionen. Läspedagogerna fick handledning 
och hade tydliga mallar för lektionsplanering, om mallarna ändå tillämpades olika av 
läspedagogerna har inte varit möjligt att kontrollera. 

Den korta träningsinsats på tre lektioner som föregick testerna i narrativt 
återberättande kan vara en av orsakerna till att interventionseffekt inte kunnat påvisas. 
Studier i dynamisk bedömning har visat att även ett fåtal lektionstillfällen kan påverka 
narrativ förmåga. Den information man kan få om elevens förmåga efter en kort insats är 
också värdefull för guidning om fortsatta insatser och behandling (Peña et al., 2006; 
Laing, & Kamhi, 2003). Vid upprepad undersökning skulle det vara intressant att se om 
en interventionseffekt möjligen kan påvisas om grupperna återberättar fablerna utan att 
ha bearbetat dem innan. 

 
 
Slutsatser 
 
Den här studien undersökte effekten av intensivundervisning med fokus på 
förståelsestrategier och ordförråd på elever med svag textförståelse. Då deltagarantalet 
var litet och eleverna i interventionsgrupp i större utsträckning hade svårigheter med 
både textförståelse och ordavkodning, som eventuellt kan tyda på mer generella 
svårigheter, bör resultaten tolkas med försiktighet. Den här studien kunde inte visa att 
interventionen hade effekt på elevernas textförståelse när utfallet mellan 
interventionsgrupp och kontrollgrupp jämfördes.  Då kontrollgruppen liksom 
interventionsgruppen höjde sina resultat vid uppföljande mätning gick det inte att bortse 
från möjligheten att den korta bearbetningen av fablerna som även kontrollgrupp fick ta 
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del av innan återberättande av fablerna utjämnade interventionseffekten. Det här väcker 
frågor om en kort bearbetning av text kan ge effekt på återberättande och textförståelse i 
samma utsträckning som en fem veckor lång intensivundervisning. Det är rimligt att anta 
att förståelsestrategier måste hållas aktuella för att vara till hjälp för elever och om då 
relativt små insatser kan ge effekt på textförståelse bör det inte vara problematiskt att 
underhålla insatserna för att uppnå en långsiktig effekt på textförståelse. Då de olika 
fablerna som användes vid inledande respektive uppföljande mätning av narrativ förmåga 
dock inte kunde anses vara helt jämförbara begränsades ändå möjligheterna att dra 
slutsatser om gruppernas och enskilda elevers resultat före och efter intervention i den 
här studien. 
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Appendix A 
Information och samtycke om deltagande i studien 
 

Information om satsning på 
läsförmåga i åk 2 i xxx kommun 
2015-2016 

Hej! 
Ditt barn deltar i kommunens satsning på läsförmåga där alla elever som visar 
osäkerhet i lästeknik eller läsförståelse på våren i åk 1 eller hösten i åk 2 får extra 
stöd individuellt (lästeknik) eller i liten grupp (läsförståelse) under höst- och/eller 
vårterminen i åk 2. Träningen av lästeknik sker ca 30 min/dag i 6 veckor i en 
period under hösten och vid behov även under en period på våren. Det extra 
stödet för läsförståelse sker 30-40 min vid 3-4 tillfällen/vecka under 6-8 veckor på 
vårterminen. En del elever behöver stöd enbart för lästekniken och andra enbart 
för läsförståelse, medan några kan behöva stöd i både lästeknik och läsförståelse.  
 
Kommunen vill utvärdera hur effektiv denna lästräning är och om det är något 
som man ska satsa på i framtiden. Det extra stödet i läsförmåga kommer därför 
att utvärderas genom att varje barn får göra uppgifter som mäter läsförmågan före 
och efter träningsperioderna. På det sättet blir det möjligt att utvärdera om det 
extra stödet har hjälpt barnen att hitta strategier som gör det lättare att bearbeta 
innehållet i en berättelse och återberätta med egna ord och om lästekniken har 
förbättrats, t ex genom att man läser fler ord rätt. Specialpedagog Maria 
Thellenberg kommer därför att träffa varje barn enskilt före och efter 
träningsperioderna. Träffarna blir ca 15-30 minuter och innehåller uppgifter som 
mäter lästeknik och läsförståelse.  
Alla barn med behov av extra stöd i läsningen kommer att delta i träningen enskilt 
eller i små grupper, däremot är deltagandet i utvärderingen helt frivilligt. 
Utvärderingen ingår i ett forskningsprojekt om effektiva lästräningsmetoder. Ni 
har rätt att själva bestämma över er medverkan i forskningsprojektet och ni kan 
när som helst avbryta er medverkan. Ditt barn får ändå ta del av den intensiva 
lästräningen även om ni väljer att inte vara med i utvärderingen inom projektet. 
Skollogoped/ lektor Maria Levlin i xxx kommun och Umeå universitet kommer att 
vara ansvarig för utvärderingen och resultaten kommer att ingå i ett 
forskningsprojekt där lästräningen utvärderas och resultaten publiceras i 
vetenskapliga tidskrifter för att bli tillgängliga för forskare inom läsområdet och 
pedagoger som arbetar i skolan. Alla resultat kommer att avidentifieras så att det 
inte är möjligt att veta vilka barn eller vilka skolor som har deltagit. 
Alla resultat kommer också att behandlas så att inte obehöriga får tillgång till 
dem. All data som samlas in är kodad för att undvika hantering av namn och 
används endast med syftet att utvärdera om den här satsningen på extra stöd i 
läsning leder till en positiv utveckling av barnens läsförmåga. Du får gärna 
kontakta någon av oss via mail om du vill veta mer om utvecklingsarbetet när det 
gäller läsförmåga eller om du har några andra frågor:  
maria.levlin@umu.se 
 
 

mailto:maria.levlin@umu.se
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Blankett för samtycke angående utvärdering av utvecklingsarbete i läsförmåga 
Återlämna denna blankett ifylld till klassläraren senast onsdag 30/9 2015. 
 
Jag/vi har tagit del av information om utvecklingsarbetet för att främja 
läsförmåga i åk 2 och vet att: 

 Det är helt frivilligt att du som vårdnadshavare ger ditt samtycke för att delta i projektet.  

 Du kan som vårdnadshavare när som helst meddela att ditt barns resultat inte ska ingå i studien 

utan förklaring och utan att det kommer att påverka ditt barns situation på något sätt.  

 Vi känner inte till några risker med att vara med i projektet.  

 Ditt barns uppgifter kommer enbart att behandlas av behöriga forskare och lärare.  

 Resultatet från projektet kan komma att publiceras i vetenskapliga tidskrifter, där ingen enskild 

deltagares resultat kommer att visas utan endast gruppens resultat. 

 Huvudansvarig för projektet är Maria Levlin, Institutionen för språkstudier, Umeå Universitet. 

 

Barnets namn:
 _________________________________________ 
 
 JA, jag/vi samtycker till att vårt barn deltar i forskningsprojektet om 

läsförmåga och att det material som samlas in får användas för att utvärdera 
det extra stödet i läsförmåga. 
 

 NEJ, jag vill inte att mitt barn deltar i forskningsprojektet om utvärderingen av 
extra stöd för läsförmågan. 

 
Ort och datum:
 ___________________________________________
                
 
Målsmans underskrift:             Målsmans underskrift: 
 
 
Namnförtydligande:              Namnförtydligande: 
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Lektionsplanering 

 

Lektionsplanering för förståelsestrategier och ordförråd  
En text bearbetades/vecka. Det innebär att varje text fick 3-4 lektionstillfällen. 
Om någon läspedagog bedömde att det behövdes mer tid för texten kunde man 
även jobba med texten en bit in i nästa vecka. I exemplet nedan utgår vi från 
berättelsen om Bockarna Bruse. Det är i första hand läspedagogen som har läst 
texterna högt för att undvika att alltför mycket tid går åt till att avkoda texterna 
för eleverna.  

Lektionstillfälle 1: förutspå och bearbeta centrala 
ord/begrepp i texten  

• Pedagogen läser rubriken tillsammans med eleverna och tittar på 

bilderna – prata om vad du som pedagog tror att kommer att 

hända i berättelsen. Låt eleverna säga vad de tror kommer att 

hända.  

• Pedagogen läser texten högt. Eleverna följer med i texten.   

• Pedagogen stannar upp i texten under läsningen. Pedagogen säger 

högt vad pedagogen tror kommer att hända. Vad tror eleverna 

kommer att hända?  

• Fundera tillsammans med eleverna vad de tror händer sen – efter 

att berättelsen är slut.  

• Pedagogen har i förväg valt ut ett antal centrala begrepp i texten. 

Säg till eleverna att vi ska tänka tillsammans på vad de här orden 

betyder…  

• Tänk på att välja ord som är bärande ord för förståelsen av 

innehållet… Låt eleverna få med sig hem de bärande orden till 

föräldrarna vid flerspråkighet! Be föräldrarna berätta om orden på 

modersmålet.  

• Pedagogen förklarar orden på olika sätt. Välj strategi utifrån vad 

som fungerar bäst för varje ord:  

• Visa bilder på ordet och förklara muntligt (bro, fors, säter, 

liten/mellan/stor)  

• Dramatisera genom att visa och använda rösten (ljus/mörk röst)  

• Rita tankekarta (kluriga adjektiv) för att visa på olika 

betydelseaspekter/använd Venn-diagram för att visa på likheter och 

skillnader mellan närliggande begrepp.  

• Ge exempel när orden används. Låt eleverna vara med och hitta på 

exempel  
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• Skriv ner orden som ni gått igenom på ordkort/eller skriv upp orden 

på tavlan. Pedagogen förklarar varje ord med egna ord och 

dramatiserar vid behov. Eleverna får gissa vilket ord det är som 

pedagogen beskriver. Eleverna får därefter repetera genom att 

beskriva orden för varandra parvis genom att turvis beskriva och 

gissa.  

Lektionstillfälle 2 - pedagog och elever identifierar obekanta 
ord och annat som man undrar över i texten  

• Pedagogen läser texten högt. Eleverna följer med i texten.  

• Eleverna får signalera när det kommer något ord de inte förstår eller något 

annat i texten som de undrar över.   

• Pedagogen kan gå in och vara förebild och undra över saker i texten.  

• Pedagog och elever pratar igenom det man hittat på en gång.  

• Förbered gärna kring några ord som du som pedagog tror kan vara nya 

(sätern, fors, kvastskaft, trampar, knakade, brakade, klampar, spjut, 

klippblock, granit, krossa, stånga…)  

• Pedagogen förklarar de ord som eleverna tagit upp och de ord som 

pedagogen tycker är ovanliga. Använd olika strategier beroende på vad som 

passar bäst (se lektionstillfälle 1). För att repetera ordens betydelse används 

följande t ex strategier:  

• Skriv ner orden som ni gått igenom på ordkort/eller skriver upp orden på 

tavlan.  

• Pedagogen förklarar varje ord med egna ord och dramatiserar när det är 

möjligt– eleverna får gissa vilket ord det är som pedagogen beskriver.  

• Låt eleverna parvis eller i grupp förklara ett ord i taget – de andra gissar 

vilket ord som beskrivs.  

• Man kan spela lotto för att göra det lite roligare eller ha en spelplan där 

man får flytta fram när man gissat rätt…  

Lektionstillfälle 3-4: Ställa frågor till texten och sammanfatta 
berättelsen med egna ord  
Ställa frågor till texten  

• Öva tillsammans på att hitta på frågor till texten:  

• Frågor om berättelsen  

• Frågor till trollet  
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• Frågor till bockarna  

• Du som pedagog kan vara modell och börja med att berätta om 

något som du skulle vilja fråga bockarna/trollet om…  

• Tänk på att också få fram frågor om sådant som kräver att man 

funderar, tänker mellan raderna..  

• Varför bodde trollet under bron?   

• Hur kändes det för lilla bocken att gå över bron?  

Sammanfatta med egna ord  

• Pedagogen går igenom berättelsen under rubrikerna och ber 

eleverna om hjälp att fylla i vad som ska stå under varje rubrik: 

Personer, Plats, Problem och Slut/lösning.  

• Ta fram bilderna till sagan (flanotavla/oh/bild på skärm). Låt en 

elev i taget berätta var sin del av sagan.  

Tabell 1 Exempel på stödschema för sammanfattning av berättelsen ‖Bockarna 
Bruce‖  

     

Personer  Plats   Problem  Slut/lösning  

• Stora 

bocken  

• Mellan 

bocken  

• Lilla 

bocken  

• Trollet  

•  

•  

•  

En bro  

Fors  

Sätern  

•  Trollet vill 

äta upp 

bockarna.  

• Stora bocken 

knuffade ner 

trollet  

• Bockarna 

kunde gå över 

bron.  

  

• Förslag på aktiviteter för att öva på att sammanfatta texten med 

egna ord:  

• Låt barnen berätta sagan för varandra utifrån rubrikerna och med 

bilderna som stöd. Antingen i grupp eller parvis.  

• Varje barn får rita någon viktig händelse från sagan. Varje barn får 

sedan förklara hur de tänkt när de ritat sin bild.  
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• Tillsammans ordnar man bilderna i rätt ordning och berättar sagan 

igen utifrån bilderna.  

• Skapa utrymme så att varje barn får berätta hela sagan antingen vid 

tillfälle 3 eller 4  

• Dramatisera sagan genom att alla får vara med och spela olika 

roller…  

• Använd olika figurer som barnen får använda för att dramatisera 

sagan…  

• Dockteater som visas på förskolan eller för klasskamrater
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Mall för poängsättning enligt Narrativ Scoring Scheme, NSS 
 
RÄVEN OCH KORPEN 

+ = alla delar ska finnas med 

/ = antingen eller 

Kategori 5 

Proficient 

4 3 

Emerging 

2 1 

Minimal/ 

immature 

Introduction 

 

Räkna ut 

separat poäng 

för miljö 

respektive 

karaktär. 

Räkna ut 

medelvärdet 

som anges för 

hela kategorin. 

Miljö: +ute i 

skogen 

+uppe i ett träd 

+ i näbben 

 

 

 

 

 

Karaktär: 

+Räven +Korpen 

+stor ostbit 

Miljö: Alla 

nämns. Mun 

istället för näbb 

 

 

 

 

 

 

 

Karaktär: alla 

nämns; 

utelämnar stor 

(ostbit) 

Miljö:  

+ ute/skogen  

+ uppe/träd 

+(fågeln) hade 

något 

/Beskrivning av 

miljön kan ges 

efter 

introduktionen 

 

Karaktär: alla 

nämns; annan 

form, t.ex. fågel 

för korp, mat för 

ost 

 

Miljö: 

Ute/skog/uppe/

träd 

 

 

 

 

Karaktär: 2 av 

3 karaktärer 

nämns; annan 

form, t.ex. fågel 

för korp, mat för 

ost 

Miljö: nämns 

inte  

 

 

 

 

Karaktär: 1 av 

3 karaktärer 

nämns; annan 

form, t.ex. fågel 

för korp, mat för 

ost 

 

 

Character 

development 

Nämner +Räven 

+Korpen 

+osten  

Lägger till 

karaktäristik: 

+listig (räv) 

+fåfäng (korp) 

+stor (ost) 

 

+Använder alla 

metalingv verb: 

säga, ropa, prata, 

sjunga, svara 

 

/Använder 

karaktärsröster / 

Berättar i första 

person 

Nämner +Räven 

+Korpen 

+ ostbiten 

 

+ Nämner 1-2 

egen-skaper. 

 

+Nämner 3 av 5 

metalingv verb 

 

Nämner  

+Räven 

+Korpen 

+ ostbiten 

 

 

+Nämner 2 av 5 

metalingv verb 

Nämner  

+Räven 

+Korpen/Fågel 

 

 

+Nämner 1 av 5 

metalingv verb 

Inkonsekvent 

användande av 

karaktärer/ 

 

Utelämnar 

karaktärer.  

 

Nämner inga 

metalingvistiska 

verb 

Mental 

states 

Barnet nämner 

alla 

metakognitiva 

verb på passande 

ställe: vilja ha, 

 Barnet nämner 1 

av 2 

metakognitiva 

verb på 

passande ställe 

 Inga 

metakognitiva 

verb nämns 
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vilja bli  

 

Referencing Använder 

pronomen, 

konsekvent och 

vid korrekt 

tillfälle: det ska 

alltid vara tydligt 

vilken karaktär 

pronomenet 

refererar till.  

Vid enstaka 

tillfällen 

förekommer att 

det är oklart 

vilken karaktär 

pronomenet 

syftar på.  

Använder 

pronomen 

inkonsekvent 

Använder 

pronomen 

inkonsekvent 

men med fler fel 

än rätt. 

Överanvändning 

av pron, svårt 

att veta vem 

som åsyftas 

Conflict 

resolution 

1. Räven vill ha 

ostbiten  Räven 

vill lura korpen 

att öppna 

munnen 

2. Korpen kan 

inte svara för att 

munnen är full 

med ost  Räven 

försöker få 

korpen att sjunga 

genom smicker 

3. Korpen kan 

inte sjunga för att 

munnen är full 

med ost  Räven 

försöker smickra 

honom ännu mer 

4. Korpen vill bli 

vald till fåglarnas 

konung  han 

visar att han kan 

sjunga bättre än 

alla andra fåglar 

5. Upplösningen 

för hela 

berättelsen är att 

korpen tappar 

ostbiten när han 

sjunger och räven 

tar ostbiten. 

 

Detta är en 

beskrivning, 

behöver ej 

återberättas 

ordagrant, men 

alla fem episoder 

ska finnas med i 

berättandet.  

 

1. Räven vill ha 

ostbiten  

Räven vill lura 

korpen  

2. Korpen kan 

inte svara  

Räven försöker 

få korpen att 

sjunga genom 

smicker 

3. Korpen vill bli 

vald till 

fåglarnas 

konung  han 

visar att han kan 

sjunga bättre än 

alla andra fåglar 

4. Upplösningen 

för hela 

berättelsen är 

att korpen 

tappar ostbiten 

när han sjunger 

och räven tar 

ostbiten. 

 

1. Räven vill ha 

ostbiten  

Räven vill lura 

korpen  

2. Korpen kan 

inte svara  

Räven försöker 

få korpen att 

sjunga  

3. Upplösningen 

för hela 

berättelsen är 

att korpen 

tappar 

ostbiten/räven 

tar ostbiten. 

 

1. Räven vill ha 

ostbiten  

Räven vill lura 

korpen 

2. Upplösningen 

för hela 

berättelsen är 

att korpen 

tappar 

ostbiten/räven 

tar ostbiten. 

Räven vill ha 

ostbiten och han 

får den. 

Cohesion Händelserna 

följer en logisk 

följd. Kritiska 

 Händelser följer 

logisk ordning,  

Vikt läggs vid 

 Händelser följer 

inte en logisk 

ordning. Ingen 
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händelser är med, 

medan mindre 

relevanta 

händelser får 

mindre 

utrymme.  Smidig

a övergångar är 

presenterade 

mellan händelser 

(t.ex. eftersom 

därför). 

oviktiga detaljer 

så att det är 

svårt att följa 

den röda tråden. 

/ 

Oklara 

övergångar 

mellan 

händelser. 

/ 

Centrala 

händelser är 

odetaljerade 

/ 

Alla händelser, 

oavsett 

betydelse, får 

lika stor plats i 

berättandet 

användning av 

smidiga 

övergångar. 

Conclusion 

 

Ok med öppen 

prompting 

Knyter ihop 

berättelsen på ett 

bra sätt. Lyssna 

inte på smicker. 

Ger rimlig 

förklaring till 

ordet smicker, i 

relation till sagan 

eller i relation till 

ordets mening 

utanför sagan. 

Knyter ihop 

berättelsen på 

ett bra sätt. 

Lyssna inte på 

smicker. 

Ger en svag 

förklaring till 

ordet smicker, i 

relation till 

sagan eller i 

relation till 

ordets mening 

utanför sagan. 

Anger lyssna 

inte på smicker 

men kan inte ge 

förklaring till 

betydelsen. 

Eleven anger 

delvis slutet på 

berättelsen, tex 

‖det var 

någonting med 

smicker‖, ‖det 

var någonting 

med lyssna inte‖ 

Barnet slutar att 

berätta och 

lyssnaren måste 

fråga om det är 

slut 
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Mall för poängsättning enligt Narrativ Scoring Scheme, NSS 
 
EN KLOCKA PÅ KATTEN 
+ = alla delar ska finnas med 

/ = antingen eller 
 

Kategori 5 
Proficient 

4 3 
Emerging 

2 1 
Minimal / 
immature 

Introducti
on 
 
Räkna ut 
separat 
poäng för 
miljö 
respektive 
karaktär. 
Räkna ut 
medelvärdet 
som anges 
för hela 
kategorin. 

Miljö:  
Nämner 
+under golv 
+ ovanför golv 
+ hus. 
 
 
 
Karaktär: 
Nämner  
+några möss 
+stor katt 
+familj/ 
människor. 

 
 

Miljö: 
Nämner  
+Under golv 
+ Ovanför. 
 
 
 
 
 
Karaktär: 
Nämner 
+Möss 
+ katt.  
 
Utelämnar 
stor och/eller 
några. 

Miljö:  
Nämner 
+Under golv/ 
hus 
 
Beskrivning 
eller 
presentation 
av miljön 
delges efter 
introduktione
n. 
 
Karaktär: 
Nämner  
+Möss/råttor 
+ katt/kisse.  

Miljö: 
Nämner 
+golv /hus 
 
 
 
 
 
 
Karaktär: 
Nämner 
+mössen/ 
råttor. 

Hoppar in i 
historien 
utan 
miljöbeskrivn
ing 
 
 
 
 
 
Karaktär: 
Nämner 
+mössen/rått
or 
/katten/kisse
. 

Character 
developm
ent 

Nämner  
+Grå mus 
+brun mus 
+ stor mus  
+ gammal mus  
+ familj  
+ Katt 
 
Lägger till 
karaktäristiska 
om dessa: 
+rädda (möss) 
+stor (katt) 
 
/Använder 
karaktärsröste
r 
/ 
berättar i 
första person: 
jag / vi.  
 
+Använder 
alla 

Nämner  
+4 olika 
möss 
+ katt  
 
+Anger 
adjektiv på  
2-3 av 
mössen/katte
n (grå, brun, 
stor, rädda, 
gammal). 
 
+Nämner 2 
av 3 
metalingv 
verb 

Nämner  
+Katt  
+ möss. 
 
+ Uppger att 
det handlar 
om 4/några 
möss. 
 
+ Nämner 1 
av 3 metaling 
verb. 

Nämner 
+Katt 
+ möss. 
 
Nämner 1 av 
3 
metalingvisti
ska verb. 

Inkonsekvent 
användande 
av karaktärer  
/ 
Nämner 
endast 
enstaka 
karaktärer. 
 
Nämner inga 
metalingvisti
ska verb. 
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metalingvistisk
a verb: prata, 
säga, fråga. 
 
+Gör skillnad 
mellan huvud-
och 
bikaraktärer.  

Mental 
states 
 
       

Använder 2 
metakognitiva 
verb.  
+ ville inte 
+vågade inte 
/annat 
likvärdigt 
 
Exempel på 
metakognitiva 
verb: Tänka / 
Veta / Känna 
för att beskriva 
karaktärers 
känslor och 
tankar. 

 Nämner 1 
metakognitiv
t verb på 
passande 
ställe. 

+ ‖inte jag‖ 
som ett 
indirekt 
uttryck för 
mental state 

Inga 
metakognitiv
a verb 
uttrycks. 
 
Beskriver 
inte 
karaktärers 
eventuella 
avsikter/tank
ar som för 
berättelsen 
framåt. 

Referenci
ng 

Använder 
pronomen 
konsekvent 
och vid korrekt 
tillfälle: det 
ska alltid vara 
tydligt vilken 
karaktär 
pronomenet 
refererar till. 

Vid enstaka 
tillfällen 
förekommer 
att det är 
oklart vilken 
karaktär 
pronomenet 
syftar på.  

Använder 
pronomen 
inkonsekvent
. 

Använder 
pronomen 
inkonsekvent 
med fler fel 
än rätt. 

Överanvändn
ing av 
pronomen, 
svårt att veta 
vem som 
åsyftas, 
barnet 
märker inte 
att lyssnaren 
är förvirrad. 

Conflict 
resolution 
 
Detta är en 
beskrivning, 
behöver ej 
återberättas 
ordagrant, 
men antalet 
episoder per 
poängnivå 
ska finnas 
med. 

1) +Mössen 
bor med en 
katt  
+som de är 
rädda för.  
Lösning: 
+Flytta till 
huset bredvid  
 
2) +Det är för 
nära. 
+Katten hittar 
oss. 
Lösning: 
+Flytta till 
nästa stad . 
 
3) +Det är för 
långt bort 

1) +Mössen 
bor med en 
katt 
/som de är 
rädda för.  
Lösning:   
+Flytta. 
 
2) +Katten 
hittar oss. 
/Det är för 
nära. 
Lösning: 
+Skaffa en 
hund. 
 
3) +Det är för 
farligt/hunda
r jagar också 

1) Mössen 
bor med en 
katt  
/ 
som de är 
rädda för.  
Lösning: 
Flytta  
/ 
skaffa hund. 
 
2) Katten 
hittar oss.  
/ 
Det är för 
farligt med 
hund.  
Lösning: 
Knyta en 

1) Mössen 
bor med en 
katt  
/ 
som de är 
rädda för. 
Lösning: 
Knyta en 
klocka runt 
kattens hals. 
 
2) 
Upplösninge
n för hela 
berättelsen är 
att ingen 
vågar/vill 
knyta fast 
klockan. 

Mössen är 
rädda för 
katten 
/ 
Mössen 
vågar/vill 
inte knyta 
fast klockan 
på katten. 
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+Katten hittar 
oss i alla fall. 
Lösning: 
+Skaffa en 
hund 
 
4) +Det är för 
farligt  
+hundar jagar 
också möss.  
Lösning: 
+Knyta en 
klocka runt 
kattens hals. 
+så då hör vi 
när han 
kommer. 
5) 
+Upplösninge
n för hela 
berättelsen är 
att ingen 
vågar/vill 
knyta fast 
klockan. 

möss.  
Lösning: 
+Knyta en 
klocka runt 
kattens hals. 
 
4) 
Upplösninge
n för hela 
berättelsen är 
att ingen 
vågar/vill 
knyta fast 
klockan. 

klocka runt 
kattens hals.  
 
3) 
Upplösninge
n för hela 
berättelsen är 
att ingen 
vågar/vill 
knyta fast 
klockan. 

Cohesion Händelserna 
följer en logisk 
ordning.  
 
Kritiska 
händelser är 
med, medan 
mindre 
relevanta 
händelser får 
mindre 
utrymme.   
 
Smidiga 
övergångar är 
presenterade 
mellan 
händelser 
(t.ex. eftersom 
därför). 

 Händelser 
följer logisk 
ordning 
Vikt läggs vid 
oviktiga 
detaljer så att 
det är svårt 
att följa den 
röda tråden. 
/ 
Oklara 
övergångar 
mellan 
händelser. 
/ 
Centrala 
händelser är 
odetaljerade 
/ 
Alla 
händelser, 
oavsett 
betydelse, får 
lika stor plats 
i berättandet 

 Händelser 
följer inte en 
logisk 
ordning.  
 
Ingen 
användning 
av smidiga 
övergångar. 

Conclusion 
 
Ok med 

Knyter ihop 
berättelsen på 
ett bra sätt.  

Knyter ihop 
berättelsen 
på ett bra 

+Säger ‖alla 
förslag är inte 
bra förslag‖. 

Anger delvis 
slutet på 
berättelsen 

Slutar att 
berätta och 
lyssnaren 
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öppen 
prompting. 

 
+Säger ‖Alla 
förslag är inte 
bra förslag‖,  
+ger rimlig 
förklaring till 
betydelsen av 
uttrycket i 
relation till 
fabeln eller i 
relation till 
dess mening 
utanför fabeln. 
 
 

sätt.   
 
+Säger ‖Alla 
förslag är inte 
bra förslag‖ 
 
+ger en svag 
förklaring till 
betydelsen av 
uttrycket, i 
relation till 
fabeln eller i 
relation till 
dess mening 
utanför sagan 

 
Men kan inte 
ge förklaring 
till 
betydelsen. 

ex. ‖det var 
någonting 
med förslag‖. 

måste fråga 
om det är 
slut.  
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Appendix E 
 
Mall för poängsättning av informationsled 
 

Återgivning av ”Räven och korpen” – rättningsmall 
Elevens namn: 
Räven (1) var ute (1) och gick (1) i skogen (1) 

Då såg han (1) en korp (1) uppe (1) i ett träd (1) 

Korpen (1) hade en stor (1) ostbit (1) i näbben (1) 

Räven (1) blev genast (1) sugen (1) 

Den där ostbiten (1)  

skulle jag gärna (1) vilja ha (1) sa han (1)för sig själv (1) 

Jag ska lura (1) korpen (1) att ge (1) mig den (1) 

Du där uppe (1) ropade (1) räven (1) 

Du är den vackraste (1) av alla (1) fåglar (1) 

Du borde bli vald (1) till fåglarnas (1) konung (1) 

Korpen (1) blev smickrad(1) 

Men kunde (1) inte svara (1)  

eftersom hans näbb (1) var full (1) med ost (1) 

Du är den vackraste (1) och klokaste (1) av alla (1) fåglar (1) 

Du borde (1) bli vald (1) till fåglarnas (1) konung (1) 

Om du bara (1) kunde (1) sjunga också (1) 

Korpen (1) blev ännu mer (1) smickrad (1) 

Men han svarade inte (1)  

eftersom hans näbb(1) var full (1) med ost (1) 

Du är vackrare (1) och klokare (1)  

än alla andra(1) fåglar (1) sa räven (1) 

Du skulle säkert (1) bli vald (1) till fåglarnas (1) konung (1)  

Om du bara (1) kunde sjunga (1)  

Bättre (1) än alla andra (1) fåglar (1) 

Sjung (1) en sång (1) för mig (1) så får jag(1) höra (1) 

Korpen (1) skulle gärna(1) bli vald (1)  

till fåglarnas (1) konung(1) 

Så han öppnade (1) näbben (1) 

För att visa (1) att han kunde (1) sjunga (1) 

Bättre (1) än alla andra (1) fåglar (1) 

Kra, kra (1), sjöng han (1) 

Och ostbiten (1) föll (1) ner (1) på marken (1) 

Räven (1) sprang (1) genast (1) fram (1) 

Och högg (1) tag i (1) ostbiten (1) 

Tack (1) ska du ha (1), sa den listiga (1) räven (1) 

Din sång (1) är bra (1)  

men din ostbit(1) är ännu bättre (1) 

Så försvann (1) räven (1) med ostbiten (1) 

Den här berättelsen (1) vill lära (1) dig något (1) 

Lyssna inte (1) på smicker (1) 

Övergripande kommentarer som ersätter/sammanfattar flera av rävens 

övertalningsförsök 

T ex Räven (1) försökte övertala (1) korpen att sjunga  

Skriv egna exempel här: 

 

Max: 119 poäng 
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Appendix F 
 
Mall för poängsättning av informationsled 

Återgivning av ”En klocka på katten” – rättningsmall 
Elevens namn:   Poäng:____ / 129  
 
Några möss (1) träffades (1) under golvet (1) till ett hus (1)       /4 

Ovanför golvet (1) bodde (1) en familj (1) som hade en stor (1) katt 
(1) 

      /5 

Mössen (1) träffades (1) för att prata (1) om just den katten (1)       /4 
‖Vad ska vi göra?‖(1)       /1 
Frågade (1) den bruna (1) musen (1)       /3 
‖Snart (1) finns (1) ingen av oss (1)  kvar (1) längre ‖ (1)       /5 
Sa (1) den grå (1) musen (1)       /3 
‖Jag (1) blev nästan (1) kattens middag (1) förra veckan‖(1)       /4 
sa (1) den stora (1) musen (1)       /3 
‖Vi (1) skulle kunna flytta (1) till huset (1) bredvid (1)‖       /4 
sa (1) den bruna (1) musen (1)       /3 
‖Det är för nära‖ (1)       /1 
sa (1) den gråa (1) musen (1)       /3 
‖Ja, katten (1) kommer att hitta oss (1) i alla fall‖       /2 
sa (1) den stora (1) musen (1)       /3 
‖Vi (1) skulle kunna flytta (1) till nästa (1) stad‖(1)       /4 
sa (1) den bruna (1) musen (1)       /3 
‖Det är för långt bort‖ (1)       /1 
sa (1) den grå (1) musen (1)       /3 
‖Och katten (1) kommer att hitta oss (1) i alla fall‖       /2 
sa (1) den stora (1) musen (1)       /3 
‖Vi (1) skulle kunna skaffa (1) oss en hund‖(1)       /3 
sa (1) den bruna (1) musen (1)       /3 
‖Det är för farligt‖(1)       /1 
sa (1) den grå (1) musen (1)       /3 
‖Ja, hundar (1) brukar också jaga (1) möss (1)‖       /3 
sa (1) den stora (1) musen (1)       /3 
‖Men jag (1) har ett annat (1) förslag‖(1)       /3 
‖Vi (1) skulle kunna knyta (1) en klocka (1) runt kattens (1) hals 
(1)‖ 

      /5 

‖Då hör (1) vi (1) när den kommer‖ (1)       /3 
‖Vilket bra förslag!‖(1)       /1 
sa (1) den bruna (1) musen (1)       /3 
‖Ja, det var (1) ett mycket (1) bra förslag‖(1)       /3 
sa (1) den grå (1) musen (1)       /3 
‖Just det‖ (1), sa (1) den gamla (1) musen (1)       /4 
‖Det är (1) ett mycket (1) bra förslag (1)       /3 
men vem (1) vill knyta (1) fast klockan (1) runt kattens (1) hals 
(1)?‖ 

      /5 

‖Hmm!‖ ‖Inte jag‖(1),sa (1) den bruna (1) musen (1)       /4 
‖Hmm!‖Inte jag‖(1) sa (1)den grå (1) musen (1)        /4 
‖Åh, nej! Inte jag‖(1) sa (1) den stora (1) musen‖ (1)       /4 
Det kan vara bra (1) att minnas:(1)       /2 
inte alla förslag (1) är bra(1) förslag       /2 
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Övergripande poänggivande sammanfattningar som 
ersätter “sa bruna musen/sa gråa musen” osv: 

 
 

Mössen(1) gav förslag(1).       /2 

Ingen(1) ville göra det(1).       /2 

Skriv in exempel från texten här som du gett poäng för:  
  
  
  
  
Total poäng: 
 

       
/129 

 
 
 
 
 


