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Sammanfattning 

Bakgrund. Stor del av barns spontana kommunikation sker i form av berättande och genom 
att undersöka mikro- och makrostrukturer i återberättande kan olika aspekter av den 
språkliga förmågan kartläggas. Barn med svag textförståelse uppvisar svårigheter i många 
språkliga områden och en god kartläggning kan både ligga till grund för identifiering av de 
individer som behöver stöd samt vara vägledande i interventionsplanering. 

Syfte. I första delen av studien var syftet att undersöka mikro- och makrostrukturella 
skillnader i narrativt återberättande mellan elever med svag textförståelse och elever med 
god textförståelse. Syftet i andra delen av studien var att undersöka det narrativa 
återberättandet hos elever identifierade med svag narrativ kvalitet.  

Metod. I studiens första del analyserades återberättande från elever i åk 2 kvantitativt på 
mikro- och makrostrukturell nivå utifrån SALT, NSS och Informationsled. I studiens andra 
del utfördes en kvalitativ analys av elevernas återberättande utifrån samma mått. 

Resultat. Ingen signifikant skillnad mellan grupperna kunde påvisas i studiens första del. 
Eleverna med svag textförståelse tenderade att ha en högre språklig produktivitet i sitt 
återberättande medan eleverna med god textförståelse tenderade att ha ett mer komplext 
återberättande. I studiens andra del var eleverna benägna att sammanfatta berättelsen och 
exkludera delar.  

Slutsatser. Elever med språkliga svårigheter är inte en homogen grupp. Interventionsinsatser 
måste således anpassas efter varje elevs behov. Resultaten från denna studie kan dock tyda 
på att även små interventionsinsatser i grupp skulle kunna utjämna eventuella skillnader i 
narrativt återberättande mellan elever med svag textförståelse och elever med god 
textförståelse.  

Nyckelord. narrativ, återberättande, bedömning, svag textförståelse, årskurs 2, SALT. 
  



Abstract 

Background. Much of children’s spontaneous communication is in the form of storytelling. 
By examining micro- and macrostructures in retelling, different aspects of linguistic ability 
can be mapped. Children with poor text comprehension show weakness in many linguistic 
areas and an appropriate analysis can serve as a basis for identifying individuals who need 
support, as well as guidance for intervention.  

Aim. The first part of this study investigates micro- and macrostructural differences in 
narrative retelling between students with and without poor text comprehension. The second 
part investigates narrative retelling by students identified with poor narrative quality.  

Methods. In the first part of the study, retellings from second grade students were analyzed at 
micro- and macrostructural levels. In the second part, a qualitative analysis of the retellings 
based on these levels was performed.  

Results. In part 1, no significant differences between the groups were observed. However, 
students with poor text comprehension tended to have a higher linguistic productivity in 
their retellings and students with good text comprehension had more complex structures. 
Part 2, it was found that the students with poor narrative quality tended to summarize the 
story and exclude parts.  

Conclusions. Students with language difficulties are not a homogeneous group. Hence, an 
intervention needs to be adapted to the needs of the student. Further, the results indicate 
that a short intervention has the potential to equalize possible differences in narrative 
retelling between students with and without poor text comprehension.  

Key words. narrative, retelling, assessment, poor text comprehension, second grade, SALT. 
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Inledning 

Mänsklig kommunikation består till stor del av berättelser. Att kunna berätta något för en 
annan individ är fundamentalt för det mänskliga samspelet och vår kommunikativa 
förmåga. Berättelser har således en stor närvaro i barns liv långt innan de själva kan 
återge eller producera egna berättelser (Riddersporre & Bruce, 2014). Detta gör att barns 
språkanvändning stimuleras och genom eget muntligt berättande utvecklas den 
kommunikativa förmågan. De berättelser som barn inledningsvis producerar kan vara 
enkla till sin uppbyggnad och endast omfatta historiens början och slut, men med tiden 
blir berättelserna allt mer avancerade (Asker-Arnason et al., 2012). Allt eftersom barn blir 
äldre klarar de av att bygga ut sitt berättande med central information om t.ex. orsaker, 
omständigheter och känslor (Lahey, 1988).  

Vikten av att kunna förstå och återge berättelser blir allt mer påtaglig under åren i 
skolan då utvecklingen av den narrativa förmågan är sammankopplad med förmågan att 
läsa och skriva (Nettelbladt, 2013). Förståelse och produktion i berättande har i studier 
även visats ha samband med skolresultat (t.ex. Fazio & Naremore, 1996; Westerveld, 
Gillon & Moran, 2008). Bedömning av den narrativa förmågan kan fånga upp språkliga 
svårigheter och användas för att skilja mellan barn med och utan språkliga svårigheter 
eftersom berättande förutsätter god språklig kompetens (Botting, 2002; Norbury & 
Bishop, 2003; Scott & Windsor, 2000). 

Inom ramen för ett utvecklingsarbete som genomfördes i en mindre kommun i 
Västerbotten med finansiering från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) 
undersöktes en arbetsmodell för tidiga intensiva läsinsatser i åk 2 med syftet att förbättra 
elevernas avkodningsförmåga och textförståelse (M. Levlin, personlig kommunikation, 14 
februari 2017). Projektets långsiktiga målsättning var att skoleleverna i högre grad skulle 
uppnå de mål som fanns uppsatta enligt grundskolans läroplan. Som en del i detta 
genomfördes föreliggande examensarbete där språklig produktivitet, språklig komplexitet 
och narrativ kvalitet i narrativt muntligt återberättande hos elever med svag textförståelse 
undersöktes. 

Bakgrund 

Narrativ 

Definitionen av narrativ är ”berättande, framförallt om texter som framställer 
händelserna i ett verkligt eller påhittat förlopp” (Nationalencyklopedin, 2017). Det finns 
olika typer av narrativor och McCabe och Peterson (1991) redogör för två av dessa: 
personliga och fiktiva. För att kunna bygga upp en fiktiv narrativa måste berättaren ha 
kunskap om det hen vill berätta och kunskapen måste antingen komma från egna 
upplevelser, andras historier eller annan kunskap i ämnet. Den personliga narrativan har 
främst egna erfarenheter som byggstenar till berättelsen, men även mer generell kunskap 
kan ingå som underlag. Personliga narrativor är den vanligaste typen av berättande i 
barns tal (McCabe, Bliss, Barra, & Bennett, 2008). 

Många narrativor har ett gemensamt återkommande mönster. Inledningsvis sätts 
ramarna för berättelsen, varpå en inledande händelse presenteras som ger reaktioner och 
konsekvenser och därefter avslutas historien (Westby, 2011). Detta kan schematiseras i 
modellen Story grammar (Stein & Glenn, 1979). I Story grammar delas narrativan upp i 
en miljökategori och ett episodsystem; miljökategorin introducerar huvudkaraktärerna 
och beskriver den sociala, fysiska eller temporala kontexten som historien utspelar sig i, 
medan resten av berättelsestrukturen ingår i episodsystemet. Episodsystemet kan 
innehålla en eller flera episoder och varje episod innehåller miljö, initierande händelse, 
responstillstånd (karaktärens känslomässiga tillstånd till följd av en händelse), 
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responsplan (ger direkt eller indirekt upphov till berättelsens utgång), försök (karaktärens 
handlanden), konsekvens (hur karaktären når eller inte når sina mål) samt 
upplösning/reaktion (hur karaktären upplever utfallet och hur utfallet påverkar andra 
karaktärer) (Heilmann, Miller, Nockerts, & Dunaway, 2010; Stein & Glenn, 1979; 
Ukrainetz, 2006; Westby, 2011). Denna form ger en struktur som framhäver historiens 
sammanhang och utveckling (Bruce, Ivarsson, Svensson, & Sventelius, 2016) och 
underlättar för förståelsen av texten (Westby, 2005; Meyer & Rice, 1984). 

Narrativ utveckling 

Barnets narrativa förmåga är en avspegling över hens växande uppbyggnad av kunskap 
och förståelse för omvärlden (Westby, 2011). Från tidig ålder lyssnar barn på olika 
narrativor och lär sig skapa egna sådana allt eftersom deras lingvistiska, kognitiva och 
sociala förmåga ökar (Asker-Arnason et al., 2012). Berättandet fungerar som en 
motivation för att bruka nya ord, begrepp och uttryckssätt (Bruce et al., 2016). Innan tre 
års ålder tenderar barns narrativor att bestå av en serie substantiv där intentionen är att 
uppmana till handling eller berätta om en händelse utan att dessa delar uttryckligen 
nämns (Botvin & Sutton-Smith, 1977). I förskoleålder består barns narrativor av 
osammanhängande meningar där ordningen inte är relevant; händelser kan vara 
kronologiskt framställda och oberoende av varandra, men inte orsakbundna (Westby, 
2011). När barnen växer utvecklas deras narrativa mönster från att vara fragmentariska 
och osammanhängande till mer komplexa med underordnade strukturer inbäddade i den 
överordnade strukturen (Botvin & Sutton-Smith, 1977). Lahey (1988) visade i en studie att 
äldre barn tenderar att presentera central information om t.ex. orsaker, omständigheter 
och känslor i inledningen av berättelsen, snarare än att infoga den på spridda platser i 
historien likt yngre ofta gör. Lahey menade att detta dels förefaller bero på att barnen är 
mer medvetna om att historien tas emot utifrån hur den berättas och att deras 
pragmatiska förmåga är mer utvecklad vilket gör att de därigenom bättre kan anpassa sitt 
muntliga berättande efter lyssnaren. Westby (2011) menade att berättelser som 
produceras av barn i den tidiga grundskolan involverar komplex planering, längre 
händelseförlopp och en förmåga att ta olika perspektiv. Dessa förmågor fortsätter att 
utvecklas med tiden, vilket tillsammans med utökat arbetsminne gör att barn i den senare 
delen av grundskolan klarar av att producera mer komplexa berättelser. Den narrativa 
förmågan fortsätter sannolikt att utvecklas även hos äldre barn till följd av livserfarenhet 
samt ökad förmåga att koppla samman dessa erfarenheter med varandra (Liles, 1993). 

Språkliga och kognitiva förutsättningar för narrativt berättande 

Något grundläggande för narrativt berättande är att individen kan identifiera de ord och 
den syntax som används i faktaframställningen, därigenom kan individen förstå enskilda 
informationspartier i texten (Westby, 2011). Vidare måste individen ha ett 
innehållsschema (en inre modell för de fakta som presenteras i texten) och ett textschema 
(en överordnad inrättning för presentationen av informationsinnehållet) som ger tillgång 
till den fullständiga textinformationen. Med innehållsschemat till hjälp kan t.ex. en person 
som läser körkortsteori förstå att ordet ”fil” inte refererar till mjölkprodukten fil utan till 
en vägfil. Textschemat kan aktiveras vid t.ex. läsning av en tidningsartikel där formatet ger 
en fingervisning om vilken typ av text som läses. Westby (2011) anser att individen kan 
dra de slutsatser som behövs för att förstå texten och alltså läsa mellan raderna när 
kunskapen om schemana tillämpas på diskursnivå. Enligt Westby kan frånvaro av relevant 
schemakunskap, svårigheter med framplockning och samordning av schemakunskap eller 
omedvetenhet om behovet av inferens kopplas samman med bristande 
slutledningsförmåga, vilken i sin tur är centralt för läsförståelse. 

Utöver att tillämpa schemakunskapen så måste individen kunna dra slutsatser om 
innehållet för att kunna fylla i där det uppstår luckor i hågkomsten av fakta (Cain & 
Oakhill, 2008; Hansen, 1978). För att på ett tydligt sätt kunna förmedla berättelsen 
behöver talaren ta hänsyn till personen som lyssnar och vilka behov som måste uppfyllas 
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för att hen ska förstå (Gazella & Stockman, 2003). Samtidigt måste båda fortlöpande 
samordna händelserna i berättelsen med karaktärernas tankar och yttranden (Westby, 
2005). Muntligt återberättande är således belastande för individens språkförståelse och 
uppmärksamhet (Hansson & Nettelbladt, 2007). 

Narrativ bedömning 

Genom att mäta kommunikativ kompetens utifrån den narrativa förmågan erhålls 
ekologisk validitet eftersom berättelser är det vanligaste inslaget i barns spontana tal 
(Botting, 2002; Justice, Bowles, Pence, & Gosse, 2010). Narrativa texter är också ett 
vanligt inslag i den tidiga skolundervisningen (Westby, 2011). En vanlig narrativa som 
förekommer i tidiga skolår är fabeln, vilken är en ”kort allegorisk berättelse i vilken 
förmänskligade djur med sina handlingar och repliker åskådliggör en moralisk lärdom 
som gärna avslutningsvis formuleras som en sederegel” (Nationalencyklopedin, 2016). 

En förutsättning för att kunna bedöma ett barns språkproduktion är att barnet i 
fråga producerar talat språk. Med detta i åtanke försöker bedömaren inbjuda barnet till tal 
genom olika eliciteringsstrategier. Två strategier som ämnar till att väcka ett spontantal 
hos barnet är återberättande samt berättande till bilder (Hansson & Nettelbladt, 2007). 
Dessa är effektiva att genomföra och standardisera samt gör att klinikern (till skillnad från 
produktion av spontantal) kan begränsa och kontrollera för hur berättelsen framställs, 
t.ex. längd, innehåll och grammatisk svårighetsgrad (Gazella & Stockman, 2003). Vid 
återberättande får barnet först lyssna på en uppläst berättelse, för att sedan muntligt 
återberätta den. Vid berättande till bilder visas barnet en bildsekvens över t.ex. en 
händelsekedja eller en tematisk bild och uppmanas sedan att skapa en muntlig berättelse 
om denna (Hansson och Nettelbladt, 2007). Hansson och Nettelbladt menar att 
förutsättningen för berättande till bild är att barnet ska klara av att tolka de framförda 
bilderna. När en individ ombeds att berätta till bilder i en bok utan text behöver inte 
individen skapa ett innehållsschema och organisera det grammatiskt, utan enbart 
identifiera innehållsschemat (Westby, 2011). Dessutom utgör bilderna i boken en struktur, 
vilken gör att berättaren enklare täcker de komponenter som ingår i Story grammar. 
Bildelicitering resulterar i ett mer kontextberoende berättande vars struktur snarare 
liknar talat än skrivet språk, medan elicitering utan bildstöd gör att berättaren använder 
en mer komplex struktur vilken ligger närmare skriftspråket (Spinillo & Pinto, 1994). 

Narrativt material analyseras vanligen på mikro- och makrostrukturell nivå (Asker-
Arnason et al., 2012). Dessa mått beskriver olika aspekter av den narrativa förmågan 
(Liles, 1993; Squires et al., 2014). Med makrostruktur avses berättelsens övergripande 
struktur, dess komplexitet och dess organisation (Asker-Arnason et al., 2012; Justice, 
Bowles, Kaderavek, Ukrainetz, Eisenberg, & Gillam, 2006). Makrostrukturella analyser är 
ofta grundade i Story grammar (Stein & Glenn, 1979). Narrative Scoring Scheme 
(hädanefter förkortat NSS) bedömer narrativ kvalitet på makronivå och syftar till att göra 
Story grammar-modellen mer tillämpbar genom explicita kategorier som är enkla för 
bedömaren att analysera på ett standardiserat sätt (Miller, Andriacchi, & Nockerts, 2015). 
I NSS undersöks organisationen och innehållet i narrativan i sju olika kategorier. Dessa är 
Introduktion (introduction), Karaktärsutveckling (character development), Mentala och 
känslomässiga tillstånd (mental and emotional states), Referering/lyssnarmedvetenhet 
(referencing/listener awareness), Konflikt/upplösning (conflict/resolution and 
event/reaction), Kohesion (cohesion) samt Slutsats (conclusion). I den mikrostrukturella 
analysen undersöks de inre lingvistiska strukturerna i berättandet (Justice et al., 2006). I 
analys av en berättelse på mikrostrukturell nivå undersöks bland annat Totalt antal 
yttranden (total utterance), Yttrandemedellängd i ord (mean length of utterances in 
words), Totalt antal ord (total number of words), Totalt antal olika ord (total number of 
different words), Typ/förekomst kvot (type toke ratio), Antal felkoder (number of error 
codes), Tvekfenomen (mazes) och Pauser (pauses) (Miller et al., 2015). 
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Nedsatt förståelse och muntligt återberättande  

I ett flertal studier har man funnit att individer med nedsatt läsförståelse i mindre 
utsträckning använder berättelsens schema vid återberättande; de producerar kortare och 
mindre organiserade berättelser med färre komplexa meningar och ord; de minns mindre 
av texten; de gör färre slutledningar utifrån berättelsens innehåll, än personer med typisk 
läsförmåga (Feagans & Short, 1984; Hansen, 1978; Worden & Nakamura, 1982). Vid 
undersökning av barn med impressiv språkstörning fann Bishop och Donlan (2005) att 
dessa barn tenderade att använda färre innehållsbärande ord och komma ihåg färre delar 
av berättelsen än barn med expressiv språkstörning och barn med typisk utveckling. Till 
skillnad från barn med expressiv språkstörning som kompenserade för sina problem 
genom att använda ett enklare språk i berättandet förenklade barn med impressiv 
språkstörning inte sitt språk. 

Vid närmare undersökning av fonologiska, semantiska och morfologiska färdigheter 
hos barn med nedsatt textförståelse framkom att dessa barn presterade ett lägre resultat 
än kontrollgruppen på alla språkliga områden förutom i fonologisk förmåga (Nation, 
Clarke, Marshall, & Durand, 2004). Ingen av dessa barn hade tidigare identifieras med 
språkstörning, trots detta visade resultatet i studien att en stor del av de testade barnen 
uppfyllde kraven för språkstörning (5-19 barn av totalt 23 beroende på definition av 
språkstörning). Detta visar att problem med läs- och språkförmågan inte alltid identifieras 
hos barn som har en god fonologisk förmåga och läser flytande, utan att dessa barn 
uppfattas läsa väl (Nation et al., 2004). I en studie med ett mikro- och makrostrukturellt 
perspektiv framkom att barn med språkstörning främst hade svårigheter på den 
mikrostrukturella nivån (Liles, Duffy, Merritt, & Purcell, 1995). 

Bishop och Edmundson (1987) ansåg att ett bra sätt att kunna avgöra om de 
språkliga svårigheterna hos fyraåriga barn med språkstörning var övergående eller 
varaktiga var att undersöka barnens förmåga att muntligt kunna återge en berättelse. 
Även om andra aspekter av språkförmågan normaliseras efter hand är det vanligt att 
individer med språkstörning har fortsatta svårigheter med att förstå och producera 
berättelser högre upp i åldrarna (Boudreau, 2008). Då muntlig narrativ förmåga är 
centralt för både kommunikation och skolresultat, samt att tidigare studier visat att elever 
med svag textförståelse ofta har språkliga svårigheter och svårigheter med narrativt 
berättande är det relevant att undersöka vidare hur narrativt återberättande producerat av 
elever med svag textförståelse ser ut i en svensk kontext.  

Del 1 

Syfte 

Examensarbetets syfte är att undersöka eventuella skillnader i muntligt narrativt 
återberättande (språklig produktivitet, språklig komplexitet och narrativ kvalitet) mellan en 
grupp elever i åk 2 med svag textförståelse som bearbetat innehållet i en berättelse vid tre 
lektionstillfällen (med fokus på ordförråd och förståelsestrategier) och en grupp elever med 
god textförståelse som inte bearbetat berättelsen i förväg. 

Frågeställning 

1.     Föreligger några skillnader i narrativt återberättande (mikro- och makrostrukturer) mellan 
en grupp med svag förståelse som har deltagit i intervention vid tre lektionstillfällen och en 
grupp med god textförståelse som inte erhållit denna intervention? 
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Metod 

Detta examensarbete var en del av projektet ”Tidig intensivsatsning i avkodning och 
läsförståelse på lågstadiet” som genomförts i en mindre kommun i Västerbotten. Projektet 
utfördes i en autentisk skolmiljö och föreliggande examensarbete grundar sig på insamlade 
data från detta projekt.  

Deltagare 

Deltagarna i studien rekryterades efter att alla elever (n = 138) i åk 2 i en mindre kommun i 
Västerbotten screenats med DLS läsförståelse (Järpsten & Taube, 2013). Denna screening 
utfördes i klassrummet av en klasslärare. DLS var omgjort till en hörförståelseuppgift för att 
snarare testa förståelse än avkodning (se bilaga 2 för instruktioner till screeningtestet). 
Eleverna hade dock även texten framför sig så att de kunde följa med under uppläsningen. 
Resultatet i DLS läsförståelse för alla elever i åk 2 (n = 138) blev: M = 13,8 poäng och 1 SD = 
3,1 poäng (min = 1 poäng och max = 17 poäng). Elever med screeningresultat råpoäng 11 eller 
lägre (- 0,9 SD från medel) bedömdes ha förståelsesvårigheter (n = 30). Genom missivbrev 
tillfrågades eleverna med förståelsesvårigheter och deras vårdnadshavare om deltagande i 
studien. Klassläraren ansvarade för att breven följde med eleverna hem och skickade sedan 
dem till testledaren när de blivit påskrivna. Eleverna kom sammantaget från sex olika skolor 
och åtta olika klasser. 10 av dessa 30 elever var ensamma i sin klass att infalla i gruppen svag 
förståelse (hädanefter förkortat SvFö). Detta innebar att de fick arbeta enskilt under 
interventionsinsatsen och kunde således inte inkluderas i studien. Efter detta bortfall samt 
bortfallet av en elev som deltog i pilotstudien uppkom deltagarantalet i SvFö till 19 elever (8 
flickor och 11 pojkar). I undersökningen ingick även referenselever (n = 11, 7 flickor och 4 
pojkar) med åldersadekvat förståelse i screeningen. Ursprungligen var dessa 12 elever, men 
en elev som ingick i pilotstudien exkluderades från referensgruppen (hädanefter förkortat 
Ref). Klassläraren valde ut referenseleverna utifrån att de hade ett bra resultat i DLS 
läsförståelse och att klassläraren bedömde att eleverna hade god läsförmåga. 
Referenseleverna kom från tre olika skolor och fem olika klasser. 

Pilotstudie 

En pilotstudie genomfördes för att säkerställa att transkription och bedömning utfördes 
samstämmigt. Fyra logopedstudenter samt en ämneshandledare var blindade inför 
deltagarnas identitet och grupptillhörighet. Två deltagare valdes slumpmässigt till 
pilotstudien: en flicka (information om ålder saknas, åk 2) med svag textförståelse och en 
flicka (8:9 år, åk 2) med god textförståelse. Data från pilotstudien exkluderades i 
huvudstudien då materialet hade diskuterats mellan bedömarna. De två deltagarnas 
muntliga återberättande analyserades av de fem bedömarna. De olika val som bedömarna 
hade gjort diskuterades gemensamt utifrån återberättandet för att nå konsensus när det kom 
till bedömningen av respektive kategori i NSS, Totalt antal informationsled samt 
transkriptionsreglerna i Systematic Analysis of Language Trancripts (SALT). Nödvändiga 
förtydliganden gjordes i analysmallarna till följd av pilotstudien. Dessa förtydliganden finns 
beskrivna under rubrikerna Mikrostrukturell analys och Makrostrukturell analys i Material 
och genomförande. 

Material och genomförande 

Då föreliggande studie baserades på tidigare insamlad data från ett existerande projekt erhöll 
SvFö intervention redan innan de genomförde den muntliga återberättandetestningen. 
Eleverna bearbetade fabeln ”Räven och Korpen” av Hydén och McDougall (2012) under tre 
lektioner tillsammans med läspedagog eller undervisande klasslärare. Fabeln ingår i 
bokserien Vingböckerna och är avsedd för elever i åk 2. Böckerna i denna bokserie är 
framtagna för att användas till läsinlärning i skolan. Lektionerna i interventionen var 30–40 
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minuter långa och fokuserade på ordförråd och textförståelsestrategier. Alla läspedagoger 
och undervisande klasslärare deltog i utbildning om hur de i interventionen skulle arbeta för 
att utveckla elevernas förståelsestrategier och ordförråd. Lektionsplanering och lämpliga 
texter till interventionen presenterades på en workshop efter utbildningen. Under 
interventionen arbetade eleverna med att identifiera och bearbeta centrala begrepp och 
obekanta ord, ställa frågor om och sammanfatta berättelsen med egna ord (se bilaga 3 för 
utförligare beskrivning av innehållet vid lektionstillfällena). 

Återberättandetestet bestod av samma fabel (”Räven och Korpen”) som SvFö bearbetat 
under interventionen. Testningen utfördes av en legitimerad logoped i ett grupprum på 
respektive elevs skola. Alla elever testades enskilt och deras återberättande spelades in med 
H2 Handy Recorder (Zoom). SvFö ombads att återberätta fabeln som de hade jobbat med 
under de tre lektionstillfällena. SvFö fick endast se pärmbilden under återberättandet.  
Ref som inte hade arbetat med fabeln tidigare fick berättelsen uppläst för sig. Ref ombads att 
lyssna noga och sedan berätta fabeln för testledaren med egna ord. Ref fick titta på bilderna 
medan testledaren läste fabeln, men fick sedan under återberättandet enbart titta på 
pärmbilden. Om någon elev i båda grupperna tvekade en längre stund eller på annat sätt 
fastnade i sitt återberättande användes i första hand öppna frågor av testledaren (se bilaga 
4). Om det inte gav resultat ställdes mer riktade frågor. Se figur 1 för flödesschema över 
arbetsgången vid testning och intervention. 

 
Figur 1. Flödesschema över screeningstest, intervention och muntligt återberättandetest, genomfört 
av pedagoger och testledare.  

Inspelningarna klipptes i programmet Audacity och kodades av ämneshandledaren. Arbetet 
med transkriptionen, anpassningen av NSS och informationsledsmaterialet samt 
bedömningen genomfördes av författarna till föreliggande studie under samarbete med ett 
annat examensarbete. De fyra bedömarna genomförde inledningsvis SALTs träningsprogram 
”Introduction to Language Sample Analysis”, ”Transcription Quick Start”, ”Transcription - 
Utterance Segmentation” och ”NSS – Narrative Scoring Scheme”. Samtliga bedömare läste 
fabeln innan analysen startade då det rekommenderas att vara bekant med materialet inför 
bedömningen (Miller et al., 2015). Samarbetet med den andra studentgruppen innebar att 
inspelningar av återberättande till två fabler (sammanlagt 60 inspelningar) erhölls. De 60 
inspelningarna delades upp mellan de fyra bedömarna så att vardera bedömare 
transkriberade och analyserade inspelningar från 15 elever. Inspelningarna spelades upp i 
Audacity och bedömarna transkriberade enskilt, blindade inför vilken grupp som deltagarna 
ingick i. Segmentering av yttranden och transkription genomfördes enligt regler och 
tillhörande programkoder från SALT (Miller et al., 2015). Enbart inspelningar från 
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återberättande av fabeln ”Räven och Korpen” (n= 30) inkluderades i föreliggande studie. 
Examensarbetets arbetsgång illustreras i figur 2. 

 
Figur 2. Flödesschema över arbetsgång i examensarbetet.  

Mikrostrukturell analys. Transkriberingen skedde efter mjukvaruprogrammet SALTs 
regler för transkription och kodning (se tabell 1). Den mikrostrukturella analysen 
genomfördes med hjälp av automatiska beräkningar i samma program. Arbetet med 
översättningen och anpassningen av SALT utgick från en magisteruppsats i logopedi som 
använt SALT i en svensk kontext (Björsand & Forsell, 2016). 

Tabell 1. Transkriptionskoder i SALT 

Kod Förklaring Exempel 

E Testledarens tal E Kan du berätta? 

C Barnets tal C Det var en gång 

/ Föregående ord är en ordrot Korp/en 

() Tvekfenomen (Eh) 

(()) Kommentarer till sig själv, utanför berättandet Han sa ((vad heter det)) 

: Paus (i sekunder) Han var :03 fin 

X Ohörbara yttranden Det X en gång 

* Innan ett ord: ordet saknas Det var *en gång 

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

Det var en sl* gång 

/* Ändelse saknas Fågel/*n = Fågeln 

[OE] Övergeneraliseringar Han gådde[OE:gick] 

[EW] Fel i ordval Det var ett[EW] gång 

[EU] Fel på yttrandenivå som inte kan kopplas till ett ord De skrek för överallt 
[EU] 

[EF] Fel i fonologi Ellej[EF] = eller 
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[WO] Fel i ordföljd Han gått hade inte 
[WO] 

Talmaterialet delades först in i yttranden, vilka i sin tur segmenterades till mindre 
komponenter i form av Communications Units (hädanefter kallat C-units), se tabell 2. 
Med C-units kunde segmenteringen göras regelstyrd och konsekvent (Miller et al., 2015). 
En C-unit är ”en självständig sats och dess bestämmare” (eng. ”an independent clause 
with its modifiers”) (Loban, 1976, s. 116). Den består antingen av en självständig 
huvudsats eller en huvudsats med anslutna bisatser (Miller et al., 2015). En huvudsats är 
en sats som består av ett subjekt och ett predikat och kan självständigt utgöra en mening 
(Bolander, 2012). En bisats utgör ofta en underordnad satsdel i en större sats och 
bisatserna fungerar då som led i huvudsatser eller som bestämningar till led i huvudsatser 
(Hultman, 2003). Efter uppdelningen i C-units kan inte ytterligare fördelningar göras 
utan att satsens grundläggande mening går förlorad (Loban, 1976). En C-unit kan alltså 
vara satsen ”jag känner en flicka med fräknar”. Exkluderas ”med fräknar” så förändras 
satsens innebörd. Om satsen däremot skulle ha formulerats som ”jag känner en flicka och 
hon har fräknar” skulle det kräva två C-units.  

Tabell 2. Exempel på en deltagares återberättande innan och efter uppdelning i C-units 

Ej uppdelad transkription Uppdelad transkription i C-units 

Räven gick och hittade en korp som C   Räven gick. 

satt i trädet den hade en ostbit i munnen och räven ville 
ha den ostbiten. 

C   Och hittade en korp som satt i 
trädet. 

 C   Den hade en ostbit i munnen. 

 C   Och räven ville ha den 
ostbiten. 

I SALT räknas alla olika variationer av ett och samma ord som olika ord så länge 
transkriberaren inte förklarar för programmet att de tillhör samma rot. Ger inte 
transkriberaren denna förklaring genom kodning riskerar resultatet på Totalt antal olika 
ord och Typ/förekomst kvot att bli missvisande. T.ex. skulle ”korp” och ”korpen” räknas 
som två olika ord trots att deras rot är densamma. Genom att använda de grammatiska 
transkriptionsreglerna i SALT kan transkriberaren undvika detta. Bortsett från viss 
anpassning följde vår kodning SALTs konventioner (se tabell 3). De anpassningar 
bedömarna gjorde var att de uteslöt samtliga regler som endast gick att tillämpa på det 
engelska språket, vilka var sammanslagningar (t.ex. can/’t och I/’m), plural possessiv som 
i SALT markeras med /s/z (t.ex. baby/s/z) och gerundform av verbet.  

Tabell 3. Grammatiska transkriptionsregler i SALT 

Regler Exempel 

Regelbundna verb och substantiv segmenterades Tappa/de, Korp/en 

Adjektiv segmenterades inte Gråa 

Pronomen segmenterades inte Hon, Henne 

Oregelbundna verb, substantiv och hjälpverb segmenterades inte Sprang, Mössen, Hade 

I föreliggande studie analyserades elevernas återberättande utifrån sju mikrostrukturella 
mått. Verbalt talflyt mäts genom det genomsnittliga antalet ord per C-unit (Loban, 1976). I 
föreliggande studie nämns detta som Yttrandemedellängd i ord. Måttet kan användas för 
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undersöka barns språkutveckling (Nice, 1925; Parker & Brorson, 2005) och som en del i 
mätningen av den syntaktiska utvecklingen (Scott & Stokes, 1995). Elever med ett högt 
antal ord per yttrande bedöms vara språkligt skickliga av sina lärare, de tillämpar också i 
större utsträckning en mer effektiv användning av fraser och satser samt gör andra former 
av anpassningar för att främja en god kommunikation (Loban, 1976). Måtten Totalt antal 
ord och Totalt antal yttranden mäter produktiviteten genom att undersöka berättelsens 
längd (Muñoz, Gillam, Peña, & Gulley-Faehnle, 2003). Totalt antal olika ord ger ett index 
över den lexikala variationen utan att kontrollera för berättelsens längd (Miller et al., 
2015; Westerveld & Gillon, 2010). Typ/förekomst kvoten visar förhållandet mellan totalt 
antal ord och totalt antal olika ord och ger därmed ett mått på antalet olika ord i relation 
till berättelsens längd (Miller et al., 2015). Antal felkoder används för att undersöka 
felaktiga ordval eller fel i syntax, vilka kan behöva granskas vidare (Miller et al., 2015). Se 
tabell 1 för exempel på felkoder. Tvekfenomen definieras som en uppsättning av ord eller 
delar av ord som inte utgör eller bidrar med information, vilka betraktas som vanliga 
språkliga beteenden hos barn och inträffar i skilda kontexter (Loban, 1976). De kan 
beskrivas som felstarter, repetitioner eller omformuleringar som, när de tas bort, inte 
påverkar yttrandet i sig (Leadholm & Miller, 1994). Pauser kan ge en fingervisning om att 
talaren har ordfinnandesvårigheter och/eller svag förståelse (Miller et al., 2015). Miller 
med kollegor menar också att pauser kan vara användbara markörer som visar att talturen 
är klar eller att det är dags att byta samtalsämne. 

Makrostrukturell analys. NSS (Miller et al., 2015) och Totalt antal informationsled  
användes för att undersöka mikrostrukturer i elevernas återberättande. Syftet med NSS 
var att undersöka narrativ struktur och komplex syntax utifrån de sju kategorierna (Miller 
et al., 2015). Beskrivningar för varje poängnivå fanns formulerade för varje kategori som 
ingick i NSS. Eleverna kunde som lägst få ett poäng och som högst få fem poäng på 
vardera kategori, totalt max 35 poäng på NSS Totalt (se bilaga 5 för fullständigt 
bedömningsformulär). I kategorin Introduktion undersöktes berättarens förmåga att 
beskriva karaktärs- och miljöelement (Miller et al., 2015), t.ex. benämndes karaktärernas 
namn (Räven, Korpen och Osten), benämndes platsen där berättelsen utspelade sig. Hur 
berättaren utvecklade karaktärerna och deras betydelse för historien bedömdes i kategorin 
Karaktärsutveckling (Miller et al., 2015), t.ex. om personerna i berättelsen tilldelades 
karakteristika så som listig räv. I kategorin Mentala och känslomässiga tillstånd beskrevs 
berättarens förmåga att använda metakognitiva verb för att förmedla karaktärernas tankar 
och känslor (Miller et al., 2015). I berättelsen ingick endast ett metakognitivt verb (vilja). 
Detta användes för att uttrycka Korpens ”vilja bli” och Rävens ”vilja ha” i fabeln. I 
kategorin Referering/lyssnarmedvetenhet undersöktes pronomen och om dessa kunde 
härledas till de karaktärer/platser som introducerats tidigare (Bliss, McCabe, & Miranda, 
1998). Narrativans sammanhållning, vilket påverkas av berättarens användning av 
referering och konjunktioner, undersöktes i kategorin Kohesion (Ukrainetz, 2006). Om 
konjunktioner utelämnas eller används felaktigt blir det svårt för lyssnaren att förstå 
sammanhanget och historien (Bliss et al., 1998). Narrativans händelser och deras 
efterföljande konsekvenser ingick i kategorin Konflikt/upplösning (Miller et al., 2015). I 
kategorin Slutsats beaktades berättarens förmåga att sammanfatta och avsluta narrativan 
(Miller et al., 2015) t.ex. och de levde lyckliga i alla sina dagar. Måttet NSS Totalt gav det 
totala antalet poäng eleverna fick på samtliga kategorier i NSS. 

I översättning och anpassning av NSS var målsättningen att slutprodukten skulle 
vara så lik originalformuläret som möjligt (se bilaga 5 för vår anpassade version). Det var 
samtidigt viktigt att bedömningen skulle vara enkel att genomföra och att 
samstämmigheten mellan bedömarna skulle bli hög. För att åstadkomma detta 
genomfördes vissa nödvändiga förändringar i materialet. Dessa bestod i att göra NSS 
tillämpbart på den valda fabeln samt att förtydliga och namnge viktiga element. Där 
originalversionen var mer öppen och oprecis (för att kunna tillämpas på olika berättelser) 
var vår upplaga skräddarsydd till fabeln. T.ex. där det stod ”main characters and all 
supporting characters are mentioned” i originalversionen, stod det istället ”nämner 
Räven, Korpen och Osten” i vår upplaga. I originalversionen av NSS återfanns endast 
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poängbeskrivningar för nivå 1, 3 och 5. Nivå 2 och 4 var alltså odefinierade. Detta gjorde 
att bedömaren fick använda sitt omdöme när ett yttrande inte passade in i någon av de 
andra poängnivåerna. I vår upplaga fanns poängbeskrivningar för samtliga poängnivåer 
för de flesta kategorierna. Utöver detta var miljö och karaktär i originalversionen av NSS 
sammanräknade i kategorin Introduktion. Detta visade sig vara problematiskt då vissa 
elever uteslöt miljöbeskrivningen helt, men nämnde alla karaktärer. I originalversionen av 
NSS skulle detta ha gett eleven 1 poäng. För att motverka denna effekt delades 
introduktionskategorin upp i två beståndsdelar; miljö och karaktär. Dessa poängsättes 
först separat och sedan räknades ett medelvärde för hela kategorin fram. T.ex. en elev som 
nämnde alla karaktärer (4 poäng) men ingen miljö (1 poäng) fick 2,5 poäng på kategorin 
Introduktion.  

Totalt antal informationsled var ett mått på i vilken omfattning eleverna återgav det 
totala innehållet i narrativan (M. Levlin, personlig kommunikation, 3 januari 2017). Detta 
mått räknades inte in i NSS Totalt. I utformningen av informationsledsmaterialet togs 
inspiration från materialet Luftballongen (Taube, Tornéus, & Lundberg, 1984). ”Räven 
och Korpen” delades upp i informationsled och varje led poängsattes och räknades 
samman (se bilaga 6). Den totala poängen uppkom till 119 poäng. Utöver de 
informationsled som direkt kunde härledas från fabelns text poängsattes 
sammanfattningar av typen ”Räven försökte övertala korpen att sjunga” som ersatte flera 
informationsled. Efter pilotstudien noterade bedömarna att vissa elever tenderade att 
återge information från fabeln på ett sätt som gjorde det svårt att poängsätta efter 
befintliga informationsled. Detta ledde till att materialet utökades med en öppen del där 
bedömarna själva kunde lägga in informationsled som de valt att ge poäng för, t.ex. 
”Tredje gången (1 poäng) så släppte (1 poäng) fågeln (1 poäng) ostbiten (1 poäng)”. 

Yttranden som ansågs ligga utanför återberättandet eller som gavs efter ledande 
prompting från testledaren exkluderades från Totalt antal informationsled och kategorin 
Konflikt/upplösning i NSS. Detta eftersom promptingen ansågs kunna hjälpa eleverna och 
främst påverkade resultatet i dessa kategorier.  

Sammantagen analys. Efter att resultaten för samtliga mått analyserats var för sig 
samlades de i tre övergripande kategorier. Dessa var språklig produktivitet (Totalt antal 
yttranden, Totalt antal ord, Totalt antal informationsled samt Pauser), språklig 
komplexitet (Yttrandemedellängd, Totalt antal olika ord, Typ/förekomst kvot samt 
Felkoder) och narrativ kvalitet (NSS Introduktion, Karaktärsutveckling, 
Konflikt/upplösning, Kohesion, Slutsats, Mentala och känslomässiga tillstånd samt 
Referering/lyssnarmedvetenhet). 

Statistisk bearbetning 

Den statistiska bearbetningen genomfördes i Statistical Package for the Social Sciences 
(hädanefter förkortat SPSS). Variationen mellan SvFö och Ref undersöktes för varje mått 
genom ett multipelt oberoende t-test där signifikansnivån bestämdes till p<0,05. I den 
statistiska bearbetningen exkluderades de out-liers som låg 3 SD från medel. För vardera 
kategori Totalt antal yttranden, Totalt antal ord, Pauser samt Antal felkoder togs ett värde 
bort. I kategorin Karaktärsutveckling exkluderades tre värden. 

Interbedömarreliabilitet 

Interbedömarreliabiliteten undersöktes för samtliga mått. Av det totala transkriberade 
materialet valdes 10 inspelningar slumpmässigt ut (17%). Dessa inspelningar analyserades av 
samtliga fyra bedömare och tveksamheter diskuterades med ämneshandledaren. Den 
statistiska prövningen gjordes med Cronbach’s alpha i SPSS, vilket visade på en överlag god 
interbedömarreliabilitet (se tabell 4). α < 0,9 för nio mått (Totalt antal informationsled, 
Totalt antal olika ord, NSS Slutsats, Totalt antal yttranden, Totalt antal ord, NSS 
Konflikt/upplösning, NSS Totalt, NSS Introduktion samt Yttrandemedellängd i ord). α ≤ 0,8 
för fyra mått (NSS Karaktärsutveckling, Pauser, Felkoder samt NSS Kohesion) α < 0,7 för ett 
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mått (NSS Referering/lyssnarmedvetenhet). α < 0,5 för ett mått (NSS Mentala och 
känslomässiga tillstånd).  

Tabell 4. Resultat på interbedömarreliabilitetsprövning med Cronbach’s alpha 
Mått Cronbach’s alpha 

Totalt antal informationsled 1 

Totalt antal olika ord 1 

NSS Slutsats 0,98 

Totalt antal yttranden 0,97 

Totalt antal ord 0,96 

NSS Konflikt/upplösning 0,95 

NSS Totalt 0,94 

NSS Introduktion 0,93 

Yttrandemedellängd i ord 0,92 

NSS Karaktärsutveckling 0,89 

Pauser 0,87 

Felkoder 0,8 

NSS Kohesion 0,8 

NSS Referering/lyssnarmedvetenhet 0,74 

NSS Mentala och känslomässiga tillstånd 0,58 

 

Resultat 

Ett oberoende t-test kunde inte påvisa någon signifikant skillnad mellan SvFö och Ref på 
någon av de undersökta kategorierna (se tabell 5 och 6). 

Makrostruktur 

Resultaten i tabell 5 visar att SvFö fick ett något högre resultat på fler kategorier i NSS än 
Ref. Detta gällde för kategorierna Introduktion, Referering/lyssnarmedvetenhet, 
Konflikt/upplösning samt Slutsats. Ref presterade ett högre resultat på NSS-kategorierna 
Mentala och känslomässiga tillstånd, Kohesion och Karaktärsutveckling. Karaktärsutveckling 
var den enda kategorin där skillnaden visade tendens till att vara signifikant. På Totalt antal 
informationsled fick Ref ett högre resultat.  
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Tabell 5. Resultat av oberoende t-test på makrostrukturella kategorier för grupperna SvFö och Ref   

Makrostrukturella 
kategorier 

SvFö    Ref    p 

 M SD Min Max M SD Min Max  

NSS Totalt 20,68 3,81 12,5 26,5 20 3,65 15 26,5 ,946 

NSS Introduktion 2,63 0,78 1,5 4 2,55 0,79 1,5 4,5 ,575 

NSS Karaktärs- 

utveckling 

2,74 0,65 1 3 2,91 0,83 1 4 ,051 

NSS Mentala och 
känslomässiga 
tillstånd 

2,74 0,73 1 4 2,91 1,14 1 5 ,493 

NSS Referering/ 

Lyssnar-
medvetenhet 

3,47 1,22 1 5 3,36 1,63 1 5 ,096 

NSS Konflikt/ 

upplösning 

2,79 1,03 2 5 2,73 1,35 1 5 ,202 

NSS Kohesion 2,89 0,88 1 4 3,09 0,7 2 4 ,64 

NSS Slutsats 3,42 1,39 1 5 2,45 1,44 1 5 ,791 

          

Informationsled 
Totalt 

26,21 7,75 15 41 27 9,07 15 41 ,565 

Not. Poängens variationsområde är för NSS Totalt 7-35 poäng, övriga NSS-kategorier 1-5 poäng, 
Informationsled Totalt 0-119 poäng.  

Mikrostruktur 

Resultaten i tabell 6 visar att SvFö fick ett något högre resultat på kategorierna Totalt antal 
yttranden, Totalt antal ord samt att de hade lägst förekomst av pauser. Ref fick ett något 
högre resultat på Yttrandemedellängd i ord, Totalt antal olika ord samt hade lägst förekomst 
av felkoder. De båda grupperna fick samma resultat på Typ/förekomst kvot.  
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Tabell 6. Resultat av oberoende t-test på mikrostrukturella kategorier för grupperna SvFö och Ref   

Mikrostrukturella 
kategorier 

SvFö    Ref    p 

 M SD Min Max M SD Min Max  

Totalt antal yttranden 11,58 3,22 6 17 10,18 4,85 6 17 ,623 

Yttrandemedellängd i ord 7,2 1,67 4,8 10,4 7,95 2,04 5,43 11,67 ,525 

Totalt antal ord 77,58 26,9 24 117 75,64 38,69 38 142 ,804 

Totalt antal olika ord 46,16 15,14 16 69 53 17,94 26 83 ,736 

Typ/förekomst kvot 0,6 0,06 0,5 0,71 0,6 0,08 0,44 0,69 ,311 

Pauser 0,74 1,15 0 4 1,36 2,5 0 8 ,093 

Felkoder 0,68 0,95 0 3 0,55 0,82 0 2 ,534 

Not. Kategorierna Pauser och Felkoder har en omvänd poängskala där 0 poäng är det bästa möjliga 
resultatet. 

Diskussion 

Skillnader i narrativt återberättande  
Resultaten från denna studie visade ingen signifikant skillnad mellan SvFö och Ref i någon 
mikro- eller makrostrukturell kategori. Detta behöver dock inte innebära att det inte 
föreligger någon skillnad i narrativt återberättande mellan elever med svag textförståelse och 
med god textförståelse. Utifrån tidigare studier som påvisat skillnad i prestation mellan 
individer med och utan språkliga svårigheter i berättandeuppgifter (t.ex. Botting, 2002; 
Norbury & Bishop, 2003; Scott & Windsor, 2000) var det rimligt att anta att så även skulle 
vara fallet i föreliggande studie. Det är dock teoretiskt möjligt att SvFö genom 
interventionsinsatsen innan testningen utvecklade sin språkliga produktion och narrativa 
struktur. Detta eftersom även en interventionsinsats på endast några få tillfällen kan ha en 
utjämnande effekt (Peña et al., 2006). På så sätt kan eleverna i SvFö ha jämnat ut eventuella 
skillnader, vilket medförde att de båda gruppernas återberättande var snarlika gällande de 
olika kategorierna. Vidare kan vissa tendenser för de tre övergripande kategorierna utskiljas, 
trots att inget signifikant resultat uppkom. 

Resultaten för kategorierna som avsåg språklig produktivitet (Totalt antal yttranden, 
Totalt antal ord och Pauser) visade att SvFö jämfört med Ref hade en högre språklig 
produktivitet i sitt återberättande; de genererade mer språkligt material och hade färre 
avbrott i form av pauser i berättandet. Dessa resultat skiljer sig delvis från forskning som har 
visat att svaga läsare återberättar med färre antal yttranden än vad goda läsare gör 
(Westerveld & Gillon, 2010). 

Gällande språklig komplexitet (Yttrandemedellängd, Totalt antal olika ord, 
Typ/förekomst kvot och Felkoder) visade resultaten å andra sidan att Ref hade ett mer 
komplext återberättande. De använde färre yttranden, men med mer komplex struktur i form 
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av bisatser. Ref tenderade att använda ett mer lexikalt varierat språk. Dessa resultat går i 
linje med tidigare forskning som funnit att individer med nedsatt läsförståelse använder ett 
mindre komplext språk (Feagans & Short, 1984; Hansen, 1978; Westerveld & Gillon, 2010; 
Westerveld et al., 2008; Worden & Nakamura, 1982). 
 Kategorierna som var ämnade till att fånga elevernas narrativa kvalitet (samtliga NSS-
kategorier) visade inte på något entydigt resultat. En tendens till signifikant skillnad mellan 
grupperna observerades dock på kategorin NSS Karaktärsutveckling vilket skulle kunna bero 
på att Ref var mer benägna att nämna karaktärernas egenskaper och karakteristiska.  

Utifrån från tidigare studier var förväntningen att gruppen SvFö skulle ha fått ett lägre 
resultat på den mikrostrukturella nivån (Liles et al., 1995). Våra resultat tyder dock på att 
svårigheter och styrkor hos SvFö uppträder både på den mikro- och den makrostrukturella 
nivån.  

Metoddiskussion 

Då föreliggande studie genomfördes som en del i ett redan existerande projekt var all rådata 
redan insamlad vid studiens start. Detta innebar att studiens författare inte kunde påverka 
studiens design fram till det att inspelningarna klipptes och kodades. Studiens författare 
valde dock metod för analys. 

Resultaten från studien bör tolkas med försiktighet då materialet var begränsat, både 
till antalet deltagare och till den mängd yttranden varje deltagare genererade. Få deltagare 
kan leda till att en effekt som existerar inte upptäcks. Minst 50 stycken fullständiga och 
uppfattningsbara yttranden brukar användas för transkription av barnspråk (Heilmann et al., 
2010; Westerveld, Gillon, & Miller, 2004; Westerveld et al., 2008). Dock kan denna 
rekommenderade gräns frångås om den innebär att stora delar av materialet går förlorat 
(Heilmann et al., 2010). Återberättande till en berättelse brukar inte heller generera denna 
mängd yttranden (Westerveld et al., 2008). Detta fann vi vara sant även i vårt material, då 
våra elevers yttranden inte kom upp till gränsen. För att kunna använda hela vår insamlade 
data togs därför beslut om att frångå rekommendationen.  

Ytterligare något som gör att resultaten bör tolkas med försiktighet var att 
testförhållandena skilde sig åt för de båda grupperna. Dessa skillnader kan ha medfört att 
SvFö snarare testades i hur väl de hade tillägnat sig kunskapen från lektionstillfällena, medan 
Ref testades i en mer typisk återberättandeuppgift. Även testledarens prompting varierade på 
individnivå mellan eleverna; de fick olika mycket och olika typer av prompting. Till följd av 
detta blev resultaten för vissa elever missvisande. Promptingen kunde innebära att eleverna 
gick miste om poäng för information som de nämnde, då den föregicks av ledande 
prompting. Den kunde också innebära att elever som inte spontant återgav berättelsens slut 
och som inte heller tillfrågades om detta fick en lägre poäng. Beroende på hur testledaren 
promptade eleverna att återge berättelsens slut så var de mer eller mindre benägna att ge ett 
korrekt svar. Frågade testledaren eleverna om vad man kan lära sig av berättelsen fick hen i 
större utsträckning fel eller inget svar på frågan. Frågade testledaren istället vad Korpen 
kunde lära sig av historien var eleverna mer benägna att svara rätt. Detta går i linje med 
resultat från en tidigare studie (Cain & Oakhill, 1999) som visat att elever med svag 
textförståelse hade svårt för att dra egna slutsatser från berättelsen. I vår studie var detta 
även sant för vissa elever med god textförståelse.  

Kategorin NSS Mentala och känslomässiga tillstånd fick det lägsta resultatet (under 
70%) på interbedömarreliabilitetsprövningen. Utöver detta innehöll kategorin endast ett verb 
som kunde användas för att förmedla två av karaktärernas vilja. Det är således svårt att dra 
några slutsatser av resultaten från denna kategori.  

Slutsatser 

Föreliggande studie kunde inte förevisa någon statistiskt signifikant skillnad vad gäller den 
narrativa förmågan hos elever med svag textförståelse och elever med god textförståelse i 
någon kategori. En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att eleverna i SvFö har dragit 
nytta av de tre interventionstillfällena som de erhöll inför testningen och på så sätt utjämnat 
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eventuella skillnader. Vore så fallet så föreföll interventionen inte kunna verka lika 
utjämnande på skillnader i språklig komplexitet. Dessa fynd tillsammans med den stora 
spridningen i resultaten, vilket medförde svårigheter med att dra slutsatser på gruppnivå, gav 
oss skäl att genomföra en djupgående granskning av hur återberättande ser ut för några 
elever med svag narrativ kvalitet i gruppen med svag textförståelse. 

Del 2 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka kvalitativa aspekter av narrativ förmåga hos 
elever identifierade med svag textförståelse, som efter tre lektionstillfällen har fått ett lågt 
resultat på NSS Totalt i studiens första del.  

Frågeställning 

1.   Vad kännetecknar den narrativa förmågan på mikro- och makronivå hos elever som 
efter intervention fått ett lågt resultat (-1 SD) i en muntlig återberättandeuppgift (NSS 
Totalt)?  

Metod                                                       

Deltagare 

I studien användes NSS Totalt som ett generellt mått på narrativ kvalitet. De elever från SvFö 
som fick 1 SD under medel på NSS Totalt i studiens första del inkluderades i studiens andra 
del (se bilaga 7 för SvFös resultat på NSS Totalt och Totalt antal informationsled). Dessa 
uppkom till fyra elever (två flickor samt två pojkar). Som tabell 7 visar hade tre av dessa 
närvarat vid tre lektionstillfällen och en elev hade närvarat vid två lektionstillfällen. En av 
eleverna hade svenska som andraspråk.  

Tabell 7. Antal lektionstillfällen respektive elev deltagit i  

 Elev    

 E1 E2 E3 E4 

Antal lektionstillfällen 3 3* 3 2 
*Svenska som andraspråk  

Material och genomförande 

Transkriptionerna av de fyra elevernas muntliga återberättande som ingick i den kvantitativa 
analysen i studiens första del utgjorde underlag för den kvalitativa analysen i den andra 
delen. Analysen av transkriptionerna genomfördes på mikro- respektive makronivå. 
Kategorierna som ingick i SALT, NSS samt Totalt antal informationsled låg till grund för den 
kvalitativa analysen av materialet (se bilaga 5 och 6 för information om poängsättning i NSS 
samt Informationsled).  

Båda bedömarna läste igenom samtliga elevers återberättande upprepade gånger. 
Därefter analyserade bedömarna återberättandet enskilt utifrån respektive kategori.  
Kategorin Mentala och känslomässiga tillstånd omarbetades i andra delen av studien då 
denna kategori endast innehöll ett verb. I föreliggande del undersöktes snarare hur eleverna 
använde sig av det metakognitiva verbet och om det användes för att förmedla vad som 
driver både Räven och Korpens handlande. Bedömarnas enskilda analyser för respektive elev 



 

 16 

fördes sedan samman för att hitta gemensamma teman. Bedömarnas analyser var till stor del 
samstämmiga. I de få fall där det förekom olikheter diskuterades detta för att nå konsensus. 
T.ex. ett fall där bedömarna var oense var i en fråga om Referering/lyssnarmedvetenhet för 
en elev. Båda bedömarna tyckte att det fanns brister i refereringen men den ena bedömaren 
hade åsikten att det genomgående var svårt att förstå vilken karaktär eleven refererade till. 
Den andra bedömaren tyckte att eleven hade svårigheter, men att det stundtals gick att förstå 
vem som åsyftades. För att lösa detta gick båda bedömarna tillbaka till återberättandet för att 
exemplifiera sin ståndpunkt, vilket gjorde att bedömarna enades.  

Resultat 

Samtliga elevers resultat från del 1 redogörs på individnivå i tabellerna 8 och 9 nedan. Dessa 
följs av en kvalitativ analys av varje enskild elevs återberättande. I diskussionen avhandlas 
sedan elevernas resultat utifrån de tre övergripande kategorierna språklig produktivitet, 
språklig komplexitet och narrativ kvalitet. I nedan redovisade exempel av elevernas 
återberättande är viss kodning borttagen för att förenkla läsningen.  
 Resultatet på de makrostrukturella kategorierna som redovisas i tabell 8 nedan visar 
att Introduktion och Konflikt/upplösning var de kategorier där alla fyra deltagare presterade 
ett svagt resultat. Tre elever hade därtill svårigheter i kategorin Slutsats. Två elever 
presterade ett starkare resultat på kategorierna Karaktärsutveckling, Mentala och 
känslomässiga tillstånd samt Referering/lyssnarmedvetenhet. På kategorin Totalt antal 
informationsled var spridningen stor mellan eleverna med en elevs resultat betydligt under 
resterande elevers resultat.  

Tabell 8. Resultat på makrostrukturella kategorier för respektive elev 

Kategori Elev    

 E1 E2 E3 E4 

NSS Totalt 12,5 14,5 16,5 15,5 

NSS Introduktion 1,5 1,5 1,5 1,5 

NSS Karaktärsutveckling 3 1 2 4 

NSS Mentala och känslomässiga tillstånd 1 3 3 3 

NSS Referering/lyssnarmedvetenhet 3 4 4 1 

NSS Konflikt/upplösning 2 2 2 2 

NSS Kohesion 1 1 3 2 

NSS Slutsats 1 2 1 3 

     

Informationsled Totalt 15 25 23 30 

Not. Poängens variationsområde är för NSS Totalt 7-35 poäng, övriga NSS-kategorier 1-5 poäng, 
Informationsled Totalt 0-119 poäng.  

Resultaten på de mikrostrukturella kategorierna i tabell 9 visar att elevernas återberättande 
skilde sig mest åt i kategorierna Totalt antal yttranden, Yttrandemedellängd i ord, Totalt 
antal ord samt Totalt antal olika ord. Samtliga elever presterade likartade resultat på 
kategorierna Typ/förekomst kvot och Felkoder. Exkluderas ett extremvärde från kategorin 
Pauser låg elevernas resultat även där nära varandra.  



 

 17 

Tabell 9. Resultat på mikrostrukturella kategorier för respektive elev 

Kategori Elev    

 E1 E2 E3 E4 

Totalt antal yttranden 10 9 17 13 

Yttrandemedellängd i ord 4,8 8,78 3,8 6,54 

Totalt antal ord 24 79 57 85 

Totalt antal olika ord 16 41 35 56 

Typ/förekomst kvot 0,67 0,52 0,61 0,66 

Pauser 20 0 2 1 

Felkoder 2 3 1 0 

I tabell 10 specificeras vilken typ av semantiska, syntaktiska och/eller fonologiska fel som 
förekom i elevernas återberättande. De fel som uppträdde var två övergeneraliseringar, ett fel 
på yttrandenivå samt två fonologiska fel. Dessa fel återfanns endast i två elevers 
återberättande. Inga fel i ordval eller fel i ordföljd förekom.  

Tabell 10. Semantiska, syntaktiska och fonologiska fel för respektive elev 

Felkod Elev    

 E1 E2 E3 E4 

Fel i ordval     

Övergeneraliseringar Sjungde  Mera godare    

Fel på yttrandenivå  Och så sa räven att du 
sjunger så fint hela skogen 

  

Fel i fonologi To (tog) Mig (men) 
 

  

Fel i ordföljd     

Deltagare E1 

Generellt kan deltagare E1s återberättande beskrivas som kraftigt sammanfattat. 
Yttrandena var få och ofta reducerade till längd och uttryck. Återberättandet bestod av 
korta huvudsatser utan beskrivande element i form av adjektiv eller adverb. Eleven 
nämnde berättelsens inledande och avslutande parti, men utelämnade viktiga episoder i 
mitten som ledde fram till och förklarade berättelsens upplösning. Så pass många episoder 
i återberättandet exkluderades att det blev tydligt för lyssnaren att berättelsen var kraftigt 
beskuren och att den blev därmed ofullständig. Yttrandena var därtill sällan presenterade 
med smidiga övergångar mellan varandra, utan föreföll snarare vara staplade 
informationsled än en sammanbunden intrig. Till följd av detta hade lyssnaren svårt att 
följa den röda tråden i återberättandet. Testledaren gav många gånger både öppen och 
ledande prompting för att eleven skulle uppmanas att fortsätta sitt återberättande. Den 
ledande promptingen gjorde att påföljande yttranden behövde räknas bort från vissa mått 
i analysen. Dessa delar är överstrukna i exemplen. 
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C Räven sa att han var :02 X. 
: :03 
E Ja precis. 
E Räven sa att han kunde vara en kung. 
: :02 
E Och vad hände då? 
: :10 
E Vad hände sen? 
E Han kunde vara en kung. 
E Men då skulle han göra någonting för att han skulle få vara kung. 
C För han skulle sjunga. 
E Ja så var det ju. 
: :03 
E Vad hände då? 
: :10 
C Då tappade korpen ostbiten när han sjungde|sjunga[EO:sjöng]. 

 
I berättelsens inledning utelämnade eleven miljöbeskrivningen fullständigt och 
introducerade endast 2 av 3 karaktärer innan hen trädde in i den initierande händelsen. 
Exemplet nedan illustrerar elevens två första yttranden: 
 

C Räven ville ha en ostbit. 
E Och vad hände då? 
C Då lurade räven korpen. 

 
Eleven använde genomgående verbet ”sa” för de metalingvistiska verben som i 
originaltexten omnämndes som antingen ”ropa”, ”prata” eller ”svara”. Utöver ”sa” nämnde 
eleven det metalingvistiska verbet ”sjunger”. Eleven inkluderade stundtals vad som drev 
Rävens handlande men utelämnade de delar som förklarar Korpens agerande. Stundtals 
gjorde elevens inkonsekventa användande av pronomen att återberättandet blev 
svårförståeligt, t.ex. genom att använda samma pronomen för olika karaktärer i 
berättelsen. I exemplet nedan refererar det första pronomenet till Räven och det andra 
pronomenet till Korpen: 
 

C Han sa att han var den vackraste. 
 
När eleven använde samma pronomen för olika karaktärer i berättelsen behövde 
lyssnaren själv göra en bedömning om vilken karaktär som åsyftades. Eleven avslutade sitt 
återberättande med att nämna att ”sen tog räven ostbiten”. Eleven utelämnade således två 
delar i slutet av fabeln. En oinvigd lyssnare kan ha svårigheter att förstå att barnet var 
färdig med sitt återberättande då avslutet förefaller vara tämligen abrupt. Eleven gjorde 
därtill ett syntaktiskt och ett fonologiskt fel i form av ett övergeneraliseringsfel då eleven 
sa ”sjungde” istället för ”sjöng” och ett utelämnande av finalt fonem då eleven sa ”to” 
istället för ”tog”. Inga tvekfenomen förekom i elevens återberättande men däremot många 
pauser (20 stycken). När eleven inledningsvis kraftigt sammanfattade berättelsen blev 
följden att testledaren gav prompting med målsättningen att eleven skulle fortsätta sitt 
återberättande. Mellan testledarens promptingyttranden uppstod ofta en paus där eleven 
inte tog vid. Dessa pauser varade vid ett flertal tillfällen upp emot 10–12 sekunder. Den 
långa tystnaden som uppstod resulterade i att testledaren fortsatte prompta eleven, varpå 
nya pauser uppkom. Trots att testledarens promptingar ofta var ledande och ställdes som 
direkta frågor kunde eleven inte fortsätta sitt berättande, på vilken en ny paus inleddes. 

Deltagare E2 

Deltagare E2s återberättande var sammanfattat, men innehöll de huvudsakliga 
händelserna. Inledandet av berättelsen var innehållsfattigt utan någon egentlig 
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presentation av karaktärerna eller miljön. Därtill förväxlade eleven karaktärerna i första 
yttrandet där det egentligen var Räven som ville ha osten. 
  

C Först är det att korpen vill ha osten.  
C Och (sen ville) (sen vill) då lurade han korpen.  

 
Yttrandena i återberättandet varierade i längd och i förekomst av bisatser. De tre längsta 
yttrandena var över tio ord långa (11–15 ord) och de två kortaste var fem ord långa var. Två 
av dessa långa yttranden innehöll en episod där eleven återberättade i första person. Eleven 
bytte genomgående ut de metalingvistiska verben ”ropa”, ”prata”, ”svara” till ”sa”. Eleven 
använde även det metalingvistiska verbet ”sjunger”. Under återberättandet inkluderade 
eleven vad som drev Rävens handlande men uteslöt till viss del vad som drev Korpen, t.ex. 
”korpen vill bli vald till fåglarnas konung”. Eleven nämnde dock orsaken till varför Korpen 
inte kunde öppna munnen. Dessutom använde hen pronomen på ett sådant sätt att det alltid 
var tydligt vilken av karaktärerna som åsyftades. Alla de avslutande episoderna inkluderades 
i elevens återberättande och det var tydligt för lyssnaren att berättelsen var slut.  
 

C Och sen tappade korpen osten.  
C Så räven (tog) sprang.  
C Och tog den.  
C Och så sa han, ”du sjunger så fint (me*) mej[EF:men] (d*) din ost är mera godare[OE]”. 
E Ja så sa han sen var det någonting i slutet, vad stod det allra sist i berättelsen det var det här vad 
vi kan lära oss av berättelsen? 
C Att inte tro på (när) (p*) när någon lurar och smickrar. 
 

Eleven gjorde upprepade syntaktiska och fonologiska fel, hen bytte ut ett finalt fonem och sa 
”mig” istället för ”men”. En övergeneralisering i form av ett morfosyntaktiskt fel förekom när 
eleven dubbelkomparerade ”mera godare”. Eleven gjorde även ett fel på yttrandenivå där det 
felet inte gick att tillskriva ett enskilt ord ”Och så sa (e*) ((vad heter det)) (korpe*) (rä*) 
räven att ”du sjunger så fint hela skogen”. Utöver detta förekom tvekfenomen upprepade 
gånger i elevens återberättande. 

Deltagare E3  

Återberättandet producerat av deltagare E3 var kraftigt sammanfattat. Yttrandena var 
korta och innehållsfattiga; återberättandet bestod av korta huvudsatser utan beskrivande 
element i form av adjektiv eller adverb. Elevens återberättande skulle snarast kunna 
beskrivas som en serie av konstateranden staplade efter varandra utan många av de 
sammanbindande delar som skapar en berättelsestruktur. Eleven uttryckte flera gånger 
under berättandet att det var svårt att komma ihåg historien och det var tydligt för 
lyssnaren att eleven hade glömt bort viktiga delar. Detta gjorde att historien blev 
osammanhängande och till viss del svår att förstå. Testledaren gav många gånger både 
öppen och ledande prompting för att eleven skulle komma ihåg berättelsen och kunna 
fortsätta med uppgiften. Denna prompting frammanade ibland delar som eleven annars 
tycktes ha glömt bort.  
 

E Och vad händer sen? 
C (Då) : X : jag kommer inte ihåg det där. 
E Vad var det korpen hade? 
C En ostbit. 
E Ja han hade ju en ostbit. 
C Som räven ville ha. 
E Räven ville ha ostbiten och vad hände då? 
C Räven smickrade korpen. 
E Det gjorde han och vad hände då? 
C Jag måste tänka. 
E Ja. 
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C Det är jättesvårt. 
 
Eleven inledde berättelsen utan någon som helst miljö eller personbeskrivning. Det enda 
eleven inledningsvis gjorde var att konstatera vilka 2 av de 3 karaktärerna i berättelsen 
var. Exemplet nedan är elevens introduktion till berättelsen: 

 
C En räv. 
E Mm. 
C Och en korp.  

 
Eleven bytte genomgående ut de metalingvistiska verben ”ropa”, ”prata”, ”svara” till ”sa”. 
Eleven använde även det metalingvistiska verbet ”sjunger”. Under återberättandet 
inkluderade eleven vad som drev Rävens handlande men uteslöt genomgående vad som 
drev korpen, t.ex. ”korpen vill bli vald till fåglarnas konung”. Eleven klarade på ett bra 
sätt av att använda pronomen de få gånger detta förekom. Den avslutande episoden i 
elevens återberättande var ofullkomlig. Dels så klarade eleven inte självmant av att återge 
att Korpen började sjunga, ej heller kom hen ihåg vad Korpen kunde lära sig av 
händelserna. En oinvigd lyssnare skulle troligtvis förstå att återberättandet var slut, men 
denne skulle ha fått höra en ofullständig berättelse.  
 

C Då sa räven, ”kan du sjunga”? 
C (Då släpp*) (då s*) (då s*) då ((vad var det)) (aa). 
E Då började han ju sjunga. 
C Och då tappade han ostbiten. 
E Ja just det vad hände då? 
C Räven tog ostbiten. 
E Ja. 
C Och hej då! 

 
Eleven hade inga semantiska, syntaktiska och/eller fonologiska fel i sitt återberättande, 
däremot förekom frekventa omstarter. Ytterligare formuleringsproblem i form av två 
pauser i samma yttrande uppträdde under elevens återberättande. 
 

C (Då) : (eh) : jag kommer inte ihåg det där. 

Deltagare E4  

Deltagare E4 sammanfattade berättelsen i alla delar utom i inledningen. I introduktionen 
nämnde eleven endast två av tre karaktärer, varpå den exkluderade karaktären ersattes av 
ett pronomen (”något”). Eleven gav en vag miljöbeskrivning i form av ”räven var och gick 
på någon väg bredvid någon åker”. Yttrandena som eleven producerade var av varierad 
längd - stundtals korta sådana utan bisatser och stundtals längre sådana med förekomst 
av bisatser. Yttrandena saknade däremot ofta volym och fyllighet. Det som i 
originalberättelsen skildras i flera talturer mellan Räven och Korpen framställdes i elevens 
återberättande enligt exemplet nedan: 
 

C Han smickrade korpen jättemycket. 
C Ända tills han öppnade munnen. 
C (Och d*) (och s*) och sjöng för han ville att han skulle sjunga. 
C För så kunde han bli fåglarnas konung. 

 
Istället för att redogöra för Rävens tillvägagångssätt i smickret gentemot Korpen, t.ex. ”du 
är den vackraste och klokaste av alla fåglar”, gav eleven en mycket begränsad 
beskrivning av förloppet. När eleven kraftigt reducerade sitt återberättande förlorade hen 
tillfällena till att mer utförligt beskriva vad som drev karaktärerna i berättelsen till sina 
handlingar. Elevens återberättande tenderade därför att upplevas som platt och endast 
beröra de ofrånkomliga elementen i fabeln. Yttrandena tycktes stå som självständiga 
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inlägg, utan vidare sammankoppling till närliggande avsnitt. Som ovan nämnda exempel 
även illustrerar överanvände eleven genomgående pronomen (”han”), utan att förefalla ha 
insikt om lyssnarens behov av förtydliganden. Eleven använde två metalingvistiska verb 
(”säga” samt ”sjunga”) och nämnde att Räven ville ha osten, men utelämnade att Korpen 
ville bli vald till fåglarnas konung. Eleven knöt ihop berättelsen på ett bra sätt och 
avslutade fabeln som den avslutas i boken. 
 

C Då sprang räven fram. 
C Och högg tag i den. 
C Och sa, ”din röst är bra men ostbiten är ännu bättre”. 
E Kan vi lära oss någonting av den här sagan? 
C Att man inte ska lyssna på smicker. 

 
Elevens återberättande kännetecknades inte av pauser eller semantiska, syntaktiska 
och/eller fonologiska felaktigheter. Andelen omstarter var däremot mer märkbara, t.ex. 
”för (han) så kunde han bli (s*) fåglarnas konung” samt ”(din röst den) och sa, ”din röst 
är bra men ostbiten är ännu bättre”. 

Diskussion 

Aspekter av narrativt återberättande som var särskilt utmanande  

En övergripande tendens i elevernas återberättande var att de snarare sammanfattade än 
återberättade historien. Detta innebar att eleverna inkluderade de främsta centrala 
händelserna, medan andra viktiga händelser utelämnades. Det resulterade i att broarna 
mellan berättelsens beståndsdelar saknades. Eleverna beskrev på ett enkelt sätt 
händelseförloppet, men de utvecklade inte vad som föranledde händelserna och 
karaktärernas handlande. Utöver detta tenderade eleverna att behöva ett stöd i form av 
prompting för sitt återberättande. De kategorier som verkade vara mest utmanande för 
samtliga elever var NSS Introduktion och NSS Konflikt/upplösning. 

Språklig produktivitet. I det språkliga materialet som eleverna genererade förelåg det en stor 
spridning inom gruppen gällande mikromåtten Totalt antal yttranden (9-17) samt Totalt 
antal ord (24-85 ord). Däremot hade eleverna få och ungefär lika många pauser, bortsett från 
en elev vars återberättande till stor del bestod av pauser. Elevens många pauser kan tyda på 
ordmobiliseringssvårigheter (Miller et al., 2015). Det förekom även en del omstarter i 
elevernas återberättande, vilket enligt Loban (1976) bör ses som en naturlig del i barns tal.  

Sett till Totalt antal informationsled reducerade samtliga elever kraftigt berättelsen och 
nämnde endast huvuddragen. Istället för att nämna alla turer där Räven smickrade Korpen 
sammanfattade eleverna det på något sätt, t.ex. ”han smickrade korpen jättemycket”. 
Eleverna var benägna att fokusera sitt återberättande på att inkludera berättelsens inledning 
och avslut. Detta överensstämmer med vad McConaughy (1980) fann gällande att barn 
tenderar att fokusera sitt återberättande på inledningen och slutet av berättelsen, med vissa 
mellanliggande händelser. Även i föreliggande studie inkluderades vissa mellanliggande 
händelser, men yttrandena var ofta reducerade till mängden information. Dessa var t.ex. 
”han var vacker” istället för det ursprungliga ”du är den vackraste av alla fåglar”.  

Språklig komplexitet. Kvaliteten på det språkliga materialet skilde mellan eleverna. Två 
elever hade betydligt kortare yttrandemedellängd än de resterande två eleverna. Eleverna 
med kortast yttrandemedellängd var även de som hade det mest innehållsfattiga 
återberättandet och de som fick mest prompting av testledaren. Resultaten för dessa två 
elever går i linje med tidigare fynd att barn med nedsatt läsförståelse har ett kort och 
förenklat återberättande (Feagans & Short, 1984; Hansen, 1978; Worden & Nakamura, 
1982). 

Även i Totalt antal olika ord fick dessa två elever det lägsta resultatet. Således var alltså 
de elever med kortast yttranden mindre benägna att använda ett varierat språk. 
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Typ/förekomst kvot skilde däremot inte nämnvärt mellan eleverna. Kettunen (2014) 
argumenterade dock för att resultat gällande Typ/förekomst kvot bör tolkas med försiktighet 
då sannolikheten för att ett ord upprepas ökar ju längre återberättandet är, vilket ger en lägre 
andel olika ord. Om eleverna hade sagt ungefär lika många ord hade om möjligt fler 
slutsatser gällande detta mått kunnat dras.  

Två av eleverna gjorde varierande typer av syntaktiska och/eller fonologiska fel. Inga av 
de funna felen ansågs vara av semantisk karaktär. Då felen som uppstod var få i antal och 
skilde sig mellan eleverna var det svårt att dra slutsatser av dessa. Övergeneralisering och Fel 
i fonologi var de vanligast förekommande feltyperna med två fynd per kategori. Håkansson 
och Hansson (2007) menar att övergeneraliseringar vanligtvis avtar efter 5-års ålder. Således 
kan elevernas observerade fel tyda på en språklig omognad. Svensson (2009) menar att 
individens modersmål kan påverka produktionen på andraspråket. Detta skulle alltså också 
kunna vara en förklaring till övergeneraliseringen gjord av eleven med svenska som 
andraspråk. De funna felen i fonologi var avsaknad av ett finalt fonem samt utbyte av ett 
finalt fonem. Enligt Nettelbladt (2007) förekommer utelämning av slutkonsonanter normalt i 
barnets tidiga utveckling och även denna process avtar för barn med typisk språk- och tal 
utveckling innan de börjar första klass. I föreliggande studie skedde felen i fonologi endast en 
gång för respektive elev. Detta talar för att de berodde på en så kallad slips of the tongue, 
snarare än att eleverna skulle ha fonologiska svårigheter. Slips of the tongue är enligt Boomer 
och Laver (1968) vanligt förekommande i talspråket och kan vara omkastning, inskott eller 
utbyte av något fonem. Utöver detta hade eleven med svenska som andraspråk ett fel på 
yttrandenivå. Även i det här fallet skulle modersmålet kunna ha influerat svenskan och på så 
sätt lett till felaktigheten (Svensson, 2009).  

Narrativ kvalitet. Den narrativa kvaliteten påverkades av att eleverna sammanfattade 
snarare än återberättade. I introduktionen tenderade eleverna att utelämna 
miljöbeskrivningen fullständigt. Den enda elev som nämnde miljön i sitt återberättande 
gjorde detta på ett oprecist och svävande sätt. Eleverna inledde återberättandet med att 
nämna karaktärerna och gick sedan direkt in i den initierande händelsen. Samtliga elever 
missade att nämna en karaktär. Vilken karaktär som utelämnades skilde dock mellan 
eleverna. Eleverna tenderade också att placera yttranden efter varandra utan att koppla 
samman dem. De var också benägna att upprepa samma inledande satsstruktur (t.ex. och så) 
vilket sammantaget gav en låg kohesion. Återberättandet blev såldes kortfattat och 
innehållsfattigt. Detta går i linje med Bishop och Donlans (2005) resultat där de fann att 
barn med språkliga svårigheter använder färre innehållsbärande ord och är mer benägna att 
reducera berättelsen. Genom att komprimera berättandet missade även eleverna möjligheten 
till att utveckla karaktärerna, beskriva vad som driver dem samt tilldela dem egenskaper. 
Enligt Lahey (1988) är detta förmågor som utvecklas vart efter barnen blir äldre. Därtill 
förenklade eleverna språket genom att genomgående byta ut metalingvistiska verb som 
prata, ropa och svara till sa. Samtliga elever hade svårigheter med att inkludera alla 
konflikter och dess upplösningar i berättandet. I fabeln upprepades t.ex. en episod tre gånger 
där Räven försöker smickra Korpen. Dessa sammanfattades av samtliga elever till endast en 
episod. Även i berättelsens slut tenderade eleverna att exkludera episoder. Detta styrker 
ytterligare McConaughys (1980) fynd att barn är benägna att exkludera vissa av berättelsens 
händelser vid återberättande. 

I kategorin Mentala och känslomässiga tillstånd upptäcktes att eleverna tenderade att 
endast återge Rävens intentioner (Räven vill ha osten), vilket kan förklaras av att Räven var 
den agerande karaktären i berättelsen. Däremot nämnde ingen bikaraktären, Korpens, 
avsikter (Korpen vill bli vald till fåglarnas konung). Westby (2011) menar att barn i den tidiga 
grundskolan har förmågan att ta olika perspektiv men detta har föreliggande studie alltså 
inte kunnat styrka. 

Elevernas referering/lyssnarmedvetenhet var bristfällig då de tenderade att 
överanvända pronomen. Stundtals använde de samma pronomen för att referera till olika 
karaktärer i berättelsen, utan att förtydliga vem de mer specifikt menade. Detta innebar att 
det ibland var svårt för lyssnaren att förstå vilken karaktär som åsyftades. 
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Metoddiskussion 

Endast 1 av 3 elever som missade ett lektionstillfälle fick ett resultat 1 SD under medel på 
NSS Totalt. Det går således inte att med säkerhet säga att det var till följd av det uteblivna 
lektionstillfället som eleven med ett resultat under 1 SD hamnade lågt. Den berörda eleven 
hade utöver detta inte heller det lägsta resultatet inom gruppen. Detta utgjorde skäl för att 
även inkludera denna elev i studien.  
 Då eleven med svenska som andraspråk inte presterade det lägsta resultatet på NSS 
Totalt inkluderades även hen i studien.  

Slutsatser  

Denna studie har visat att det finns en stor individuell variation på mikro- och makronivå 
mellan elever som har konstaterats ha en svag textförståelse och ett svagt återberättande 
efter tre lektionstillfällen med fokus på ordförråd och förståelsestrategier. Det som likväl 
framträtt är att de fyra elever som ingick i studien tenderade att ha svårigheter med att 
introducera en berättelse och att inkludera alla dess händelser och upplösningar. Utöver 
detta är det svårt att uttala sig om vilka aspekter på mikro- och makronivå i narrativt 
återberättande som skulle vara särskilt utmanande för dessa elever.  

Generell diskussion 

Resultatdiskussion  

Ingen signifikant skillnad mellan grupperna SvFö och Ref kunde påvisas i studiens första del 
på någon av de undersökta kategorierna. Det fanns dock en tendens till signifikant skillnad 
på kategorin NSS Karaktärsutveckling. I den andra delen av studien visade resultaten att 
eleverna tenderade att kraftigt sammanfatta berättelsen och exkludera delar. NSS 
kategorierna Introduktion och Konflikt/upplösning var de kategorier som var mest 
utmanande för eleverna i del 2.  
 I studiens första del låg SvFö på ett genomgående högre resultat än Ref på måtten som 
fångade den språkliga produktiviteten i elevernas återberättande. Eleverna i SvFö låg 
samtidigt på ett genomgående lägre resultat än Ref på måtten som speglade den språkliga 
komplexiteten. Att ingen signifikant skillnad upptäcktes kan ha berott på att 
interventionsinsatsen som eleverna erhöll innan testningen gett effekt på elevernas resultat 
(Peña et al., 2006). Det var därför motiverat att gå vidare och undersöka de elever som fick 
ett lågt resultat och därmed skulle kunna tänkas ha mer manifesta språkliga svårigheter som 
inte förbättrades av den valda interventionsinsatsen. Genom att kartlägga elevernas 
återberättande var förhoppningen att utröna vilka narrativa aspekter som var särskilt svåra. 
För att kunna undersöka detta valdes NSS Totalt som ett generellt mått på narrativ kvalitet. 
De fyra elever som ingick i studiens andra halva hade det lägsta resultatet på denna kategori. 
Utöver måttet NSS Totalt fanns en stor varians mellan de fyra elevernas resultat på 
resterande kategorier. De låg inte genomgående på den lägsta poängen för vardera kategori 
som ingick i kompositmåttet NSS Totalt. Så var även fallet för Totalt antal informationsled 
och de mikrostrukturella kategorierna som ingick i SALT. Något som var svårt för samtliga 
elever var NSS Introduktion samt NSS Konflikt/upplösning. Alla elever sammanfattade 
dessutom berättelsen kraftigt och exkluderade delar som beskrev vad som föranledde 
händelserna. Utöver detta kunde inga fler gemensamma mönster utskiljas.   

Metoddiskussion  

I föreliggande studie gav ett återberättade som låg nära originaltexten i fabeln ett högre 
resultat då bedömningsmaterialet var utformat efter fabelns text. Alltså kan valet av 
bedömningsmaterial ha påverkat bedömarnas uppfattning och värdering av styrkor och 
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svagheter i elevernas återberättande. Den gemensamma nämnaren för eleverna som ingick i 
studiens andra del var ett kraftigt sammanfattat återberättande. Ett annat 
bedömningsmaterial kunde ha värderat elevernas styrkor och svagheter annorlunda och 
därmed lett till ett annat utfall.  

Under interventionsinsatsen som skedde innan testningen övades eleverna i SvFö på 
att sammanfatta berättelsen med egna ord. Det är därför möjligt att detta påverkade 
elevernas återberättande under testningen och kan delvis förklara varför eleverna i SvFö 
sammanfattade berättelsen, snarare än att återberättade den. Dock förklarar inte detta varför 
eleverna exkluderade episoder i återberättandet. Under lektionerna bearbetade eleverna även 
centrala ord och begrepp i texten. De identifierade obekanta ord och oklarheter samt ställde 
frågor till berättelsen. Det var därför rimligt att anta att det skulle vara just dessa delar som 
eleverna förbättrades på. Detta var dock svårt att finna belägg för eftersom utgångsläget 
innan de tre lektionstillfällena inte var fastställt då inget pretest genomfördes. Hade ett 
pretest utförts så hade detta kunnat jämföras med resultaten från föreliggande studie för att 
belysa vilka delar som interventionen hade påverkat. Detta skulle kunna ha åstadkommits 
genom dynamisk bedömning där pretestning innan intervention ingår (Hasson & Joffe, 
2007). 

I studiens första del översattes och anpassades SALT till svenska förhållanden. Under 
denna process utgick vi från Björsand och Forsells (2016) magisteruppsats i logopedi som 
har använt SALT i en svensk kontext. Vår förhoppning var att detta tillsammans med 
pilotstudien skulle säkerställa metodens kvalitet. 

Barn med språkliga svårigheter är inte en homogen grupp (Reuterskiöld-Wagner, 
Sahlén & Nettelbladt, 1999). Detta bör även tas i beaktande för eleverna som inför 
föreliggande studie har konstaterats ha svag textförståelse. Vi har inte kännedom om vilka 
orsaker som ligger till grund för det låga resultatet på DLS, men det är rimligt att anta att allt 
från dagsform till andra bakomliggande svårigheter eller diagnoser har påverkat utfallet. 

Implikationer och förslag till framtida studier 

Vid interventionsplanering måste hänsyn tas till vilka förutsättningar som finns i den 
verksamhet där den ska äga rum. Interventionsinsatsen i föreliggande studie gavs i en 
autentisk skolmiljö på gruppnivå under några få tillfällen, vilket kan ses som en fördel med 
studien. Dock krävs vidare forskning innan interventionens effekt och fulla lämplighet i en 
skolverksamhet kan avgöras. 

Analys av narrativt material genom SALT är resurskrävande och arbetet fordrar att 
användaren har tid att lära sig det omfattande materialet. Goda förkunskaper i semantik, 
syntax och morfologi är därtill grundläggande. Materialen har i dagsläget inte blivit 
anpassade och standardiserade för en svensk klinisk verksamhet. I nuläget tar det lång tid 
innan en oinsatt användare kan nyttja materialet på ett brukligt sätt. Framtida studier kan 
med fördel inriktas på att genomföra anpassning och standardisering av SALT. En svensk 
databas, liknande den engelska versionen av SALT, skulle dessutom kunna bistå klinikern i 
sin bedömning då resultat kan jämföras med normer. Detta hade kunnat göra materialet mer 
kliniskt tillämpbart. Framtida studier kan lämpligen avgränsas utifrån antingen mikro- eller 
makrovariabler, för att på så sätt bättre tydliggöra strukturerna i ett återberättande.  

Slutsatser  

I första delen av studien kunde inte någon statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna 
påvisas, dock framkom att eleverna i studiens andra del hade ett sammanfattat 
återberättande med ett reducerat innehåll. Sammantaget visar föreliggande studie att elever 
med svag textförståelse har varierande styrkor och svagheter. Interventionsinsatser bör alltså 
skräddarsys efter varje enskild individs specifika behov. Resultaten från denna studie kan 
tyda på att även små interventionsinsatser i grupp skulle kunna utjämna eventuella 
skillnader i narrativt återberättande mellan elever med svag respektive god textförståelse.  
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Bilaga 1.

! ! 2015&09&01!

Information*om*satsning*på*läsförmåga*i*
åk*2*201562016*
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 Lycksele 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: 

Mailadresser)borttagna 
 
  



 

 

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: 

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

Ø   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.  

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

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

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

resultat kommer att visas utan endast gruppens resultat. 

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

 

 
Barnets namn: _________________________________________ 
 
c   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. 
 

c   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: 
   
___________________________________ 



 

 

Bilaga 2. 

Instruktioner till förståelsescreening i åk 2 (november 2015)  

 
Material: Anpassning av instruktionerna från DLS läsförståelse (Järpsten, för skolår 2 och 3) 
Tid för instruktioner: 10 minuter 
Tid till uppgift: 30 - 40 minuter 
Material till varje elev: blyertspenna, suddgummi och testprotokoll (ordinarie protokoll) 

Förberedelse 

Läraren delar ut testprotokoll till alla elever och ber eleverna skriva namn och klass. 

Instruktioner till klassen 

Läraren säger: Jag kommer att läsa ett kort stycke för er. Det är början på en berättelse. När jag har 
läst färdig ska ni svara på några frågor. Lyssna noga så ni kan svara på frågorna. Jag kommer bara att 
läsa stycket en gång.  
Läraren läser texten i lugnt tempo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Läraren säger: På första sidan ser ni en övningsuppgift. Vi gör den tillsammans.  
Läraren läser uppgiften högt för eleverna: 

-‐   Vad tror du Sam önskar sig? 

Läraren låter eleverna fundera en stund. 
-‐   Ja, det är ett djur som Sam önskar sig. Kryssa för A på blanketten. 

Läraren försäkrar sig om att alla elever har kryssat för rätt alternativ. 
Titta på nästa fråga. Läraren läser frågan och svarsalternativen högt.  

-‐   Nu vill jag att ni funderar tyst för er själva vilket alternativ som är rätt. Kryssa för om det är 
A, B, C eller D. Det finns bara ett rätt svar. 

Samma procedur upprepas för resten av övningsuppgifterna. 
Läraren säger: Nu kommer jag att fortsätta läsa berättelsen för er. När jag har läst färdigt ska ni få 
svara på några frågor. Lyssna noga så ni kan svara på frågorna. Jag kommer bara att läsa berättelsen 
en gång. Ni kan följa med i texten framför er. 

En hund, en katt, en fågel, en hamster, en fisk. Ett djur som är ditt eget och som bara du 
får ta hand om och leka med. Det vill många barn ha. De lovar och lovar att ta hand om 
djuret alldeles själva. Men husdjur kostar pengar, de ska bo någonstans och de ska ha mat. 
Djur kan också bli sjuka och då måste man åka till veterinären. Det kan bli dyrt. Så tänker 
Sams föräldrar. 

-‐ Djur är så fina, säger Sam. 
-‐ Vi har pratat om det där tidigare och du är för liten, mumlar Sams pappa bakom 

tidningen. 
-‐ För liten för vad? frågar Sam. 
-‐ Du är för liten för att ta hand om ett djur alldeles själv. För djur måste skötas 

väldigt noga.  
-‐ När du blir lite äldre. När du kan sköta ett djur själv. Då kan vi prata om det igen, 

säger pappa. 

Mamma tittar förvånad på pappa. Pappa hostar lite och säger: - Prata alltså! Det beror ju 
på vad det är för slags husdjur vi pratar om. Då nickar mamma, för så tycker hon också.  

-‐ Hundar är för dyra och katter måste alla i familjen ta hand om och fåglar skräpar 
ner och fiskar måste också matas. 

Nu tystnar pappa. 
 – Vi får se! säger han sedan. Vi får se! 
Sam längtar och önskar och sparar och tjatar, men det är inte alltid det blir som man vill, 
fast man vill det så gärna.  
Men nu ska Sam fylla år och han har bara en enda stor önskan.  
 



 

 

När läraren har läst färdigt. Läraren läser fråga 1 och svarsalternativen högt och ber eleverna följa 
med i texten de har framför sig.  

-‐   Nu vill jag att ni funderar tyst för er själva vilket alternativ som är rätt i fråga 1. Kryssa för om 
det är A, B, C eller D. 

När läraren ser att eleverna har kryssat för i sina häften läser läraren fråga 2 och svarsalternativen högt 
och ber eleverna följa med i texten framför sig. 

-‐   Nu vill jag att ni funderar tyst för er själva vilket alternativ som är rätt i fråga 2. Sätt ett kryss 
om det är A, B, C eller D. 

När läraren ser att eleverna har kryssat för i sina häften fortsätter läraren att läsa resten av berättelsen 
och uppmanar eleverna att följa med i texten framför dem. På samma sätt genomförs hela uppgiften. 



 

 

Bilaga 3.  

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   

   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   

•   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” 
  

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.   

•   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.   

 

  



 

 

Bilaga 4. 
 

Instruktioner+för+inspelning+av+berättelser+i+förståelsegrupper+VT+2016+
!! Titta%tillsammans%med%barnet%på%första%bilden.%
!! Jag%läser%rubriken%högt%–%första%bilden%framme.%

Instruktion:%Nu%ska%du%få%berätta%sagan%för%mig%som%ni%jobbat%med…%

Öppna%frågor…%T%ex%Hände%något%mer…%Vad%hände%sen…%

På%slutet:%Kan%vi%lära%oss%något%av%berättelsen.%Fråga%upp%vad%t%ex%smicker%betyder…%

%

 

  



 

 

Bilaga 5. 

RÄVEN	  OCH	  KORPEN 

+	  =	  alla	  delar	  ska	  finnas	  med 

/	  =	  antingen	  eller	  

Kategori 5	  Proficient 4 3	  Emerging	   2 1	  
minimal/immature 

Introduction	  
	  
Räkna	  ut	  
separat	  png	  
för	  miljö	  
respektive	  
karaktär.	  
Räkna	  ut	  
medelvärdet	  
som	  anges	  för	  
hela	  
kategorin. 

Miljö:	  +ute	  i	  
skogen	  
+uppe	  i	  ett	  träd	  
+	  i	  näbben 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Character:	  
+Räven	  
+Korpen	  
+stor	  ostbit 

Miljö:	  Alla	  
nämns.	  
Mun	  
istället	  för	  
näbb 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Character:	  
alla	  
nämns;	  
utelämnar	  
stor	  
(ostbit) 

Miljö:	   
+	  ute/skogen	   
+	  uppe/träd 
+(fågeln)	  hade	  
något	  
/Beskrivning	  av	  
miljön	  kan	  ges	  
efter	  
introduktionen 
 
Character:	  alla	  
nämns;	  annan	  
form,	  t.ex.	  fågel	  
för	  korp,	  mat	  
för	  ost	   

Miljö:	  
ute/skog/uppe/	  
träd 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Character:	  2	  av	  3	  
karaktärer	  
nämns;	  annan	  
form,	  t.ex.	  fågel	  
för	  korp,	  mat	  för	  
ost 

Miljö:	  nämns	  inte	   
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Character:	  1	  av	  3	  
karaktärer	  nämns;	  
annan	  form,	  t.ex.	  
fågel	  för	  korp,	  mat	  
för	  ost 

Character	  
develop-‐ment 

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,	  vilja	  bli	   
 

 Barnet	  nämner	  
1	  av	  2	  
metakognitiva	  
verb	  på	  
passande	  ställe 

 Inga	  metakognitiva	  
verb	  nämns 

 



 

 

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	  pronomen,	  
svårt	  att	  veta	  
vem	  som	  
åsyftas 

Conflict/ 
resolution 

1.	  Räven	  vill	  ha	  
ostbiten	  à	  Räven	  
vill	  lura	  korpen	  att	  
öppna	  munnen 
2.	  Korpen	  kan	  inte	  
svara	  för	  att	  
munnen	  är	  full	  
med	  ost	  à	  Räven	  
försöker	  få	  korpen	  
att	  sjunga	  genom	  
smicker 
3.	  Korpen	  kan	  inte	  
sjunga	  för	  att	  
munnen	  är	  full	  
med	  ost	  à	  Räven	  
försöker	  smickra	  
honom	  ännu	  mer 
4.	  Korpen	  vill	  bli	  
vald	  till	  fåglarnas	  
konung	  à	  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	  
à	  Räven	  vill	  
lura	  korpen	   
2.	  Korpen	  kan	  
inte	  svara	  à	  
Räven	  
försöker	  få	  
korpen	  att	  
sjunga	  
genom	  
smicker 
3.	  Korpen	  vill	  
bli	  vald	  till	  
fåglarnas	  
konung	  à	  
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	  à	  
Räven	  vill	  lura	  
korpen	  	  
2.	  Korpen	  kan	  
inte	  svara	  à	  
Räven	  
försöker	  få	  
korpen	  att	  
sjunga	   
3.	  
Upplösningen	  	  
för	  hela	  
berättelsen	  är	  
att	  korpen	  
tappar	  
ostbiten/räven	  
tar	  ostbiten. 
 

1.	  Räven	  vill	  ha	  
ostbiten	  à	  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	  
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 Knyter	  ihop	  
berättelsen	  på	  ett	  
bra	  sätt.	   
Lyssna	  inte	  på	  
smicker	  
	  
Ger	  rimlig	  
förklaring	  till	  
betydelsen	  av	  
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	  
betydelsen	  
av	  ordet	  
smicker.	  I	  
relation	  till	  
sagan	  eller	  i	  
relation	  till	  
ordets	  
mening	  
utanför	  
sagan.	  

Anger	  lyssna	  
inte	  på	  
smicker	  men	  
kan	  inte	  ge	  en	  
förklaring	  till	  
betydelsen.	  

Anger delvis 
slutet på 
berättelsen ex. 
”Det var 
någonting med 
förslag/smicker”, 
”Lyssna inte..” 

Barnet	  slutar	  att	  
berätta	  och	  
lyssnaren	  
förstår	  inte	  om	  
berättelsen	  är	  
slut.	   

 
  

  



 

 

Bilaga 6. 

Återgivning av ”Räven och korpen” – rättningsmall 
Kod:  
 

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  

 
 

  



 

 

Bilaga 7.  
 

Elever Makrostrukturella totalmått  

 NSS Totalt Informationsled Totalt 

A1 20,5 29 

A2 22 35 

A3 20 31 

A4 16,5 23 

A5 15,5 30 

A6 17,5 29 

A7 14,5 25 

A8 23 37 

A9 20,5 41 

A10 25,5 36 

A11 23,5 23 

A12 26,5 22 

A13 24,5 18 

A14 21,5 25 

A15 12,5 15 

A16 22,5 15 

A17 22 17 

A18 21 18 

A19 23,5 29 

 
 


