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SAMMANFATTNING 
 
I logopediskt arbete med förskolebarn med språkstörning är kunskap om hur den språkliga 
utvecklingen fortskrider mycket väsentlig. Är svårigheterna av övergående karaktär eller blir 
de bestående i något avseende? Kännedom om vilka konsekvenser språkstörning får i ett 
längre perspektiv och vilka språkliga faktorer som samverkar behövs bland annat för att tidigt 
kunna sätta in rätt åtgärder och senare tillgodose behovet av stöd i skolan. Syftet med 
undersökningen är att närmare beskriva hur barn med språkstörning i förskoleåldern fungerar 
språkligt cirka 10 år efter att deras kontakt med logopedmottagningen avslutats. För att få en 
bild av hur tonåringarna fungerar språkligt i vardagen, valdes att närmare studera 
arbetsminne, förmåga att lära in nya ord och förmåga att förstå och konstruera en berättelse 
samt betyg i basämnena svenska, engelska och matematik och slutligen tonåringarnas 
uppfattning om sin egen språkliga kompetens. 
 
I studien medverkade13 personer som haft språkstörning i förskoleåldern och lika många 
kontrollpersoner. De besvarade en enkät och deltog i testning. Det visade sig att de som haft 
språkstörning i förskoleåldern hade signifikant lägre betyg i de tre basämnena och de skattade 
sig signifikant lägre när det gällde den egna uppfattningen om språkförståelse och lexikal 
förmåga. De hade också fått stödundervisning i betydligt större utsträckning och de var 
mindre benägna att planera för vidare studier efter gymnasiet. I testning framkom att de som 
haft språkstörning i förskoleåldern även hade signifikant lägre resultat på uppgifter som 
prövar språkförståelse och förmågan att dra slutsatser. I jämförelse mellan de som fått 
respektive inte fått stödundervisning i testgruppen visade det sig att de som fått stöd 
presterade signifikant sämre på test som prövar komplext arbetsminne. De hade även lägre 
betyg i basämnena och skattade sin egen språkliga förmåga lägre i flera avseenden. För 
testgruppen som helhet var det fyra variabler som korrelerar med betyg, nämligen komplext 
arbetsminne, förmåga att tolka och dra slutsatser ur en text samt berättelsestruktur och antal 
ord i berättande. 
 
Utifrån de resultat som framkommit i denna undersökning kan slutsatser dras om att en 
språkstörning i förskoleåldern, som drabbat flera språkliga nivåer och som finns kvar vid 5:6 
år, ger bestående språkliga svårigheter i tonåren. Dessa svårigheter manifesteras bland annat 
som bristande språkförståelse, främst när det gäller att dra slutsatser på textnivå utifrån det 
man hört och/eller läst. Det har också framkommit att dessa tonåringar har lägre betyg i 
basämnena svenska, engelska och matematik jämfört med kontrollgrupp. 
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Transient or persistent? 
 

15-18 years old with language impairment during pre-school-age; A follow-up. 
 

Abstract 
Knowledge about how language improves over the years is important when working with pre-
school children with language impairment. It is also essential to know how the language 
impairment affects the children regarding academic outcome as well as self image and their 
own opinion concerning their language ability. 
 
The aim of the present study was to describe how teenagers with a history of language 
impairment during pre-school-age performed on different linguistic parameters such as 
complex verbal working memory, novel word learning, narration and comprehension of 
inferential meaning compared to gender and age matched controls. In addition to language 
examination a questionnaire was used with questions concerning language ability and school 
performance. Thirteen persons between 15 and 18 years old, with a history of language 
impairment during pre-school, participated in the study. Their results were compared to 13 
age- and gender-matched controls. 
 
Significant differences between the language impaired group and the controls were found in 
two areas; comprehension of inferential meaning and academic outcome. 
This indicates that language impairment persist in some ways even if the characteristics may 
change from childhood to adolescence. 
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1. INLEDNING 
 
 
 
I kliniskt arbete med förskolebarn med språkstörning uppstår ofta tankar om hur den språkliga 
utvecklingen kommer att fortskrida. Är svårigheterna av övergående karaktär eller kommer de 
att bli bestående i något avseende? Frågor kring hur barnets skolgång och kommande yrkesliv 
påverkas av att barnet har en språkstörning blir ofta obesvarade.  
 
Det finns inte så mycket kunskap om hur de språkstörda barnen själva upplever sin språkliga 
förmåga som tonåringar och hur de fungerar språkligt i vardagen. Ökad kunskap om hur 
språkstörningen manifesteras under skolåldern vore värdefullt för både föräldrar och 
pedagoger. Tydliga riktlinjer för vilka insatser som krävs och vilka anpassningar som behöver 
göras skulle förmodligen förbättra situationen i skolan för barn med språkstörning. 
 
I flera uppföljningsstudier har framkommit att barn med språkstörning har kvarstående 
svårigheter på flera språkliga områden (Conti-Ramsden och Botting, 1999; Johnson et al., 
1999; Beitchman et al., 1994 och 1996; Snowling et al., 2001; Stothard et al., 1998; Aram och 
Nation, 1980). Kraven på språkanvändning i dagens samhälle ökar och att kunna uttrycka sig 
och förstå information på textnivå blir allt viktigare. Kunskap om vilka konsekvenser 
språkstörning får i ett längre perspektiv och vilka språkliga faktorer som samverkar är 
värdefullt, bl. a. för att tidigt kunna sätta in förebyggande åtgärder och senare tillgodose 
behovet av adekvat stöd i skolan. Vi har därför valt att närmare undersöka arbetsminne, 
förmåga att lära in nya ord och förmåga att konstruera och förstå berättelser samt sambanden 
mellan dessa förmågor hos tonåringar som haft en isolerad språkstörning som barn. 
Arbetsminne och lexikal förmåga är faktorer som bör utgöra viktiga förutsättningar för 
förståelse och produktion av berättelser och andra mer avancerade nivåer av språkanvändning. 
Vi valde att studera detta närmare för att få en bild av hur tonåringarna fungerar språkligt i 
vardagen. Vi har också sökt information om tonåringarnas betyg i basämnena svenska, 
engelska och matematik för att se om en tidigare språkstörning inverkar på skolprestationen 
samt efterfrågat deras egen uppfattning om sin språkliga kompetens.  
 
 
2. BAKGRUND 
 
 
 
2.1. KONSEKVENSER AV SPRÅKSTÖRNING 
 
2.1.1. Språklig förmåga och prognos 
 
Enligt Bishop (1997) är språkstörning ett tillstånd där språket, av okänd anledning, inte 
utvecklas normalt trots att barnet för övrigt utvecklas som förväntat. Orsaken till 
språkstörning är inte helt klarlagd, men Bishop menar att det sannolikt är flera faktorer som 
samverkar. Bidragande faktorer kan t ex. vara ärftlighet, medicinska omständigheter och 
miljöaspekter. Johnston (1994) menar att språk och tanke hör intimt samman och samverkar 
på olika sätt under barnets utveckling. Språket är ett viktigt redskap för tänkandet och den 
generella kognitiva förmågan ligger till grund för språkutvecklingen. 
 
 

 7 7



I flera studier rapporteras om att barn med språkstörning i förskoleåldern i stor utsträckning 
har språkliga svårigheter även under skoltiden och som vuxna. Språkstörning är ett dynamiskt 
tillstånd på så sätt att den förändras till sin karaktär över tid. Barnets utveckling och andra 
faktorer som t.ex. intervention kan påverka hur språkstörningen manifesteras vid olika 
tidpunkter, men den underliggande störningen är densamma (Conti-Ramsden och Botting, 
1999).  
 
Bishop och Edmundson (1987) har utformat en modell om språkets hierarkiska uppbyggnad. 
De beskriver också tre konsekvenser som den hierarkiska uppbyggnaden får för 
språkstörning. För det första är språket hierarkiskt sårbart, dvs. fonologiska problem är 
vanligare än problem med grammatik, lexikon och språkförståelse. Det tar också längre tid för 
barn med bristande språkförståelse att komma tillrätta med sina problem än barn med enbart 
fonologiska svårigheter. Ytterligare en konsekvens av språkets hierarkiska uppbyggnad är att 
graden av svårigheter ett barn har på en språklig nivå står i proportion till antalet språkliga 
nivåer som är påverkade. Detta innebär att ett barn, som enbart har problem med grammatik, 
har mindre grammatiska svårigheter än ett barn som har svårigheter på flera språkliga nivåer 
(t.ex. både fonologi, grammatik och språkförståelse) (Bishop och Edmundsson, 1987; Sahlén 
och Nettelbladt, 1992). Även Johnson et al. (1999) menar att fonologiska problem i större 
utsträckning är övergående medan mer generella språksvårigheter har sämre prognos. Prognos 
är alltså relaterat till vilken typ av språkstörning man har. Är språksvårigheterna dessutom 
sekundära till t.ex. neurologiska och/eller kognitiva svårigheter försämras prognosen 
ytterligare. Skillnaden i prognos mellan fonologiska respektive generella språksvårigheter 
bekräftas i flera undersökningar (Beitchman et al., 1994 och 1996). Cook et al. (1989) skriver 
också om att de barn som klarar sig sämst vid uppföljande språklig testning under skoltiden är 
de som haft svårigheter både med produktion och med språkförståelse. I skolåldern är 
svårigheterna inte alltid lätta att upptäcka, men vid språktestning kan en kvarstående språklig 
svaghet framträda. 
 
Konsekvenserna av språkstörning kan variera från allvarliga svårigheter med inlärning genom 
skoltiden till mer subtila språkliga svårigheter. I vilken utsträckning svårigheterna framträder 
beror till viss del på vilken utbildning och vilket yrke man väljer. Prognosen för barn med 
tidiga språkproblem varierar mycket beroende på hur grav språkstörningen är och hur länge 
svårigheterna finns kvar (Snowling et al., 2001). 
 
Stothard et al. (1998) fann i en studie att de barn som hade kvarstående språkliga svårigheter 
vid 5:6 år, vid 15 års ålder fick signifikant sämre resultat jämfört med åldersmatchade 
kontroller på språkliga test. Nästan hälften av dessa barn fick dessutom specialundervisning i 
skolan.  Detta innebär att dessa barn löper stor risk att få fortsatta svårigheter med språk och 
inlärning. Liknande resultat fick Aram och Nation (1980) i en uppföljningsstudie, som 
ytterligare bekräftar att språkstörda förskolebarn inte växer ur sina problem. 
 
Av förskolebarn med språkstörning uppvisar många kvarstående svårigheter med tal och 
språk under de första skolåren och de uppvisar dessutom läs- och inlärningssvårigheter. 
Många av dessa barn upplever liknande problem senare i livet (Johnson et al., 1999). Läs- och 
skrivsvårigheter i vuxen ålder hos personer som haft språkstörning i förskoleåldern har 
påvisats i flera uppföljningsstudier (Lewis och Freebairn, 1992). Barn med språkstörning har 
ofta lässvårigheter som inte enbart kan förklaras med brister i fonologisk medvetenhet. Brister 
i ordförråd och svårigheter med att förstå syntaktiska strukturer samt bristande arbetsminne 
kan också ligga bakom dessa barns lässvårigheter (Young et al., 2002). 
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I en svensk longitudinell studie av barn med språkstörning framkom att barn med grav 
språkstörning vid uppföljning i 18-årsåldern hade signifikant lägre resultat än jämnåriga med 
normal språkutveckling när det gällde både hör- och läsförståelse (Nauclér och Magnusson, 
2002). Brister i lexikon, syntax och språkförståelse beskrivs även av Nauclér och Magnusson 
(2003) som en riskfaktor för barn med språkstörning när det gäller utvecklingen av 
läsförståelse. I Nauclér och Magnussons studie (1998) framkom att ju större språkproblem de 
hade i förskoleåldern, desto mindre läste och skrev de i de övre tonåren och desto lägre 
bedömde de sin egen läs- och skrivförmåga.  
 
I en uppföljningsstudie av barn med språkstörning som gått i språkförskola framkom att 33 av 
34 barn fortfarande i 8-10 årsåldern hade kvarstående språkliga svårigheter med 
inlärningssvårigheter som följd. Dessa manifesterades tydligast som läs- och skrivsvårigheter 
(Ancker och Föhrer, 1997).  
 
Snowling et al. (2001) visade i en uppföljningsstudie av tonåringar som haft språkstörning i 
förskoleåldern, att även de som hade kommit ikapp jämnåriga när de var 5:6 år, ändå hade 
lägre avgångsbetyg i skolan i engelska, matematik och ett främmande språk jämfört med barn 
som inte haft någon språkstörning. De barn som hade kvar sin språkstörning när de var 5:6 år 
och dessutom bedömdes som allmänt sena i utvecklingen, presterade signifikant lägre, dels 
när det gäller antal ämnen de tog examen i och dels när det gäller betyg, jämfört med ovan 
nämnda grupper. Detta bekräftas i en annan undersökning där barn som haft språkstörning 
fick signifikant sämre resultat på akademiska test vid 19 års ålder jämfört med kontrollgrupp, 
som även matchats efter IQ. Det visade sig också att förekomsten av inlärningssvårigheter var 
signifikant högre i denna grupp (Young et al., 2002). 
 
Trots samstämmiga resultat inom vetenskapen verkar det vara en allmänt utbredd uppfattning 
i samhället att språkstörning är ett övergående tillstånd. Detta får till följd att behoven av 
särskilt stöd ofta tillgodoses under de första skolåren, medan omhändertagandet blir mer 
bristfälligt under de senare skolåren. Eftersom svårigheterna ofta drabbar flera språkliga 
nivåer, löper barn med språkstörning stor risk att misslyckas i skolan. Det är därför av yttersta 
vikt att alla involverade känner till att dessa barn kan behöva särskilt stöd under lång tid 
(Stothard et al., 1998; Conti-Ramsden et al., 2001). 
 
 
2.1.2. Självuppfattning 
 
Identitet och självbild utvecklas i samspel med omgivningen. För att etablera och upprätthålla 
sin identitet i samspel med andra krävs förmåga att kommunicera och förhandla. 
Kommunikation förutsätter att man kan ta den andres perspektiv både som lyssnare och talare. 
Man måste kunna formulera det man vill förmedla så att det blir möjligt för den andra att 
tolka och vice versa (Hydén, 2001). 
 
Trots att man inte helt har klarlagt hur barn med språkstörning reagerar på sina svårigheter är 
det ändå troligt att dessa påverkar självförtroendet (Beitchman et al., 1994). 
Kommunikationsförmågan påverkar ofta interaktionen och självförtroendet skapas i 
interaktion med andra. Barn med språkstörning kan därför antas löpa större risk att få sämre 
självförtroende (Harter, 1999). Barnens begränsade språkliga och kommunikativa förmåga 
påverkar hur de uppfattas i kamratgruppen och hur de kan delta i samspel (Lindsay et al., 
2002). En språkstörning påverkar kamratinteraktionen negativt eftersom barnen med 
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språkstörning har svårigheter att uttrycka sina åsikter och därmed påverka de andra i gruppen 
(Conti-Ramsden och Adams, 1995).  
 
Lindsay et al. (2002) visade i sin studie att barn med språkstörning hade lägre förväntningar 
på sin kompetens i kamratrelationer. Mujis (1997) visar på ett samband mellan 
självuppfattning och skolprestation. Elever med lätta inlärningssvårigheter har sämre 
självförtroende när det gäller just skolprestationer, men inte sämre självförtroende som helhet 
jämfört med jämnåriga (Gresham och MacMillan, 1997). 
 
Ytterligare en studie belyser sambandet mellan grav språkstörning och självuppfattning. 
Studien belyser hur elever i år 4-6 ser på sig själva i förhållande till skolan, skolarbetet och 
sina klasskamrater (Ahlin, 2003). Elever med grav språkstörning hade lägre självuppfattning 
än jämnåriga med normal språkutveckling. Jämförelse mellan elever i språkklass och elever 
med grav språkstörning som var integrerade i vanlig klass visade att eleverna i språkklass 
hade en signifikant högre självuppfattning.  
 
Att tonåringar som haft en språkstörning i förskoleåldern bedömer sin läs- och skrivförmåga 
lägre än jämnåriga kan bero på olika saker. En förklaring kan vara att de tidigare problemen 
finns kvar, men märks på ett annat sätt. En annan förklaring kan vara att de tidigare 
svårigheterna har påverkat personens självbild. Självbilden har stor betydelse, inte minst när 
man ska välja utbildning och inriktning i yrkeslivet (Nauclér och Magnusson, 1998). 
 
Det kan inte heller uteslutas att självuppfattningen påverkas av det faktum att man utretts och 
fått språkliga svårigheter konstaterade och diagnosticerade. En diagnos kan ses som en 
frigörande förklaring eller en negativ stämpel som blir självuppfyllande. Zetterqvist Nelson 
(2000) har studerat hur barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi förhåller sig till 
diagnostiska termer. Hon menar att diagnosens betydelse för barnets självuppfattning beror på 
vilka beskrivningar och förklaringar av diagnosen som barnet har fått. 
 
Genom ökad kunskap om hur elever med språkstörning uppfattar sig själva i förhållande till 
skolarbetet och klasskamrater kan barnens situation förbättras. Pedagogiska insatser skulle då 
kunna anpassas på ett sätt som gynnar barn med språkstörning (Ahlin, 2003). 
 
 
2.2. SKOLANS INSATSER 
 
Enligt läroplanen för grundskolan (Lpo94) ska undervisningen i skolan anpassas till varje 
elevs individuella förutsättningar och behov. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som 
av olika skäl har svårigheter att nå målen för utbildningen. I läroplanen framhålls att språk, 
lärande och identitetsutveckling hör intimt samman. Ett av målen för grundskolan är att 
eleven ska behärska det svenska språket, kunna lyssna och läsa aktivt och uttrycka tankar 
både muntligt och skriftligt. I riktlinjerna för den enskilde läraren uttrycks att undervisningen 
ska genomföras så att eleven kan utvecklas utifrån sina förutsättningar och få stöd i sin språk- 
och kommunikationsutveckling. Riktlinjer för vilka konkreta anpassningar och åtgärder som 
behövs för barn med språkstörning går inte att finna i regelverket.  
 
Enligt skollagen (4 kap. § 1) och grundskoleförordningen (5 kap. § 4) ska elever ges särskilt 
stöd vid behov. Ett åtgärdsprogram ska utformas av skolan i samråd med elev och föräldrar 
(Grundskoleförordningen 5 kap. § 1). Åtgärdsprogrammet utformas som en individuell plan 
med kort- och långsiktiga mål samt en beskrivning av hur målen ska nås. Åtgärdsprogrammet 
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ska utvärderas och revideras med regelbundna intervall. Persson (2002) har visat att i 
genomsnitt 13 % av eleverna i grundskolan har ett åtgärdsprogram. Ju mindre skola och ju 
större personaltäthet och/eller större andel specialpedagoger, desto större andel elever 
beskrivs vara i behov av särskilt stöd. Den allra vanligaste orsaken till att åtgärdsprogram 
upprättas är läs- och skrivsvårigheter. I skolor som har en hög andel specialpedagoger (10 % 
eller fler) är det vanligare att tal-, språk- och kommunikationshinder utgör den dominerande 
problembeskrivning som ligger till grund för åtgärdsprogrammets upprättande. Denna 
problembeskrivning är vanligast förekommande under de första skolåren (Persson, 2002). 
 
Förekomsten av specialpedagogiskt stöd är störst under de tidiga skolåren och minskar 
kraftigt under de senare skolåren. Under år 3 fick 19,6 % av eleverna specialpedagogiskt stöd 
av olika orsaker, under år 9 hade andelen sjunkit till 8,6 % (Persson, 2001).  
 
Specialistkompetens när det gäller barn med behov av extra stöd finns att tillgå. 
Specialpedagogiska institutet är en pedagogisk kunskapsresurs för barn, ungdomar och vuxna 
med funktionshinder och erbjuder specialpedagogisk rådgivning till kommuner och andra 
huvudmän. Vid det nationella resurscentrat för tal och språk, Hällsboskolan, genomförs 
utredningar av barn med grava tal- och språkstörningar. På ca 50 platser i landet finns 
dessutom språk- och kommunikationsklasser som riktar sig speciellt till barn och ungdomar 
med grava tal- och språkstörningar (Borgström, 2002). 
 
 
2.3. ARBETSMINNE, INLÄRNING AV NYA ORD OCH 
SPRÅKANVÄNDNING PÅ TEXTNIVÅ 
 
Med utgångspunkt från att språkstörning får konsekvenser när det gäller såväl språklig 
förmåga som skolprestationer och självuppfattning, var vi intresserade av att få veta hur de 
språkliga problemen yttrar sig hos tonåringar med språkstörning i förskoleåldern. 
Arbetsminne och förmåga att lära nya ord skulle kunna vara faktorer som ligger till grund för 
mer avancerad språkanvändning, som t.ex. inferens och berättande. Förmågan att dra 
slutsatser och själv uttrycka sig på textnivå är sannolikt förmågor som har stor betydelse för 
skolarbetet. Vi valde därför att studera dessa fyra aspekter närmare.  
 
 
2.3.1. Arbetsminne 
 
Arbetsminnet är viktigt för både språkförståelse och språkproduktion. För att kunna förstå 
språk i t.ex. en undervisningssituation eller i en diskussion, krävs löpande perception, 
kodning, analys, jämförelse och lagring av det som sägs eller läses (Gaulin och Campbell, 
1994).  
 
Det finns olika teorier och modeller för arbetsminne. En är den som har formulerats av 
Baddeley (2000). Enligt denna modell sker bearbetning och korttidslagring samtidigt i 
arbetsminnet. Modellen innehåller fyra komponenter. Den första kallas centralexekutiva 
enheten och där samordnas informationsbearbetningen. Underordnat denna enhet finns det 
s.k. visuospatiala skissblocket, som bearbetar visuell och spatial information samt den 
fonologiska loopen, som bearbetar och korttidslagrar fonologisk information. Den fjärde 
komponenten, den episodiska bufferten, beskrivs som ett uppbackningssystem, som tar hjälp 
av långtidsminnet i de fall där det finns fonologiska och semantiska representationer av ord. 
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Detta gör att man t.ex. kan minnas fler ord om de är relaterade till varandra än man kan 
minnas orelaterade ord. Arbetsminnet är alltså ett tillfälligt lagringssystem som stödjer vår 
förmåga till tänkande och det påverkar starkt språkligt processande. Brister i arbetsminnet 
inverkar därför negativt på språkförmågan (Baddeley, 2003). 
 
Den komponent i arbetsminnet som är mest central för utvecklingen av språklig förmåga är 
den fonologiska loopen. Dess kapacitet prövas vanligtvis med hjälp av eftersägning av okända 
ord, nonordsrepetition. Vid repetition av okända ord kan man inte använda sitt befintliga 
lexikon som stöd, utan måste helt förlita sig på den fonologiska loopen. I flera olika studier 
har man funnit att barn med språkstörning klarar nonordsrepetition påtagligt sämre än barn 
med normal språkutveckling och det finns ett samband mellan nonordsrepetition och 
språkproduktion (Gathercole och Baddeley, 1990a; Gathercole et al., 1992; Sahlén et al., 
1999). Gathercole och Baddeley (1990a) har därför föreslagit att den bakomliggande orsaken 
till språkstörning är begränsning i det fonologiska korttidsminnet. 
 
Komplext arbetsminne är ett annat begrepp och en modell som beskriver hur arbetsminnet 
fungerar (Just och Carpenter, 1992; Montgomery, 2003). I denna modell delar bearbetning 
och lagring på en begränsad kapacitet. Det komplexa arbetsminnet beskrivs som ett dynamiskt 
system. Det innefattar förutom lagring av information, även åtkomst av information och 
bearbetning av komplex information. Hur stor del av kapaciteten som bearbetningen 
respektive lagringen tar beror på uppgiftens art. Om den språkliga informationen är 
grammatiskt komplex krävs stor del av kapaciteten till bearbetning och mindre finns kvar till 
lagring. Arbetsminnet är kopplat till vissa språkliga förmågor, t.ex. förståelse av syntaktiskt 
komplexa meningar och läsförmåga (Gaulin och Campbell, 1994). Fonologiskt korttidsminne 
är alltså i första hand kopplat till inlärning av nytt fonologiskt material, medan komplext 
arbetsminne stöder språklig bearbetning i ett vidare perspektiv (Gathercole, 1999).  
 
Gaulin och Campbell (1994) konstruerade Competing Language Processing Task (CLPT) för 
att kunna bedöma komplext verbalt arbetsminne. Testet innebär prövning av arbetsminnet 
under belastning av språkförståelse och produktion. De fann att normalspråkiga barns 
förmåga att lagra ord samtidigt som annan språklig bearbetning skedde parallellt, förbättrades 
upp till 10 års ålder. Detta förklaras med att arbetsminnet får en större kapacitet och en mer 
effektiv fördelning av resurser. Resultaten på CLPT hos normalspråkiga barn korrelerar starkt 
med barnens ordförståelse, men inte lika starkt med deras förmåga att repetera orelaterade 
ord. CLPT beskrivs därför ha en mer språklig grund än uppgifter som endast kräver repetition 
av ord. 
 
Det har visat sig att barn med språkstörning har sämre komplext arbetsminne än jämnåriga 
normalspråkiga barn. Ellis Weismer et al. (1999) har jämfört barn med respektive utan 
språkstörning när det gäller komplext arbetsminne. Grupperna presterar likvärdigt på 
uppgifter som kräver språklig bearbetning, men gruppen med språkstörning har större 
svårigheter med lagring. Detta tolkas som att barn med språkstörning lägger så mycket energi 
på bearbetning att det inte räcker till lagring. Detta bekräftas av Hansson et al. (2004) som 
visade att barn med språkstörning presterade sämre än jämnåriga när det gäller komplext 
arbetsminne. Dessutom fanns ett samband mellan komplext arbetsminne och flera språkliga 
parametrar. 
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2.3.2. Inlärning av nya ord 
 
En modell för hur nya ord lärs in har presenterats av Andersson (2001). Ord lärs in genom att 
de bearbetas i tre olika system med förbindelse sinsemellan. Först sker en perceptuell 
bearbetning av ordet. Därefter sker en bearbetning i arbetsminnessystemet, som innebär att 
den centralexekutiva enheten förmedlar information till den fonologiska loopen. Där jämförs 
den nya fonologiska informationen med ”gamla” representationer både när det gäller 
fonologi, betoning och ordlängd. Det nya ordet länkas sedan samman med den semantiska 
representationen i lexikonet. Slutligen sker lagring i långtidsminnet, vilket innebär att ordet 
ingår i personens lexikon. Nya ord lärs alltså in genom att koppla ett ljudmönster (en 
fonologisk representation) med en betydelse (en semantisk representation) och slutligen 
formas en långvarig representation i det mentala lexikonet (Bishop, 1997).  
 
Lexikonet kan liknas vid ett nätverk, där ord har flera förbindelser (Levelt, 1989). När ett ord 
har många och starka förbindelser kan det mobiliseras eller kännas igen snabbare och med 
bättre precision än om ordet inte har så många förbindelser. Vi har t.ex. lättare för att känna 
igen och mobilisera högfrekventa ord än lågfrekventa. 
 
I Baddeleys modell är den fonologiska loopen viktig i inlärning av nya ord. Som nämndes 
ovan används nonordsrepetition ofta för att pröva fonologiskt korttidsminne (Baddeley, 
2003). Det fonologiska korttidsminnet påverkar hur snabbt och effektivt fonologiska 
representationer, dvs. nya ord, kan skapas och lagras i lexikon. Barn i fyraårsåldern som 
presterade bra på nonordsrepetition hade även större ordförråd, längre yttranden och en större 
uppsättning av syntaktiska konstruktioner än barn som presterade sämre på nonordsrepetition 
(Adams och Gathercole, 2000). Detta stöder Baddeleys tes om att brister i arbetsminnet 
påverkar språkförmågan negativt. 
 
Sambandet mellan nonordsrepetition och ordförråd är tydligt och nonordsrepetitionstest kan 
förutsäga den lexikala utvecklingen. Det finns olika teorier om vilken underliggande förmåga 
som mäts i nonordsrepetition och som också används i inlärning av nya ord. En teori är att 
svårigheter med nonordsrepetition handlar om en primär minnesbrist, antingen på så sätt att 
kapaciteten hos det fonologiska minnet är begränsad eller så att innehållet i minnet snabbt 
försvinner (Gathercole och Baddeley, 1990b). En annan teori innebär att det rör sig om en 
primär auditiv brist, som påverkar hur mycket tid som krävs för att lagra informationen. Detta 
i sin tur påverkar hur den fonologiska informationen bearbetas. Det är alltså förmågan att 
koda den fonologiska informationen rätt, snarare än i hur hög grad personen kan bibehålla 
informationen, som brister. Detta är då förklaringen till att nyordsinlärningen påverkas 
negativt (Bishop, 1997). 
 
Ordinlärning i förhållande till arbetsminne beskrivs ofta utifrån principen ”bottom-up”. 
Fonologisk information bearbetas perceptuellt, korttidslagras och analyseras. Därefter skapas 
en långvarig representation i lexikon. En ”top-down”-modell innebär att ett befintligt 
ordförråd påverkar förmågan att minnas nytt fonologiskt material. Ju större det befintliga 
ordförrådet är, desto lättare är det att lära nya ord, genom att man generaliserar från tidigare 
kunskap om fonologi, prosodi och morfologi. Syntaktiska kunskaper kan också användas för 
att förstå nya ords betydelse. I tester av nonordsrepetition framkommer, enligt Bishop (1997) 
att nonord, som liknar redan befintliga ord i testpersonens ordförråd, lättare kan återges. Detta 
innebär att ju fler ord ett barn kan, desto lättare är det att lära sig nya ord, vilket stöder ”top-
down”-modellen. Gathercole et al. (1992) visar dessutom i en longitudinell studie att 
påverkan mellan nonordsrepetition och lexikon är ömsesidig. Tidigt i utvecklingen förutsäger 
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nonordsrepetition hur lexikon kommer att utvecklas. Senare i utvecklingen skiftar detta 
förhållande och det visar sig då att lexikon förutsäger nonordsrepetition och ordförrådet blir 
då den starkaste drivkraften i den fortsatta språkutvecklingen. 
 
Barn med språkstörning har svårare att lära sig nya ord (Leonard och Deevy, 2004). En 
orsaksteori är att de har svårare att segmentera ljudströmmen i ord och dra nytta av betoning 
och pauser. En annan teori är att språkstörda barn kan segmentera orden korrekt, men 
kodningen blir inte så specifik och de kan inte forma adekvata fonologiska representationer i 
lexikon. Detta kan begränsa deras förmåga till inlärning av nya ord. Andra teorier beskriver 
att ett begränsat fonologiskt korttidsminne försämrar förmågan till nyordsinlärning eller att 
påverkan från det befintliga ordförrådet, enligt top-down-modellen begränsar förmågan att 
lära in nya ord (Bishop, 1997). Svårigheter att koda och lagra den fonologiska strukturen visar 
sig t.ex. genom att barn med språkstörning har sämre förmåga att producera nya ord efter att 
ha hört dem ett par gånger jämfört med jämnåriga språkligt normalutvecklade barn 
(Dollaghan, 1997). Hos äldre barn har det visat sig att förmågan att lära in nya ord i större 
utsträckning är beroende av komplext arbetsminne än av fonologiskt korttidsminne. Detta 
gäller såväl barn med språkstörning som barn med normal språkutveckling (Hansson et al., 
2004; Fries och Holmberg, 2001). 
 
 
2.3.3. Språkförståelse och inferens 
 
Två begrepp som återkommer är diskursnivå och inferens. Med diskurs menar vi språklig 
bearbetning och användning över meningsnivå, t ex. berättande och samtal. Med inferens 
menar vi förmågan att dra slutsatser (förstå det icke utsagda) utifrån språklig information och 
omvärldskunskap. 
 
Språkförståelse är i sig en komplex språklig förmåga som egentligen består av flera 
delförmågor. Bishop (1997) har utvecklat en modell för hur språkförståelse fungerar. Fem 
olika faktorer ligger till grund för förståelsen: språklig analys, fysisk kontext, 
omvärldskunskap, språklig struktur och en mental modell. 
 
I den språkliga analysen görs en klassificering av språkljuden och en tolkning av orden. Dessa 
relateras sedan till ordförrådet. Därefter görs en syntaktisk tolkning där man tar hänsyn till 
ordens inbördes ordning och till vilka grammatiska morfem som ingår. Den fysiska kontexten, 
där budskapet förmedlas, är också avgörande för hur orden uppfattas. Information från den 
omgivande språkliga och sociala kontexten behövs, för att man ska kunna komma fram till en 
tolkning som överensstämmer med det som talaren avser. Minnet och tidigare erfarenheter, 
dvs. omvärldskunskapen, påverkar hur ett budskap tolkas. Innebörden av ett och samma 
budskap kan därför uppfattas olika. Den språkliga strukturen är den fjärde grundpelaren. Den 
innebär att en menings struktur också är viktig för att lyssnaren ska förstå vad talaren avser. 
Ett exempel på det är topikalisering. För att uppnå förståelse på diskursnivå måste man kunna 
länka yttranden till varandra och bygga upp en mental modell. Den mentala modellen är en 
inre bild av situationen, som påverkas av omvärldskunskap och tidigare erfarenheter. Det 
räcker inte att förstå varje ord för sig, utan man måste också kunna dra slutsatser utifrån sin 
allmänna kunskap och bakom de exakta orden kunna förstå talarens intention (Bishop, 1997). 
 
Bishop (1997) skriver att språkförståelse ställer stora krav på kontinuerlig bearbetning av 
inkommande språklig information. En lyssnare behöver hålla det som just har sagts i minnet 
samtidigt som nytt inkommande material ska bearbetas. Bristande språkförståelse kan bero på 
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bristande språkliga representationer, t.ex. ordförråd och grammatik, men svårigheterna kan 
också bero på bearbetningsbegränsningar, dvs. begränsad kapacitet i arbetsminnet. Om 
inkommande information till exempel kommer snabbare än vad systemet klarar av att hantera, 
uppstår problem. Detta innebär att det finns brister i hanteringen snarare än i den språkliga 
kompetensen. 
 
Den vardagliga språkanvändningen ställer andra krav på förståelse än vad t.ex. 
språkförståelsetest med flervalsfrågor gör. Det räcker inte att koda av den bokstavliga 
betydelsen. Det är också nödvändigt att använda lagrad generell information och kontextuell 
information, för att förstå det som inte sägs rakt ut (Bishop och Adams, 1992). 
 
Svårigheterna med inferens blir särskilt tydliga hos barn med bristande semantisk/pragmatisk 
förmåga. Dessa barn har huvudsakligen problem med språkets innehåll och användning, 
snarare än struktur och form, vilket innebär att de tolkar bokstavligt och agerar på 
ytstrukturen, men uppfattar inte betydelsen som talaren avser. Bishop och Adams studerade 
språkförståelse hos skolbarn med språkstörning och fann att de hade problem med 
språkförståelse såväl när det gällde faktafrågor som frågor som krävde slutledningsförmåga. 
De menar att bristerna antingen kan bero på att dessa barn saknar den språkliga kunskap och 
den omvärldskunskap som behövs eller så har de begränsat arbetsminne, som leder till att de 
inte kommer ihåg berättelsen som ligger till grund för frågorna (Bishop och Adams, 1992). 
 
Eftersom ett visst mått av arbetsminne krävs för förståelse, kan svårigheter med 
språkförståelse delvis kopplas till en kapacitetsbrist i arbetsminnet. Barn med språkstörning 
får signifikant sämre resultat på meningsförståelse jämfört med jämnåriga språkligt 
normalutvecklade barn. De har också svårare för att förstå långa meningar jämfört med korta. 
Svårigheterna med förståelse av långa meningar kan inte enbart kopplas till brister i syntaktisk 
och semantisk förmåga, utan relateras också till arbetsminne och övergripande 
informationsbearbetning. Vid förståelse av långa meningar ökar kraven på lagring i det 
fonologiska arbetsminnet samtidigt som språklig bearbetning ska ske. Det faktum att 
testresultaten korrelerar när det gäller förmåga att repetera nonord och förståelse på 
meningsnivå hos barn med språkstörning, stöder tesen om det fonologiska korttidsminnets roll 
för språkförståelsen (Montgomery, 1995; Montgomery, 2003).  
 
 
2.3.4. Berättande 
 
Språkanvändning på diskursnivå, t.ex. berättande, innefattar alla andra språkliga nivåer, som 
t.ex. fonologi, lexikon, semantik, syntax och pragmatik. Att själv kunna redogöra för 
händelser och sammanhang i tal och skrift, att samtala med kamrater och berätta historier är 
exempel på produktion på diskursnivå (Feagans och Short, 1984). Att kunna berätta är således 
också en komplex uppgift som kräver att flera olika förmågor integreras. Pragmatisk förmåga 
och språkliga färdigheter är två faktorer som behövs för att berätta. Den språkliga förmågan är 
grundläggande och pragmatisk förmåga behövs för de aspekter av berättandet som kräver 
social medvetenhet och för att t.ex. kunna referera och utvärdera (Norbury och Bishop, 2003). 
 
Vid analys av berättande kan man undersöka global och lokal struktur. En global struktur eller 
berättelsestruktur innebär att berättelsen innehåller vissa delmoment som presenteras i en 
logisk följd. En berättelse inleds ofta med en inramning, där lyssnaren introduceras i vilka 
personer som ingår samt var och när händelsen utspelar sig. Därefter följer en igångsättande 
händelse och reaktionen på denna. Planering och utförande av planen för att nå det slutliga 

 15 15



målet följer därefter. Berättelser avslutas ofta med vad som blev resultatet av det som hände 
och eventuellt en slutsats (Stein och Glenn, 1979). Lokal struktur dvs. språklig nivå  innebär  
t.ex. analys av syntaktisk komplexitet, antal ord och hur referenser görs.  
 
Det finns tydliga skillnader när det gäller barns och vuxnas berättande. Ett sätt att beskriva 
hur förmågan att berätta utvecklas är att utgå från hur berättaren refererar vid berättande till 
bildserier. Två olika strategier dominerar. Yngre barn (ca 4 år) använder en tematisk strategi. 
Berättelsen utgår då från en person, ett tematiskt subjekt. Barnen använder huvudsakligen 
pronomen för att referera, oavsett om de bibehåller eller byter referens. Äldre barn (8-10 år) 
använder oftare en anaforisk strategi, vilket innebär att de använder pronomen för att referera 
till någon förut nämnd medan de använder namn för att byta referens. Den anaforiska 
strategin används också av vuxna berättare. Förmågan att hålla sig till en strategi ökar med 
åldern. Yngre barn växlar oftare strategi vilket vanligtvis relateras till berättelsens komplexitet 
(Wigglesworth, 1997). 
 
Berättelseutvecklingen genomgår olika stadier som dock inte anses vara relaterade direkt till 
ålder utan mer ses som tecken på barnets kognitiva mognad. I det första stadiet finns ingen 
tydlig strategi för berättandet. Berättelsen består av enstaka satser och kan bara förstås om 
man som lyssnare har tillgång till den bildserie som berättelsen utgår ifrån. I det andra stadiet 
är berättandet relaterat till varje bildsida, men berättelsen binds inte samman, vare sig bakåt 
eller framåt. I det tredje stadiet kan delhändelser urskiljas och referenser görs inom varje 
delhändelse, vanligtvis utgår händelserna från en person (tematiskt subjekt). I det fjärde 
stadiet är berättelsen fortfarande förenklad men man har uppnått en global struktur och 
delhändelserna hänger samman. Referenser sker antingen tematiskt eller anaforiskt i detta 
stadium. I det femte och sista stadiet följer berättelsen vuxnas sätt att berätta med berättelse 
struktur och anaforisk strategi (Wigglesworth, 1997). 
 
Ett flertal studier har gjorts som jämfört berättande hos barn med respektive utan 
språkstörning. Reuterskiöld Wagner et al. (1999) visade att barn i 5-årsåldern med 
språkstörning presterade signifikant sämre än jämnåriga normalspråkiga både när det gällde 
berättelsestruktur och språklig nivå.  
 
Norbury och Bishop (2003) visar däremot att barn i 6-10 års ålder med språkstörning inte 
skiljer sig från jämnåriga normalspråkiga när det gäller berättelsestruktur. Detta kan bero på 
att förmågan att berätta fortsätter att utvecklas senare under skoltiden och att skillnaden i 
förmågan att berätta mellan personer med respektive utan språkstörning blir tydligare först 
under tonåren eller i vuxenlivet. När det gäller den språkliga nivån visar det sig att syntaktiska 
mått som meningskomplexitet och antal tempusfel är det som skiljer ut barn med 
språkstörning från normalspråkiga även upp i skolåldern.  
 
Detta bekräftas av Botting (2002) som menar att det inte är tillräckligt att bedöma vilken 
information ett skolbarn kan återge i t.ex. en återberättelse av en saga. En mer detaljerad 
bedömning av satser och längd kan däremot visa på differentierande skillnader mellan barn 
som har respektive inte har språkliga svårigheter i skolåldern. Barn med språkstörning skiljde 
sig inte från jämnåriga normalspråkiga när det gällde mängden av information vid testning 
med Bus Story. Däremot hade barnen med språkstörning färre antal bisatser och kortare 
satslängd. Även Liles et al. (1995) bekräftar att variabler på språklig nivå är mer effektiva än 
variabler gällande berättelsestruktur, när man ska särskilja barn med en språkstörning från 
barn utan språkstörning. Ytterligare en jämförande studie fann skillnader i berättande mellan 
skolbarn med språk- och inlärningssvårigheter och jämnåriga barn samt språkmatchad 
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kontrollgrupp. Barnen med språkstörning presterade signifikant sämre när det gällde totalt 
antal yttrande, totalt antal ord och ord per minut än jämnåriga. Andelen grammatiska fel var 
fler hos barnen med språkstörning än både de jämnåriga barnen och den språkmatchade 
kontrollgruppen (Scott och Windsor, 2000). 
 
Den språkliga förmågan på diskursnivå är viktig bl. a. för hur man lyckas i skolan. Kunskap 
om hur skolbarn med språkstörning berättar kan förutsäga hur de kommer att prestera i 
skolan. Förmågan att berätta kan alltså användas som prediktor för skolprestationer 
(Kaderavek och Sulzby, 2000), men ger också viktig information när man ska differentiera 
mellan bestående och övergående språkproblem (Bishop och Edmundsson, 1987). 
 
Få studier har gjorts där man kopplat förmåga att berätta till arbetsminne. Moser och Johnston 
(2004) har i en studie visat på ett samband mellan komplext arbetsminne och berättande hos 
skolbarn med språkstörning. Det är dock inte klarlagt på vilket sätt det komplexa arbetsminnet 
är engagerat när det gäller berättande, men med tanke på hur många språkliga nivåer som är 
involverade och kraven på organisation och integrering är det rimligt att anta att berättande 
belastar det komplexa arbetsminnet. 
 
 
3. SYFTE 
 
 
 
Syftet med vår undersökning är att beskriva hur barn med språkstörning i förskoleåldern 
fungerar vad gäller arbetsminne och några språkliga förmågor samt studera deras egen 
uppfattning om sin språkliga kompetens ca 10 år efter att deras kontakt med 
logopedmottagningen avslutats.  
 
 
4. FRÅGESTÄLLNINGAR OCH HYPOTESER 
 
 
 
4.1. FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Hur ser dessa ungdomar på sin språkliga förmåga, sin skolsituation och kommande yrkesval? 
 
Skiljer sig deras arbetsminne, förmåga att lära nya ord samt språkförståelse och produktion på 
diskursnivå från jämnårigas vid testning? 
 
Hur fördelas resultaten inom testgruppen mellan de som fått respektive inte fått 
stödundervisning under skoltiden? 
 
Vilka samband finns mellan testresultat och enkätsvar för test- respektive kontrollgrupp? 
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4.2. HYPOTESER 
 
Våra hypoteser är att ungdomar med språkstörning i förskoleåldern har lägre uppfattning om 
sin språkliga förmåga än jämnåriga med normal språkutveckling. Vi utgår också från att de 
har lägre betyg i basämnena svenska, engelska och matematik och att de i större utsträckning 
fått stödundervisning i skolan samt att de har lägre ambitioner när det gäller vidare studier.  
 
Vidare tror vi att dessa ungdomar även presterar sämre på uppgifter som rör komplext 
arbetsminne, nyordsinlärning och språkförståelse. Vi antar att de inte skiljer sig från 
jämnåriga med normal språkutveckling när det gäller berättelsestruktur, men att de uppvisar 
begränsningar på språklig nivå.  
 
Vidare utgår vi från att de ungdomar i testgruppen som uppger att de fått stödundervisning 
under skoltiden också är de som presterar lägst i testning. Vi förutsätter dessutom att de 
skattar sin egen språkliga förmåga lägre än övriga i testgruppen. 
 
Slutligen antar vi att det finnas samband mellan testresultat och enkätsvar, eftersom frågorna 
berör samma områden som testen prövar.  
 
 
5. METOD  
 
 
 
5.1. ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
 
Innan undersökningen inleddes ansöktes om prövning av projektet hos 
forskningsetikkommittén vid Linköpings Universitet. Tillstånd erhölls. Se bilaga 1. 
 
 
5.2. URVAL AV FÖRSÖKSPERSONER 
 
5.2.1. Testgrupp 
 
För att finna medverkande till undersökningen, sökte vi i journalarkiv vid 
Logopedmottagningen i Jönköpings län (mottagningarna i Jönköping och Gnosjö) efter 
ungdomar som matchade följande kriterier: 
-     födda mellan 1985 och 1988  
- remitterats till Logopedmottagningen Jönköpings län under åren 1988 till 1993 
- språklig störning som, enligt journaluppgift, påverkat minst två språkliga nivåer av 

följande: fonologi, språkförståelse, lexikon och grammatik  
- svenska som enda modersmål 
- normal hörsel 
- avsaknad av annat handikapp 
 
Eftersom logopedjournaler endast arkiveras i 10 år, är det tänkbart att en del journaler redan 
hunnit sorteras bort. De barn som enbart haft kontakt med Logopedmottagningen i ett eller två 
år fanns därmed inte längre tillgängliga. Av dem som remitterats under perioden fanns 40 
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personer som uppfyllde kriterierna. 30 % av dessa var flickor och 70 % var pojkar. Vi 
skickade ut förfrågan om deltagande i undersökning till dessa (se bilaga 2).  
 
Av de 40 ungdomar som erbjöds att delta i undersökningen skickade 23 personer in 
svarsblanketten. (Se bilaga 3.) Tretton av dessa var positiva till att medverka och tio avböjde 
medverkan. Till de resterande 17 ungdomarna skickades ett påminnelsebrev (se bilaga 4), 
men det resulterade inte i några ytterligare svar. Testgruppen kom därför att bestå av två 
personer födda 1985 (18 år), sex personer födda 1986 (17 år), två personer födda 1987 (16 år) 
samt tre personer födda 1988 (15 år). Fem av dessa var flickor (38 %) och åtta var pojkar    
(62 %). I testgruppen uppgav nio personer förälders högsta utbildningsnivå till 
grundskola/gymnasieskola/folkhögskola. Fyra personer uppgav förälders högsta 
utbildningsnivå till högskola. Testpersonerna fick till en början kodnummer och under 
uppsatsarbetets gång även kodnamn.  
 
Utifrån de journaluppgifter som finns tillgängliga, kan slutsatser dras om att testpersonerna 
hade en språkstörning som berörde flera språkliga nivåer. Tio av testpersonerna hade 
diagnosen 315 DA (Avvikande språkutveckling med hereditär bakgrund), två hade 315 DX 
(Avvikande språkutveckling ej närmare specificerad eller bedömd) och en hade 315 DW 
(Avvikande språkutveckling av andra specificerade orsaker). Vid 5½ års ålder hade samtliga 
testpersoner kvarstående svårigheter. De språkliga svårigheterna varierade mellan olika 
testpersoner. Alla hade svårigheter på minst två språkliga nivåer. Samtliga hade problem med 
fonologi. Tolv av tretton hade dessutom grammatiska svårigheter. Åtta personer beskrevs ha 
svårigheter med språkförståelse och fyra personer uppgavs ha lexikala problem. Det fanns 
även noteringar i journalerna avseende brister i auditiv, metaspråklig eller pragmatisk 
förmåga och de kategoriseras här som övrigt. En översikt visas i tabell 1. 
 
Tabell 1. I tabellen visas testpersonernas språkliga profil i förskoleåldern. 
Testpersoner Fonologi Grammatik Språkförståelse Lexikon Övrigt 
1 X X  X  
2 X X X  X 
3 X X X X  
4 X X  X  
5 X X X   
6 X X    
7 X X    
8 X X X  X 
9 X X    
10 X X X   
11 X  X   
12 X X X  X 
13 X X X X X 
 
 
5.2.2. Kontrollgrupp 
 
För att kunna jämföra försökspersonernas testresultat behövde vi en kontrollgrupp. 
Kontrollgruppen matchades utifrån följande kriterier: 
- ålder 
- kön 
- förälders högsta utbildningsnivå 
 
Vi kontaktade rektorer på en högstadieskola och en gymnasieskola för att få tillstånd till att 
utföra testning på skolan under skoltid samt tillgång till personer som matchade ovanstående 
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kriterier (se bilaga 5). Vi hänvisades till en lärare i svenska på respektive skola, som blev vår 
kontaktperson. Lärarna förmedlade en skriftlig förfrågan till elever som var positiva till att 
medverka och som matchade våra kriterier (se bilaga 6). Vi fick på så vis kontakt med 13 
personer som var positiva till att medverka.  
 
När det gällde kriteriet ”förälders högsta utbildningsnivå” uppnåddes inte fullständig 
överensstämmelse mellan test- och kontrollgrupp. I kontrollgruppen uppgav sex personer 
förälders högsta utbildningsnivå till grundskola/gymnasieskola/folkhögskola och sju personer 
uppgav förälders högsta utbildningsnivå till högskola.  
 
 
5.3. MATERIAL 
 
5.3.1. Enkät 
 
Utifrån frågeställningarna utformade vi en enkät med frågor kring egen uppfattning av 
språklig förmåga, skolsituation och framtida yrkesval. Denna bifogades med förfrågan om 
deltagande. Enkäten bestod huvudsakligen av ikryssningsfrågor (se bilaga 7). De som svarade 
ja på förfrågan om att delta skickade tillsammans med svarsblanketten även in den ifyllda 
enkäten. Kontrollpersonerna svarade på enkäten i samband med testningen. 
 
 
5.3.2. Test och bedömningsmaterial 
 
Språklig bearbetning på diskursnivå var vårt huvudsakliga intresse i denna undersökning. Vi 
utgick från att arbetsminne och nyordsinlärning är två förutsättningar för detta. Testningen 
kom därför att bestå av fyra olika deltest avseende förmåga att lära nya ord, arbetsminne samt 
förståelse och produktion på diskursnivå.  
 
Lexikal förmåga testades med ordinlärning (Gilbertson och Kamhi, 1995; Hansson et al., 
2004). Syftet med bedömningsmaterialet är att pröva hur försökspersonerna lär sig nya ord. 
Materialet består av två delmoment; inlärning och retention. Som material används för 
försökspersonerna okända föremål som representerar de nya ord (nonord) som ska läras in. 
Under inlärningsfasen får försökspersonen tillfälle att lära sig det nya ordet. Inlärning sker i 
fyra steg; exponering, förståelse, produktion och igenkänning. Exponeringsuppgiften innebär 
att försökspersonen uppmanas att gömma två bekanta föremål samt det nya föremålet. I 
förståelseuppgiften uppmanas försökspersonen att identifiera det nya föremålet bland två 
andra okända föremål. I produktionsuppgiften ska föremålet benämnas. Om försökspersonen 
inte lyckas producera det nya ordet korrekt, ges i igenkänningsuppgiften möjlighet att 
identifiera målordet bland två fonetiskt liknande ord. Efter cirka 30 minuter utförs 
delmomentet retention. Försökspersonen uppmanas då att benämna de olika föremålen. Även 
här ges möjlighet till identifiering om produktionen misslyckas. Det finns två versioner av 
materialet där målorden presenteras i olika ordningsföljd. Anledningen till detta är att 
resultatet inte ska påverkas av i vilken ordning orden förekommer. Sju personer i respektive 
grupp fick den ena versionen och sex personer i varje grupp fick den andra versionen. 
 
Verbalt arbetsminne testades med CLPT (Competing Language Processing Task) som 
utvecklades av Gaulin och Campbell (1994). I föreliggande undersökning användes en svensk 
version översatt av Pohjanen och Sandberg (1999). Testet innebär prövning av arbetsminnet 
under belastning av språkförståelse och produktion. Det innehåller fyra övningsmeningar och 

 20 20



42 testmeningar, där försökspersonen ska avgöra om påståendet är sant eller falskt. 
Meningslängd (tre ord) samt lexikal och grammatisk komplexitet förändras inte under testet 
och meningarna är enkla att förstå. De 42 påståendena är arrangerade i två grupper. Inom 
varje grupp är påståendena graderade i sex nivåer. På nivå ett ska försökspersonen ta ställning 
till ett påstående och dessutom minnas och återge det sista ordet i påståendet. Antalet 
påståenden ökar med ett för varje nivå. På nivå sex ska försökspersonen ta ställning till sex 
påståenden och därefter minnas och återge de sista orden i de sex påståendena. Inget krav 
ställdes på att orden skulle återges i ursprunglig ordningsföljd. 
 
Förståelse på diskursnivå prövades med uppgiften Inferens ur BeSS (Bedömning av Subtila 
Språkstörningar). Testet är utvecklat av Brunnegård och Laakso (1998) i en magisteruppsats 
för att vara ett verktyg vid bedömning av högre språkliga funktioner. Inferensuppgiften testar 
förmåga att dra slutsatser och tolka underförstådd information. Uppgiften är indelad i fyra 
olika områden utifrån pragmatik, dialog, narration och emotion med två texter på varje 
område. Försökspersonen får höra och kan själv samtidigt läsa texterna. Därefter ställs frågor 
som kräver förmåga att tolka det icke utsagda samt dra slutsatser. Antalet frågor på varje text 
varierar mellan en och fyra.  
 
Produktion på diskursnivå bedömdes med hjälp av två bildserier ur ”Frog on his own” 
(Mayer, 1973) och ”One frog too many” (Mayer och Mayer, 1975). Syftet med 
undersökningen var att bedöma berättelsestruktur och språklig nivå. Testningen inleds med att 
testledaren berättar till en bildserie som exempel. Försökspersonen får därefter se en ny 
bildserie, testledaren introducerar denna berättelse utifrån den första bilden och 
försökspersonen berättar sedan till de övriga bilderna. Ingen verbal förstärkning ges under 
återberättandet, men uppmuntran uttrycks genom ögonkontakt och dylikt. När 
försökspersonen avslutat berättelsen ställs både explicita och implicita innehållsfrågor. 
Därefter upprepades proceduren med ytterligare en bildserie.  
 
 
5.4. PROCEDUR 
 
Testpersonerna fick välja om testningen skulle äga rum på logopedmottagningen eller på 
deras skola. Tolv valde att testas på logopedmottagningen och en person valde att bli testad på 
sin skola. Kontrollgruppen testades av praktiska skäl på sina respektive skolor. Testningen 
skedde individuellt och tog mellan 35 och 45 minuter. Var och en av testledarna testade 
hälften av försökspersonerna och hälften av kontrollpersonerna. Berättelseuppgiften spelades 
in på Mini Disc eller kassettband.  
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5.5. ANALYS 
 
5.5.1. Enkät 
 
Enkäten omfattade tre områden; utbildning, fortsatta studier och yrkesval samt språklig 
förmåga och bestod sammanlagt av 21 frågor. Se bilaga 6.  
 
 
5.5.1.1.Utbildning 
 
Fråga 2 – 4 berörde egen uppfattning av prestation i svenska, matematik respektive engelska 
och vi kvantifierade svaren enligt följande: Bra = 5, Ganska bra = 4, Varken bra eller dåligt = 
3, Ganska dåligt = 2 och Dåligt = 1. Ett medelvärde räknades fram för respektive person. 
 
Fråga 5 behandlar senaste betyg i svenska, matematik och engelska. Vedertagen 
poängsättning har använts, där Icke godkänd motsvarar 0, Godkänd motsvarar 10, Väl 
godkänd motsvarar 15 och Mycket väl godkänd motsvarar 20. Betygspoäng för de tre ämnena 
har slagits ihop och medelvärde har räknats ut för varje person. 
 
På fråga 6 har noterats huruvida personerna har fått stödundervisning eller ej. I vilka årskurser 
de fått stödundervisning, samt i vilka ämnen och i vilken utsträckning har ej bearbetats vidare. 
 
 
5.5.1.2. Fortsatta studier och yrkesval 
 
Fråga 7 - 10 berörde fortsatta studier och kommande yrkesval. Svaren på fråga 8 redovisas 
genom att ange antalet personer som svarade ja, nej och vet ej i test- respektive kontrollgrupp. 
Övriga frågor på området har inte bearbetats vidare eftersom det fanns en stor spridning bland 
svaren och vi inte kunde finna någon gemensam nämnare. Dessutom var flera personer osäkra 
när det gällde kommande yrkesval. 
 
 
5.5.1.3. Språklig förmåga 
 
Frågorna 12 – 15 handlar om personernas egen uppfattning av sin lexikala förmåga. Frågorna 
16 – 18 och 21 behandlar personernas egen upplevelse av språkanvändning i samtal och 
diskussioner. Frågorna 19 – 20 berör egen uppfattning av språkförståelse. Dessa svar är 
kvantifierade så att när försökspersonen inte upplever sig ha några svårigheter med det frågan 
avser, ges fem poäng. Ju större svårigheter försökspersonen sedan beskriver minskar poängen 
gradvis och stora svårigheter ger således en poäng. På fråga 15 gavs tre poäng för Ja-svar, en 
poäng för Nej respektive Vet ej. 
 
 
5.5.2. Ordinlärning 
 
I testets första delmoment inlärning, gavs tre poäng om försökspersonen kunde producera 
målordet korrekt efter exponeringsuppgiften och förståelseuppgiften. Om ordet producerades 
något felaktigt, t.ex. med ett avvikande fonem, gavs två poäng. I de fall försökspersonerna 
inte kunde producera ordet, gavs en poäng om ordet kunde kännas igen bland två fonetiskt 
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liknande ord, annars gavs noll poäng. I testets andra delmoment retention gjordes 
poängsättning på samma sätt. Maximal poäng var 12 för respektive delmoment.  
 
 
5.5.3. CLPT 
 
I CLPT analyserades endast minnesdelen, eftersom takeffekt uppnåddes på bearbetningsdelen 
för både test- och kontrollgrupp. Varje korrekt svar i minnesdelen gav en poäng. Svaren 
kategoriserades som korrekt repeterade ord, felsvar eller uteblivet svar. Felsvaren delades i sin 
tur in i sex olika typer: 
- första ordet i påståendet återgavs istället för det sista 
- mellanord i påståendet återgavs istället för det sista 
- ord som är semantiskt relaterat till målordet återgavs 
- målord från tidigare nivå återgavs 
- ett målord återgavs två gånger på samma nivå 
- övriga felsvar 
I resultatbearbetningen har alla felsvar slagits samman på grund av att övervägande delen av 
felsvaren var uteblivna svar. Maximal poäng var 42. 
 
 
5.5.4. Inferens 
 
Svaren på frågorna bedömdes enligt följande: tre poäng gavs för innehållsmässigt korrekt 
svar, en poäng för ett något avvikande svar och noll poäng för felsvar. Maximal poäng var 51. 
 
 
5.5.5. Frog story 
 
5.5.5.1. Berättelsestruktur 
 
En berättelses innehållsstruktur betecknas ofta i engelskspråkig litteratur med termen ”Story 
Grammar”. ”Story Grammar”-modellen (Stein och Glenn, 1979) används för att analysera hur 
berättelser byggs upp. Modellen beskriver vilka innehållsenheter som finns i de flesta 
berättelser och här följer en beskrivning av dem:  
- Inramning: introduktion av personer som ingår i berättelsen och information om var och 

när berättelsen äger rum. 
-    Igångsättande händelse: något sker och påverkar personerna i berättelsen. 
- Reaktion: reaktion på den igångsättande händelsen. 
- Strategi: planering av hur situationen ska lösas, hur målet ska nås. 
- Handlande: utförande av planen. 
- Konsekvens: resultatet av personernas handlande.  
- Upplösning: reaktion på vad som hänt. 
- Slutord: slutsats 
 
Dessa händelseförlopp finns representerade i de bildserier som ingick i denna undersökning. 
Nilsson och Vikström (1997) använde en analysmodell på samma bildserier i en 
magisteruppsats. Deras uppställning av kriterier samt testmanualen användes som 
utgångspunkt för att möjliggöra en poängbedömning. Efter en första bedömning av 
försökspersonernas berättelser reviderades kriterierna något. Om försökspersonernas 
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berättelse innehöll de angivna kriterierna gavs en poäng för varje uppfyllt kriterium. Antalet 
kriterier som ingick i varje innehållsenhet varierade mellan ett och sju.  
 
Den första innehållsenheten Inramning presenterades av testledaren och ingick därför inte i 
bedömningen. Poängen för de båda bildserierna lades samman och försökspersonerna fick en 
poängsumma för båda berättelserna. Maximal poäng var 32. 
 
 
5.5.5.2. Ytstruktur 
 
Ytstrukturen, dvs. den språkliga nivån, analyserades med hjälp av datorprogrammet SALT 
(Systematic Analysis of Language Transcripts), som är utvecklat av Miller & Chapman 
(1982-1993). Berättelserna transkriberades enligt de konventioner som gäller för detta 
program. För att få ett mått på berättelsernas kvalitet när det gäller ytstruktur valdes att 
analysera det totala antalet ord, antal olika ord, antal ord/minut och förekomst av 
tvekfenomen. Tvekfenomen kan vara upprepningar, omformuleringar och tvekljud (t.ex. ”eh” 
eller ”vad heter det…”). 
 
5.5.5.3. Innehållsfrågor 
 
Innehållsfrågorna var uppdelade i explicita respektive implicita frågor. Alla frågor kunde 
besvaras med ja eller nej. En poäng gavs för varje korrekt svar. Den totala poängsumman för 
explicita frågor för de båda berättelserna var 13 och för implicita frågor var motsvarande 
poängsumma 14. 
 
 
5.6. INTERBEDÖMARRELIABILITET 
 
Reliabilitetsberäkningar har gjorts på 10 % av materialet, vilket innebar två testpersoner och 
en kontrollperson. För att kunna beräkna interbedömarreliabiliteten har dessa tre testpersoner 
bedömts av båda testledarna. På Inferensuppgiften var det 98,9 % överensstämmelse mellan 
testledarna. På ordinlärning, CLPT och berättelsestrukturen i Frog Story var 
samstämmigheten 100 %.  
 
 
5.7. STATISTISK METOD 
 
Som signifikansmetod valdes t-test för gruppjämförelser. För korrelationsberäkningarna 
användes Pearson r.  
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6. RESULTAT 
 
 
 
Först redovisas samtliga enkätsvar för testgrupp respektive kontrollgrupp. Därefter följer en 
presentation av testresultat och slutligen korrelationer mellan de olika testresultaten och 
enkätsvaren. 
 
 
6.1. ENKÄTSVAR 
 
Vår första frågeställning gäller hur testpersonerna själva ser på sin språkliga förmåga, sin 
skolsituation och sitt kommande yrkesval. 
 
 
 
 
6.1.1. Betyg och egen uppfattning om språklig förmåga 
 
När det gäller enkätsvaren finns signifikanta skillnader mellan test- och kontrollgrupp på två 
områden (se tabell 2). Den sammanlagda betygspoängen för svenska, matematik och engelska 
ligger lägre för testgruppen. Däremot skiljer sig inte grupperna åt när det gäller egen 
uppfattning om hur de klarar dessa ämnen. Testgruppens egen uppfattning om sin lexikala 
förmåga ligger något högre än kontrollgruppens, dvs. de upplever sig ha mindre svårigheter 
med lexikon, men skillnaden är inte signifikant. Dessa frågor i enkäten berör t.ex. hur 
personen tycker att det är att lära sig nya ord, om de ofta stöter på ord som de inte förstår och 
om de tycker att de kan lika många ord som andra i deras ålder. När det gäller egen 
uppfattning om språkanvändning, skiljer sig inte grupperna åt. Egen uppfattning om 
språkförståelse skiljer sig däremot signifikant mellan de båda grupperna. Testgruppens svar 
ligger i detta fall lägre än kontrollgruppens, dvs. testgruppen upplever sig ha större 
svårigheter. Frågorna rör eventuella svårigheter att förstå vad läraren säger i 
undervisningssituationer.  
 
Tabell 2. I tabellen visas medelvärde, standardavvikelse (SD) och signifikansnivå för 
respektive variabel för de båda grupperna. När signifikant skillnad mellan grupperna 
föreligger anges signifikansnivån. Om skillnaden inte är signifikant anges N.S. 
Variabel Testgrupp Kontrollgrupp Signifikans

nivå 
 Medelvärde SD Medelvärde SD  
Egen uppfattn. sv, eng, 
ma 

4,33 0,74 4,44 0,44 N.S. 

Betyg 
sv, eng, ma 

10,77 3,89 15,51 2,75 p<0,001 

Enkät, frågor om 
lexikon  

14,38 2,18 14 1,83 N.S. 

Enkät, frågor om 
språkanv. 

12,77 2,05 14 1,53 N.S. 

Enkät, frågor om 
språkförst. 

8,31 0,95 8,38 0,87 p<0,01 
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6.1.2. Stödundervisning i skolan 
 
Sex personer i testgruppen uppger att de inte har fått stödundervisning under sin skoltid och 
sju personer uppger att de fått det. I kontrollgruppen uppger 12 personer att de inte fått 
stödundervisning och endast en person har fått det (se figur 1). 
 

Testgrupp

stöd
icke stöd

  

 

Kontrollgrupp

stöd 
icke stöd

 
Figur 1. I figurerna visas andelen inom testgruppen och kontrollgruppen som har respektive 
inte har fått stödundervisning någon gång under skoltiden.  
 
En jämförelse gjordes också mellan testresultaten för dem i testgruppen som fått respektive 
inte fått stödundervisning (se avsnitt 6.3). 
 
 
6.1.3. Vidare studier 
 
I testgruppen uppger sex personer att de vill läsa vidare på högskola eller universitet medan 
sju personer uppger att de inte vill eller att de inte vet om de vill läsa vidare. I kontrollgruppen 
är andelen som vill läsa vidare större. Tio personer vill medan tre personer uppger att de inte 
vill eller inte vet om de vill läsa vidare (se figur 2). 
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Testgrupp

vidare studier

ej vidare
studier

 
 

Kontrollgrupp

vidare studier

ej vidare
studier

 
Figur 2. I figurerna visas andelen inom testgruppen och kontrollgruppen som uppger att de 
vill läsa vidare på högskola/universitet.  
 
 
6.2. TESTRESULTAT 
 
Vår andra frågeställning berör huruvida testgruppens lexikala förmåga, språkförståelse och 
produktion på diskursnivå skiljer sig från jämnårigas vid testning. Testresultaten har 
grupperats utifrån arbetsminne, nyordsinlärning, berättande och språkförståelse och redovisas 
nedan. 
 
 
6.2.1. Komplext arbetsminne 
 
Som framgår av tabell 3 föreligger ingen signifikant skillnad mellan test- och kontrollgruppen 
för resultatet på CLPT. Båda gruppernas medeltal låg på omkring 30 poäng (av 42 möjliga). 
Testgruppens svar har en större spridning än kontrollgruppens och resultaten ligger mellan 
23-38 poäng. Kontrollgruppens svar varierar mellan 28-34 poäng. En stor majoritet av 
försökspersonerna från båda grupperna klarar de tre första uppgifterna, som innebär att de ska 
kunna återge det sista ordet i upp till tre meningar, utan svårigheter. Endast ett par personer 
klarar att återge det sista ordet i alla meningar när 5 eller 6 meningar presenteras åt gången. I 
de fall där inte ordet kunde återges, var det dominerande ett helt uteblivet svar. Enstaka fall av 
andra felsvar förekom, t.ex. återgivning av det första ordet i meningen istället för det sista, 
repetition av ett ord som förekommit i tidigare uppgifter och samma ord uppgavs två gånger 
inom samma uppgift. 
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Tabell 3. I tabellen visas medelvärde, standardavvikelse (SD) och signifikansnivå på CLPT 
för de båda grupperna. Om skillnaden inte är signifikant anges N.S. 
Variabel Testgrupp Kontrollgrupp Signifikans

nivå 
 Medelvärde SD Medelvärde SD  
CLPT 29,31 4,29 31,23 2,05 N.S. 
 
 
6.2.2. Inlärning av nya ord 
 
Ingen signifikant skillnad föreligger mellan test- och kontrollgruppen på uppgiften inlärning 
av nya ord, vare sig för inlärnings- eller retentionsfas (se tabell 4). Båda gruppernas 
medelvärde ligger något under 12 poäng i inlärningsfasen, vilket innebär att nästan alla klarar 
produktion av alla orden, direkt efter att ha hört dem ett par gånger. Vid retention var det 
vanligaste mönstret att försökspersonerna inte klarade att producera ordet efter 30 minuter. 
Däremot klarade de oftast att känna igen ordet bland två andra fonetiskt liknande ord och 
medelvärdet för retention ligger något över 4 poäng för båda grupperna.  
 
Tabell 4. I tabellen visas medelvärde, standardavvikelse (SD) och signifikansnivå på 
ordigenkänning, inlärning och retention, för de båda grupperna. Om skillnaden inte är 
signifikant anges N.S. 
Variabel Testgrupp Kontrollgrupp Signifikans

nivå 
 Medelvärde SD Medelvärde SD  
Ordinlärning, 
inlärningsfas 

11,85 0,90 11,92 0,28 N.S. 

Ordlinlärning, retention 4,46 1,05 4,69 1,38 N.S. 
 
 
6.2.3. Berättande 
 
För att få ett mått på hur mycket information som fanns med i berättelserna, gjordes 
poängbedömningen utifrån de kriterier som ställts upp för respektive innehållsenhet. En 
poäng gavs för varje uppfyllt kriterium. Ingen signifikant skillnad föreligger mellan test- och 
kontrollgruppen. Båda gruppernas resultat varierar mellan 13 och 25 poäng, men medelvärdet 
ligger högre för kontrollgruppen jämfört med testgruppen. I de flesta berättelserna finns nästa 
alla innehållsenheter representerade, men en innehållsenhet utesluts oftare än de andra. Endast 
ett fåtal av berättelserna innehöll enheten Strategi, dvs. den del av berättelsen som handlar om 
planering av hur en uppkommen situation ska lösas. Även medelvärdet för de tre variabler 
som berör lexikon; totalt antal ord, antal olika ord och ord per minut är högre hos 
kontrollgruppen jämfört med testgruppen. Tvekfenomen förekommer i högre grad hos 
kontrollgruppen (se tabell 5). Ingen av skillnaderna är emellertid signifikant. 
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Tabell 5. I tabellen visas medelvärde, standardavvikelse (SD) och signifikansnivå när det 
gäller berättelsestruktur och ytstruktur i Frog Story för de båda grupperna. Om skillnaden inte 
är signifikant anges N.S. 
Variabel Testgrupp Kontrollgrupp Signifikans

nivå 
 Medelvärde SD Medelvärde SD  
Frog Story, 
berättelsepoäng 

18,23 3,96 20,23 3,49 N.S. 

Frog Story, 
totalt antal ord 

190,38 70,85 219,54 105,52 N.S. 

Frog Story,  
antal olika ord 

89,08 24,69 99,08 31,85 N.S. 

Frog Story,  
ord per minut 

120,72 23,16 129,76 19,70 N.S. 

Frog Story, 
tvekfenomen 
  

6,62 4,59 7,15 2,03 N.S. 

 
 
6.2.4. Språkförståelse 
 
Tabell 6 visar att testgruppen presterar signifikant sämre jämfört med kontrollgruppen på 
inferensuppgiften. Testgruppens resultat varierar mellan 20 och 43 poäng, medan 
kontrollgruppens resultat varierar mellan 32 och 51 poäng. Maxpoäng för uppgiften var 51. 
Medelvärdet för testgruppen är 31,69 och för kontrollgruppen 43,15. I testgruppen presterade 
2 personer över 40 poäng, men för kontrollgruppen var motsvarande antal 9. Även för 
implicita frågor på Frog story föreligger signifikant skillnad mellan grupperna. Testet 
innehåller 14 implicita frågor och en poäng ges för varje rätt svar. Medelvärdet på implicita 
frågor är 12,54 för testgruppen och 13,31 för kontrollgruppen. Både inferens och implicita 
frågor prövar förmågan att bearbeta information och dra slutsatser på diskursnivå, dvs. ett 
mått på sofistikerad språkförståelse. På båda dessa variabler presterar testgruppen signifikant 
sämre. Däremot skiljer sig grupperna inte på explicita frågor. 
 
Tabell 6. I tabellen visas medelvärde, standardavvikelse (SD) och signifikansnivå för 
testuppgifter rörande språkförståelse för de båda grupperna. När signifikant skillnad mellan 
grupperna föreligger anges signifikansnivån. Om skillnaden inte är signifikant anges N.S. 
Variabel Testgrupp Kontrollgrupp Signifikans

nivå 
 Medelvärde SD Medelvärde SD  
Inferens 
 

31,69 7,20 43,15 6,45 p<0,001 

Frog Story, explicita 
frågor 

12,15 0,99 12,69 0,48 N.S. 

Frog Story, implicita 
frågor 

12,54 0,78 13,31 0,75 p<0,05 
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6.3. RESULTAT FÖR TESTPERSONER SOM FÅTT RESPEKTIVE 
INTE FÅTT STÖDUNDERVISNING 
 
Vår tredje frågeställning gällde hur resultaten fördelats inom testgruppen mellan de som 
angett att de fått respektive inte fått stödundervisning. Resultaten presenteras i tabell 7. 
Signifikant skillnad förekommer på fem områden. Den grupp som fått stödundervisning har 
signifikant lägre resultat på CLPT, som prövar komplext arbetsminne. Denna grupp skattar 
sig också signifikant lägre när det gäller egen uppfattning av hur de presterar i svenska, 
engelska och matematik samt egen uppfattning av språkförståelse och lexikal förmåga. Även 
när det gäller betyg har gruppen som fått stödundervisning signifikant lägre genomsnitt än 
gruppen som inte fått stödundervisning. För övriga variabler finns inte någon signifikant 
skillnad mellan grupperna, men medelvärdet för gruppen som fått stödundervisning ligger 
lägre för uppgifterna som prövar språkförståelse (Inferens) och berättande (Frog Story). För 
fullständig resultattabell se bilaga 8.  
 
Tabell 7. I tabellen visas medelvärde, standardavvikelse (SD) och signifikansnivå för 
respektive variabel för de som fått respektive inte fått stödundervisning inom testgruppen. När 
signifikant skillnad mellan grupperna föreligger anges signifikansnivån. Om skillnaden inte är 
signifikant anges N.S. 
Variabel Stödundervisning Ej stödundervisning Signifikans 

nivå 
 Medelvärde SD Medelvärde SD  
Inferens 
 

28,71 6,85 35,17 6,43 N.S. 

CLPT 
 

27,14 2,91 31,83 4,45 P<0,05 

Frog Story, ber. 
poäng 

16,71 3,95 20,00 3,46 N.S. 

Frog Story, antal 
olika ord 

77,29 20,44 102,83 23,23 N.S. 

Egen uppfattn.    
sv, eng, ma 

3,91 0,71 4,83 0,41 P<0,05 

Betyg              
sv, eng, ma 

8,57 3,11 13,33 3,16 P<0,05 

Egen uppfattn. 
lexikon 

13,14 1,68 15,83 1,84 P<0,05 

Egen uppfattn. 
språkförståelse 

7,71 0,49 9,00 0,89 P<0,05 

 
 
6.4. SAMBAND MELLAN TESTRESULTAT OCH ENKÄTSVAR  
 
Vi undersökte också korrelationer mellan test- och enkätvariablerna. För att förenkla har vi 
valt att enbart ta upp de fall där korrelationer finns och att presentera testgruppen och 
kontrollgruppen var för sig, eftersom det finns betydligt fler korrelationer för testgruppen. För 
fullständig korrelationsberäkning se bilaga 9. 
 
 
6.4.1. Korrelationer för testgruppen 
 
Bland testresultaten finns en signifikant korrelation mellan antal ord i Frog Story (Frog Story, 
ord) och berättelsepoäng (Frog Story, narrativ) samt en signifikant negativ korrelation mellan 
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antal tvekfenomen som förekom i berättelseuppgiften (Frog Story, tvekfenomen) och 
resultatet på nyordsinlärning (retention). Dessutom finns en signifikant korrelation mellan 
antal tvekfenomen (Frog Story, tvekfenomen) och resultatet på implicita frågor i Frog Story 
(se tabell 8). 
 
Tabell 8. I tabellen visas korrelationer mellan olika testresultat för testgruppen.  
Signifikansnivå: * =  p<0,05 och ** = p<0,01. 
 Nyord, retention Frog Story, 

implicita frågor 
Frog Story, ord 

Frog Story, 
tvekfenomen 

-,634 * ,554*  

Frog Story, 
berättelse 

  ,962** 

 
När det gäller enkätsvaren finns signifikant korrelation mellan den egna uppfattningen om 
lexikal förmåga och egen uppfattning om prestationer i svenska, engelska och matematik. Det 
finns också signifikant korrelation mellan uppfattning om lexikal förmåga och uppfattning om 
egen språkanvändning i vardagen (se tabell 9). 
 
Tabell 9. I tabellen visas korrelationer mellan olika enkätsvar för testgruppen. 
Signifikansnivå: * =  p<0,05 och ** = p<0,01. 
 Egen uppfattning,  

sv, eng, ma 
Egen uppfattning, 
språkanvändning 

Egen uppfattning, 
 Lexikal förmåga 

,752** ,731** 

 
Som framgår av tabell 10 finns flera signifikanta korrelationer mellan enkätsvar och 
testresultat. Egen uppfattning om prestationer i de tre basämnena korrelerar med resultatet på 
CLPT. Betyg korrelerar med resultatet på CLPT, inferensuppgiften, berättelsepoäng (Frog 
Story, narrativ) samt antal olika ord som användes i berättelseuppgiften (Frog Story, ord).  
 
Tabell 10. I tabellen visas korrelationer mellan enkätsvar och testresultat för testgruppen. 
Signifikansnivå: * =  p<0,05 och ** = p<0,01. 
 CLPT 

 
Inferens Frog Story, 

berättelse 
Frog Story, ord 

Egen uppfattning, 
sv, eng, ma 

,617*    

Betyg 
 

,626* ,570* ,709** ,716** 

 
 
6.4.2. Korrelationer för kontrollgruppen 
 
För kontrollgruppen fanns inga korrelationer mellan de olika testresultaten.  
 
När det gäller enkätsvaren finns signifikant korrelation mellan betyg och egen uppfattning om 
prestationer i svenska, engelska och matematik. Det finns även signifikant korrelation mellan 
uppfattningen om den egna språkanvändningen i vardagen och uppfattningen om lexikal 
förmåga (se tabell 11). 
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Tabell 11. I tabellen visas korrelation mellan enkätsvar för kontrollgruppen. Signifikansnivå: 
* = p<0,05 och ** = p<0,01. 
 Egen uppfattning, 

sv, eng, ma 
Egen uppfattning, 
språkanvändning 

Betyg 
 

,717**  

Egen uppfattning, 
lexikal förmåga 

 ,777** 

 
Några signifikanta korrelationer finns också mellan enkätsvar och testresultat och de 
presenteras i tabell 12. Egen uppfattning om prestationer i de tre basämnena korrelerar med 
resultatet på nyordsinlärning (retention) samt CLPT. Uppfattning om egen lexikal förmåga 
korrelerar med resultatet på inferensuppgiften. Uppfattning om språkanvändning i vardagen 
korrelerar med resultatet på implicita frågor (Frog Story). För denna grupp fanns inga 
korrelationer mellan testresultat och betyg. 
 
Tabell 12. I tabellen visas korrelationer mellan enkätsvar och testresultat för kontrollgruppen. 
Signifikansnivå: * = p<0,05 och ** = p<0,01. 
 Nyordsinlärning, 

retention 
CLPT Inferens Frog Story, implicita 

frågor 
Egen uppfattning, 
sv, eng, ma 

,563* ,591*   

Egen uppfattning, 
lexikal förmåga 

  ,559*  

Egen uppfattning, 
språkanvändning 

   -,581* 

 
 
7. DISKUSSION  
 
 
 
7.1. RESULTATDISKUSSION 
 
I flera av de uppföljningsstudier som refererades i bakgrunden, framkommer att språkstörning 
ofta blir bestående i något avseende. Vi antog därför att även ungdomarna i denna studie 
skulle visa sig ha kvarstående språkliga svårigheter och att dessa svårigheter skulle påverka 
både skolprestationer och deras egen uppfattning om sin språkliga förmåga. 
 
Vår utgångspunkt var att ungdomar som haft språkstörning i förskoleåldern har lägre 
uppfattning om sin språkliga förmåga än jämnåriga med normal språkutveckling. Vi höll 
dessutom för sannolikt att de har lägre betyg och att de i större utsträckning fått 
stödundervisning i skolan samt att de har lägre ambitioner när det gäller vidare studier.  
 
I litteraturen som presenterats ovan framkommer att dessa ungdomar även presterar sämre på 
uppgifter som rör komplext arbetsminne, nyordsinlärning och språkförståelse. Det har också 
visat sig att de inte skiljer sig från kontroller när det gäller berättelsestruktur, men att de ofta 
har begränsningar på språklig nivå.  
 

 32 32



Vidare utgick vi från att de ungdomar i testgruppen som uppger att de fått stödundervisning 
under skoltiden också är de som presterar lägst i testning. Vi förutsatte dessutom att de skattar 
sin egen språkliga förmåga lägre än övriga i testgruppen. 
 
Slutligen antog vi att det skulle finnas samband mellan testresultat och enkätsvar.  
 
 
7.1.1. Hur ser dessa ungdomar på sin språkliga förmåga, sin skolsituation och 
kommande yrkesval? 
 
För att få en uppfattning om hur dessa ungdomar ser på sin egen språkliga förmåga ställdes 
frågor i enkäten som berörde lexikon, språkanvändning i samtal och diskussioner och 
språkförståelse i skolsituationer. När det gäller språkförståelse finns en signifikant skillnad 
mellan test- och kontrollgrupp, där testgruppen själva upplever sig ha större svårigheter att 
förstå t.ex. vad läraren säger vid muntliga genomgångar. Testgruppen skattar även sin egen 
förmåga rörande språkanvändning något lägre än kontrollgruppen, dock är skillnaden inte 
signifikant. På frågorna som rör lexikal förmåga är resultaten omvända, dvs. testgruppen 
upplever sig ha mindre svårigheter än kontrollgruppen, men inte heller här är skillnaden 
signifikant. Att testgruppen till stora delar skattar sig lägre än kontrollgruppen när det gäller 
sin egen språkliga förmåga, tror vi beror på att testpersonerna inte har kunnat leva upp till den 
språkliga normen pga. språkstörningen. I den jämförelse med andra som ständigt sker, har de 
troligtvis fått insikt om sina egna språkliga svårigheter. 
 
Betyg i svenska, engelska och matematik skiljer sig också signifikant mellan grupperna. 
Testgruppens betyg ligger lägre än kontrollgruppens. Liknande resultat har framkommit i 
andra studier (Snowling et al., 2001 och Young et al., 2002). Snowling et al. jämförde 
tonåringar som haft respektive inte haft språkstörning i förskoleåldern och fann också att de 
som haft språkstörning fick signifikant lägre betyg som tonåringar. I den studien gjordes även 
en uppdelning av dem som haft språkstörning i två grupper; de som hade kommit ikapp 
jämnåriga vid 5:6 år och de som inte hade gjort det. Det visade sig att även de tonåringar som 
var i nivå med jämnåriga vid 5:6 år, hade sämre betyg jämfört med kontrollgrupp.  
 
Andelen personer som fått stödundervisning skiljer sig markant mellan test- och 
kontrollgrupp. I testgruppen har sju personer fått stödundervisning och i kontrollgruppen har 
en person fått det av de 13 personer som ingick i respektive grupp. Liknande fördelning av de 
som fått respektive inte fått stödundervisning fick Stothard et al. (1998) i en 
uppföljningsstudie. Nästan hälften av de tonåringar, som hade kvarstående språkliga 
svårigheter vid 5:6 år, hade fått stödundervisning i skolan.  
 
Det finns också en märkbar skillnad mellan test- och kontrollgrupp när det gäller andelen av 
elever som vet att de vill läsa vidare på högskola eller universitet. Fler av eleverna i 
kontrollgruppen vet vid undersökningstillfället att de vill läsa vidare. Det är troligt att de som 
själva upplever sig klara den nuvarande skolsituationen bra, också har lättare för att se sig 
som blivande studenter. Records et al. (1992) presenterar liknande resultat som tyder på att 
personer med tidig språkstörning genomgår eftergymnasial utbildning i mindre utsträckning 
än andra. 
 
Hypotesen om att testpersonerna själva upplever sin språkliga förmåga som sämre än 
jämnårigas bekräftas alltså när det gäller språkförståelse och språkanvändning. Det visade sig 
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också stämma att dessa personer har lägre betyg, har fått stödundervisning i större 
utsträckning och att de inte är lika benägna att läsa vidare på universitet eller högskola. 
 
 
7.1.2. Skiljer sig deras arbetsminne, lexikala förmåga samt språkförståelse och 
produktion på diskursnivå från jämnårigas vid testning?  
 
I jämförelsen mellan testgrupp och kontrollgrupp framkommer att det inte finns någon 
signifikant skillnad mellan grupperna när det gäller komplext arbetsminne mätt med CLPT. 
Båda grupperna har liknande medelvärden, men spridningen är större inom testgruppen än 
inom kontrollgruppen. Liknande resultat erhåller Nauclér och Magnusson (2002). De visar i 
en uppföljningsstudie att tonåringar med språkstörning presterar nästan på samma nivå som 
åldersmatchade kontroller när det gäller verbalt och ickeverbalt korttidsminne. Detta kan 
verka motsägelsefullt, eftersom arbetsminnet ofta tillskrivs en viktig roll för den språkliga 
förmågan. 
 
Inte heller när det gäller lexikal förmåga finns någon signifikant skillnad. Båda grupperna 
klarar att direkt producera nya ord men kan efter 30 minuter inte producera, utan endast känna 
igen det nya ordet. Fries och Holmberg (2001) har undersökt normalspråkiga 9-12-åringars 
förmåga att lära in nya ord. Barnen i den undersökningen presterade likvärdigt med 
testpersonerna i vår undersökning på inlärningsdelen. På retentionsdelen fick barnen i denna 
undersökning ett något lägre medelvärde än tonåringarna i vår studie, vilket innebär att 
tonåringarna har lite lättare för att återge de nya orden efter 30 minuter.  
 
Testgruppen presterar signifikant sämre än kontrollgruppen på ett område. Det gäller 
uppgifter som rör språkförståelse. Både uppgiften Inferens och uppgiften Implicita frågor 
prövar förmågan att bearbeta information och dra slutsatser på diskursnivå. Detta är en 
komplex språklig förmåga som bland annat är beroende av ordförråd, förmåga att tolka 
syntaktiska strukturer, arbetsminne, omvärldskunskap och pragmatisk förmåga (Bishop och 
Adams, 1992; Sahlén och Nettelbladt, 1992). Språkförståelse av denna typ är förmodligen 
också betydelsefull när det gäller hur skolarbetet fungerar. Att förstå och kunna dra slutsatser 
utifrån det man hör eller läser och sammanlänka det med sina tidigare erfarenheter och 
kunskaper är sannolikt en viktig förutsättning för lärande. För testgruppen finns också en 
signifikant korrelation mellan betyg och resultatet på inferensuppgiften, vilket kan styrka 
resonemanget om att språkförståelsen är betydelsefull för inlärning i skolan. Resultaten ligger 
i linje med resultat från andra studier (Bishop och Adams, 1992). Även Nauclér och 
Magnusson (2002) har visat att barn med grav språkstörning vid uppföljning i 18-årsåldern 
har signifikant lägre resultat än jämnåriga med normal språkutveckling när det gäller 
språkförståelse, både hör- och läsförståelse. Det visar sig alltså att tyngdpunkten i hur 
språkstörningen manifesteras förskjuts från språkproduktion till språkförståelse under 
skolåren (Nauclér och Magnusson, 2003). Detta stämmer väl överens med resultaten från vår 
undersökning. Testpersonerna uppfattas inte längre ha några problem med de formmässiga 
aspekterna av språket (fonologi och grammatik). Däremot kvarstår svårigheter med 
innehållssidan (språkförståelse). Undersökningar har visat att förmågan att bearbeta språk 
påverkas negativt, både vad gäller hastighet och precision, när den kognitiva belastningen 
ökar (Ellis Weismer et al., 1999). Eftersom språkförståelse och i synnerhet inferens är en 
sofistikerad språklig nivå, som på flera sätt belastar det språkliga och det kognitiva systemet, 
är det inte förvånande att det är svårigheter med språkförståelse som kvarstår hos dessa 
ungdomar.  
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Det finns ingen signifikant skillnad mellan grupperna rörande uppgiften produktion på  
diskursnivå även om testgruppen har lägre medelvärde på flera av deluppgifterna i Frog Story 
(narrativ poäng, totalt antal ord, antal olika ord, ord per minut). Flera studier har visat att barn 
med språkstörning inte skiljer sig från normalspråkiga när det gäller berättelsestruktur 
(Norbury och Bishop, 2003; Botting, 2002; Liles et al, 1995; Wetherell och Conti-Ramsden, 
2003). Testgruppen i denna undersökning presterar något sämre än kontrollgruppen på 
berättelsestruktur, men skillnaden är alltså inte signifikant. Däremot visar det sig att skillnader 
på språklig nivå är vanligt förekommande och därför ett mer sensitivt mått för att identifiera 
barn med språkstörning. Wetherell och Conti-Ramsden (2003) konstaterar däremot i en 
undersökning att ungdomar med en tidig språkstörning producerar längre berättelser med fler 
antal ord totalt och även fler antal olika ord än kontrollgrupp. En anledning skulle kunna vara 
att de ger mer information och beskrivningar än vad som egentligen krävs på samma sätt som 
yngre barn gör när de berättar. Vår spontana uppfattning vid testning och transkription av 
berättelserna var att testpersonerna i allmänhet hade ett torftigare språk och mer kortfattade 
berättelser än kontrollpersonerna. Testresultaten för variablerna totalt antal ord, antal olika ord 
och ord per minut bekräftar detta, men signifikant skillnad föreligger inte. Flera 
undersökningar har visat att förekomsten av tvekfenomen är vanligare hos barn med 
språkstörning (Nettelbladt och Hansson, 1999; Wetherell och Conti-Ramsden, 2003), vilket 
innebär att de gör fler pauser, tvekljud och omskrivningar. Våra resultat på förekomsten av 
tvekfenomen i Frog Story är omvända, dvs. testgruppen har färre tvekfenomen än 
kontrollgruppen, men skillnaden är inte signifikant. Det finns en negativ korrelation mellan 
förekomst av tvekfenomen och nyordsinlärning (retention) för testgruppen, men detta resultat 
är svårtolkat, eftersom det inte finns något logiskt samband mellan dessa parametrar och 
några slutsatser kan därför inte dras av det.  
 
Hypotesen om att testpersonerna presterar sämre på uppgifter som rör språkförståelse styrks 
av resultaten. Att testpersonerna skulle ha större svårigheter med komplext arbetsminne och 
nyordsinlärning samt begränsningar på språklig nivå i narrationsuppgiften kan dock inte 
bekräftas med signifikanta resultat.  
 
7.1.3. Hur fördelas resultaten inom testgruppen mellan de som fått respektive 
inte fått stödundervisning under skoltiden? 
 
Vid en jämförelse av testresultat mellan de som fått respektive inte fått stödundervisning inom 
testgruppen, framkommer beaktansvärda uppgifter. De som fått stödundervisning presterar 
signifikant sämre när det gäller komplext arbetsminne (CLPT). Medelvärdet på uppgifterna 
som prövar språkförståelse (Inferens) och berättande (Frog Story) ligger också lägre för denna 
grupp, även om skillnaden inte är signifikant. De har dessutom signifikant lägre betyg och de 
skattar sin egen förmåga i de tre basämnena, sin egen lexikala förmåga och sin språkförståelse 
lägre än de som inte fått stödundervisning. Detta kan tolkas som att det är rätt personer som 
fått stödundervisning, dvs. de som haft verkliga behov av stöd har fått det. Men det kan också 
noteras att dessa personer inte kommit ikapp övriga personer i testgruppen när det gäller dessa 
parametrar, trots att de fått stödundervisning under sin skoltid.  
 
Hypotesen om att de ungdomar i testgruppen som uppger att de fått stödundervisning under 
skoltiden också presterar lägst i testning styrks när det gäller komplext arbetsminne. Det 
visade sig också stämma att denna grupp skattar de flesta variabler angående språkliga 
förmåga lägre än övriga i testgruppen.  
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7.1.4. Vilka samband finns mellan testresultat och enkätsvar för test- respektive 
kontrollgrupp? 
 
För testgruppen framkommer det att fyra variabler korrelerar med betyg, nämligen komplext 
arbetsminne (CLPT), förmågan att tolka och dra slutsatser ur en text (inferens) samt 
berättelsestruktur och antal olika ord i berättande (Frog Story). Detta kan visa på den viktiga 
roll arbetsminnet och språkförståelsen (inferens) har för skolsituationen. Förmågan att kunna 
bearbeta och tolka information som t.ex. läraren ger i undervisningen är avgörande i 
kunskapsinhämtandet. Det är också av stort värde att själv kunna presentera information på ett 
strukturerat sätt och med ett rikt ordförråd, för att kunna visa vilken kunskap man tillägnat sig. 
 
Det är intressant att notera att för kontrollgruppen i vår studie finns samband mellan betyg i 
svenska, engelska och matematik och deras egen uppfattning av sin prestation i dessa ämnen. 
Detta innebär att eleverna och lärarna är överens om hur eleverna klarar sig i de tre ämnena. 
För testgruppen saknas detta samband, vilket i detta fall innebär att eleverna uppfattar sig 
bättre än vad lärarnas omdömen påvisar. 
 
Hypotesen om samband mellan testresultat och enkätsvar bekräftas alltså delvis. Det visar sig 
att testpersonernas egen uppfattning om sin språkliga förmåga inte korrelerar med 
testresultaten. Däremot finns det ett tydligt samband för testgruppen mellan betyg, dvs. 
lärarens bedömning och flera testresultat.  
 
 
7.2. METODDISKUSSION 
 
För att kunna rekrytera testpersoner använde vi oss av journaler. Utifrån dem bedömde vi 
vilken språklig förmåga tänkbara testpersoner hade i förskoleåldern. Enligt Sämfors (2001) 
varierar noteringar i journaler när det gäller formuleringar, terminologi och diagnoser. En viss 
osäkerhet kan därför finnas med att använda journalanteckningar till grund för urvalet av 
testpersoner. 
 
Denna studie är retrospektiv till sin utformning, vilket innebär att vi har gått bakåt i tiden för 
att få information om testpersonernas språkliga status. Kontrollpersonerna däremot kunde inte 
utses på samma sätt. Information om deras språkliga förmåga i förskoleåldern finns inte 
dokumenterad och vi har fått lita på personernas egna uppgifter om att de inte haft språkliga 
svårigheter som barn. Detta innebär att fullständig jämförbarhet mellan grupperna inte kan 
garanteras. 
 
Utskick med förfrågan om deltagande skickades till 40 personer och 13 svarade att de ville 
delta i undersökningen. Viss hänsyn till testgruppens storlek måste tas i tolkning av resultaten. 
Testning av en större grupp skulle ha kunnat ge mer tillförlitliga resultat. Vi har inte 
undersökt om de tretton personer som valde att delta i undersökningen är representativa för 
hela den grupp som tillfrågades när det gäller språklig förmåga. Om så inte är fallet skulle 
resultatet kunna se något annorlunda ut. 
 
När det gäller urvalet av kontrollgruppen kan det inte helt säkerställas att de är representativa. 
Vi vet inte exakt hur urvalet av kontrollpersonerna skedde eller vilka elever som själva valde 
att delta. Vi har sökt efter riksgenomsnitt för betyg i de tre basämnena som ingår i vår studie 
för att kunna jämföra med vår kontrollgrupp. Vi har inte funnit denna information, eftersom 
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betygsgenomsnitt grundar sig på fler ämnen. Vi vet därför inte om kontrollgruppen hade 
högre medelbetyg än genomsnittet. 
 
Anledningen till att vi valde att slå samman betygen för de tre basämnena till en betygspoäng, 
var att dessa betyg är avgörande för behörighet till vidare studier. Ett annat alternativ hade 
varit att fråga efter betygsgenomsnittet för samtliga ämnen, vilket hade kunnat jämföras med 
riksgenomsnittet.  
 
Kontrollgruppen matchades utifrån ålder, kön och förälders högsta utbildningsnivå. Om 
testgruppen hade IQ-testats, hade kontrollgruppen kunnats matchas även med hänsyn till IQ 
och en ännu större tillförlitlighet i testresultaten hade eventuellt kunna uppnås därmed.  
 
När det gäller valet av testmaterial kan nämnas att ett mer kliniskt språktest, som t.ex. TROG, 
skulle ha kunnat vara berikande för studien. Det saknas dock normering för denna åldersgrupp 
och valdes därför bort. Ett annat skäl till att vi avstod från ytterligare testning var det redan 
omfattande testbatteriet. 
 
Personerna i testgruppen fick välja om de ville testas på logopedmottagningen eller på sin 
skola. Alla utom en person valde att bli testad på logopedmottagningen. Anledningen till att 
de fick välja, var att vi ville optimera antalet som ville delta i undersökningen och vi ville inte 
att praktiska skäl skulle stå i vägen för en medverkan. Alla i kontrollgruppen testades på sin 
skola. Oavsett om testningen skedde på logopedmottagningen eller på försökspersonens skola, 
skedde den i en lugn miljö i ett litet rum där endast testledaren och försökspersonen fanns. Vi 
tror därför inte att de olika testlokalerna har påverkat resultatet.  
 
Det skulle ha kunnat vara av värde att närmare beskriva den stödundervisning som cirka 
hälften av testgruppen fått. Information om i vilka årskurser, i vilken utsträckning och i vilka 
ämnen undervisningen ägt rum skulle eventuellt ha gett ytterligare intressant information. Det 
är tänkbart att försökspersonerna har haft svårigheter att besvara frågorna om 
stödundervisning, eftersom det ligger så långt tillbaka i tiden. Vi vet inte heller något om på 
vilket sätt den stödundervisning som förekommit har bedrivits. På grund av materialets storlek 
och osäkerhet bland svaren, valdes att inte vidare bearbeta detta.  
 
 
7.3. ALLMÄN DISKUSSION 
 
Våra resultat visar att tonåringar med språkstörning i förskoleåldern fortfarande har 
svårigheter med språkförståelse och de har även lägre betyg i basämnen än jämnåriga. Vi vet 
också att kraven på den språkliga förmågan förändras när barnet blir äldre och språket är då 
inte endast ett redskap för kommunikation, utan blir i allt högre grad även ett redskap för 
tänkande och kunskapstillägnande. Dessa resultat har lett oss in på frågor om hur språk och 
kognition samverkar och vilket stöd dessa ungdomar får under skolåren. 
 
 
7.3.1. Språk och tanke 
 
Språkstörning verkar i flera avseende få konsekvenser som sträcker sig längre än vad man i 
allmänhet tror. Detta leder tankarna vidare mot vad språkstörning egentligen är. Är 
språkstörningen specifikt språklig eller handlar det om mera allmänna kognitiva 
bearbetningssvårigheter? Språk och tanke är nära sammanbundna och beror troligtvis av 
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varandra. Johnston (1994) redogör för relationen mellan verbal och icke-verbal kognition. I 
den tidiga utvecklingen utgör den icke-verbala kognitiva förmågan en grund för 
språkutvecklingen. Barnet använder sin generella förmåga att bearbeta information, dvs. 
observera, organisera och analysera, för att lära sig språket. Detta innebär att barnet kopplar 
ord till begrepp och kommunikativa funktioner och förstår att ord är symboler. Senare i 
utvecklingen är förhållandet omvänt. Språket blir ett viktigt redskap för att skapa och 
upprätthålla mentala representationer och blir då avgörande för förmågan att tänka och 
resonera.  
 
Barn med grav språkstörning som bedömts ha normal icke-verbal IQ, uppvisar trots detta 
brister i begreppsuppfattning och förmåga att skapa mentala representationer. Deras förmåga 
att resonera skiljer sig också från jämnårigas. Barn med språkstörning saknar alltså ett viktigt 
intellektuellt redskap vilket gör att de hindras i sin begreppsutveckling och i sin förståelse av 
omvärlden. Utan normal verbal förmåga påverkas inlärning negativt och man kan inte heller 
nå åldersadekvata resultat när det gäller komplexa uppgifter. Eftersom verbal och icke-verbal 
kognition är så beroende av varandra, menar Johnston (1994) att språkstörning utan inslag av 
kognitiv påverkan inte kan existera. 
 
 
7.3.2. Språkstörning under skolåren 
 
Synsättet att barn växer ur sina språkliga svårigheter förefaller inte längre giltigt, men är 
fortfarande förhärskande i många sammanhang i samhället (Beitchman et al., 1994). I flera 
uppföljningsstudier har framkommit att barn med språkstörning i många fall fortfarande har 
bestående språkliga svårigheter i tonåren, även om sättet språkstörningen manifesteras på har 
förändrats. Föräldrar och berörda inom skolan behöver förstå språkstörningens natur, dess 
långvarighet och hur det påverkar barnets funktion i vardagen. Kunskapen om vilka barn som 
löper risk att få bestående språkliga svårigheter och vilka konsekvenser dessa svårigheter får, 
måste också föras ut till olika instanser (Beitchman et al., 1994). 
 
Vår egen erfarenhet är att omhändertagandet av barn med språkstörning skiljer sig mycket 
mellan olika skolor. Samtal med kollegor som arbetar i grundskolan i olika delar av landet 
bekräftar vår bild. Vår samlade erfarenhet är att kunskapen i skolan om behoven hos barn med 
språkstörning och konsekvenserna av språkstörning generellt sett är liten. Otillräckliga 
resurser är en annan begränsning. Det är inte givet att det finns talpedagog/specialpedagog 
eller logoped med i arbetslaget kring dessa barn i skolan. I vissa skolor finns adekvat 
kompetens och där fördelas resurserna på ett sådant sätt att dessa barns behov kan tillgodoses. 
De åtgärder som vanligtvis sätts in kan t.ex. vara individuell träning, anpassning av 
undervisningen, rådgivning samt återkommande uppföljningsdiskussioner kring 
åtgärdsprogram med elev, föräldrar och personal. 
 
Det är vanligast att stödinsatser sätts in under de första skolåren (Persson, 2002). Troligen är 
det få barn med språkstörning som får specialpedagogiskt stöd med fokus på de språkliga 
svårigheterna under senare skolår. Nauclér och Magnusson (2003) menar att man i skolan 
vanligtvis bedömer språklig förmåga enbart utifrån muntlig produktion medan 
språkförståelsen ofta förbises. Om produktionen är åldersadekvat betraktas det som att barnet 
har kommit ikapp. Detta kan vara en förklaring till att stödinsatserna för barn med 
språkstörning inte är så vanliga senare under skoltiden. En annan förklaring kan vara att det är 
svårt att känna igen de språkliga svårigheterna, eftersom de förändras över tid och alltså kan 
se olika ut i olika åldrar, trots att det i själva verket handlar om samma grundläggande 
språkliga problematik (Stothard et al., 1998; Conti-Ramsden och Botting, 1999). 

 38 38



 
Nauclér och Magnusson (2003) konstaterar också att dålig språkförståelse, litet ordförråd och 
syntaktiska begränsningar är riskfaktorer för dålig läsförståelse. De menar att dessa faktorer är 
svåra att upptäcka, vilket får till följd att de grundläggande språkliga bristerna förbises och 
senare framträder i form av lässvårigheter. Det är betydligt vanligare att åtgärdsprogram 
upprättas på grund av läs- och skrivsvårigheter än på grund av språk- och 
kommunikationsproblem (Persson, 2002). Vi tror att en del av denna grupp består av barn 
med kvarstående språkliga svårigheter, där språkstörningen påverkar läs- och 
skrivutvecklingen. För att kunna påverka läs- och skrivsvårigheterna bör man därför 
undersöka vilka svårigheter som ligger bakom och rikta insatserna mot dessa (Nauclér och 
Magnusson, 2003). 
 
 
7.4. SLUTSATSER 
 
Utifrån de resultat som framkommit i vår undersökning förefaller det som att språkstörning 
som påverkat flera språkliga nivåer och som kvarstår vid 5:6 år, ger bestående språkliga 
svårigheter i tonåren. Det har visat sig att dessa svårigheter framförallt manifesteras som 
bristande språkförståelse, främst när det gäller att dra slutsatser på textnivå utifrån det man 
hört och/eller läst. Detta är en avancerad språklig uppgift som ställer krav både på komplext 
arbetsminne och på språklig bearbetning. Det är troligt att förmågan att bearbeta språk på 
denna nivå har betydelse för hur man tillägnar sig kunskap. Det faktum att tonåringarna i vår 
testgrupp hade signifikant lägre betyg än jämnåriga i basämnena svenska, engelska och 
matematik, tyder på att en språkstörning i förskoleåldern får konsekvenser för skolarbetet 
även i ett längre perspektiv. 
 
Denna kunskap borde också få konsekvenser för logopeder i den kliniska vardagen. 
Traditionellt har barn med språkstörning avslutats från logopedmottagningen när de börjat 
skolan. Eftersom det visat sig att barn med språkstörning ofta får bestående språkliga 
svårigheter, är det viktigt att logopedisk kompetens finns tillgänglig för dessa barn även under 
skolåren. Hälso- och sjukvårdslagen fastställer dessutom att prioritering inte får ske utifrån 
ålder, utan det är behovet som styr vem som ska få tillgång till insatser. Logopeder behöver 
därför få ökad medvetenhet och kunskap om hur språkstörningen manifesteras i skolåldern för 
att bättre kunna bedöma och beskriva dessa barns behov.  
 
Logopeder bör sprida kunskapen om vilka konsekvenser språkstörning får i ett längre 
perspektiv och vad detta innebär för arbetet i skolan. Detta måste tydliggöras både för 
anhöriga, arbetslaget med pedagogiskt ansvar och för de personer i ledande positioner som 
fördelar resurser i skolan. Det borde också vara självklart att logopeder är verksamma i skolan 
för att kontinuerligt bedöma hur den språkliga utvecklingen fortskrider och handleda berörda 
pedagoger utifrån barnets språkliga förmåga och de krav som ställs på språkanvändning i 
undervisningen. För barn med språkstörning behöver pedagogiken anpassas efter deras 
individuella behov. Språkklasser skulle kunna vara ett bra alternativ, som borde kunna 
erbjudas till dem som har kvarstående språkliga svårigheter när de börjar skolan. Eftersom 
denna verksamhet har en så tydlig inriktning och personalen där besitter kunskap om 
språkstörning och dess konsekvenser, utgår vi från att det där finns större möjligheter att 
anpassa undervisningen till barnens individuella behov.  
 
Kriterier för vilka barn som riskerar att få bestående språkliga svårigheter behöver utarbetas 
och prövas, för att tidigt och med större säkerhet kunna ge en prognos. Språkligt 
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bedömningsmaterial för skolbarn i olika åldrar, som prövar mer avancerad språkanvändning, 
behöver också utvecklas och normeras. Studier med inriktning mot behandlingsutvärdering 
skulle också kunna visa på vilken intervention som ger bäst effekt och hur omgivningen kan 
stötta dessa barn på bästa sätt. Detta sammantaget skulle leda till en ökad kunskap och 
förhoppningsvis därmed ett bättre omhändertagande för barn med språkstörning, både under 
förskoleåldern och senare under skoltiden. 
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BILAGA 2 
 
Till Dig som tidigare haft kontakt med logoped och till Dina föräldrar  
 
Vi är två logopeder som arbetar i Jönköpings läns landsting och som just nu går en 
vidareutbildning. Som en del i utbildningen ska vi göra en uppföljande studie av tonåringar 
som haft språkliga svårigheter i förskoleåldern. Resultaten kommer att redovisas i form av en 
uppsats. 
 
I  arbetet med barn som har svårigheter med språkutvecklingen skulle det ofta vara värdefullt 
att veta mera om hur den språkliga utvecklingen fortskrider under skolåren. 
Är svårigheterna av övergående karaktär eller blir de bestående i något avseende? Hur 
upplever barnen sin språkliga förmåga när de blivit tonåringar? För att få mer kunskap om 
dessa frågor, har vi valt att göra en uppföljande undersökning av barn som varit i kontakt med 
logopedmottagningen i Jönköpings län under åren 1988-1993. Vi hoppas att fördjupad 
kunskap inom detta område kommer att innebära bättre stöd för barn med svårigheter i sin 
språkutveckling i framtiden. 
 
Vi undrar därför om Du kan tänka Dig att medverka i undersökningen. Eftersom vi vänder oss 
till ett begränsat antal personer, hoppas vi att du vill ta dig tid att hjälpa oss med vår 
undersökning genom att besvara frågeformuläret och delta i testningen. Deltagande i 
undersökningen är naturligtvis helt frivilligt. 
 
Förutom granskning av journaler består undersökningen av två delar. Den första delen består 
av ett frågeformulär där vi söker information om hur Du ser på din skolsituation, din språkliga 
förmåga och dina framtidsplaner. Den andra delen innebär språklig testning vid ett tillfälle på 
logopedmottagningen eller på Din skola. Testningen kommer att ta ca 1 timma. Om Du deltar 
i undersökningen, kommer Du att få ett presentkort som kan användas på SF-biografer som 
tack för din medverkan.  
 
Endast vi som arbetar med undersökningen kommer att ha tillgång till journaluppgifter och 
testresultat. Frågeformuläret är försett med kodnummer för att vi ska kunna skicka 
påminnelsebrev till de som inte svarat i tid. Vid presentation av resultaten kommer det inte 
vara möjligt att identifiera enskilda personer. Du har möjlighet att avbryta deltagandet i 
undersökningen om du så önskar. 
 
Markera på svarsblanketten om Du vill delta i undersökningen eller ej och skicka in den i 
svarskuvertet snarast. Om Du väljer att delta, skicka även med det ifyllda frågeformuläret. 
Om Du inte har skickat in svarsblanketten inom 2 veckor, hör vi av oss till Dig igen. 
 
Kontakta gärna någon av oss om du har frågor kring undersökningen. 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Charlotta Nilsson   Annika Löfstedt 
Logopedmottagningen   Logopedmottagningen 
Länssjukhuset Ryhov   Gnosjö vårdcentral 
551 85 Jönköping   335 32 Gnosjö 
036-32 17 37    0370-69 80 54 
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BILAGA 3 
 
 
 
Svarsblankett  
 
 
 
[    ]  Jag lämnar mitt tillstånd till deltagande i undersökningen. Detta  

innebär att journalen från logopedmottagningen får granskas, 
frågeformuläret kommer att besvaras och språklig testning får 
genomföras. 

 
[    ]  Jag lämnar inte mitt tillstånd till deltagande i undersökningen. 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………….. 
Namn 
 
 
 
………………………………………………………………….. 
Förälders namnteckning (om du inte fyllt 18 år)  
 
 
 
 
 
Telefonnummer dagtid: ………………………………………… 
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BILAGA 4 
      

2003-08-26 
 
 
 
Det är mänskligt att glömma….. 
 
För några veckor sedan fick Du ett brev från oss med en förfrågan om att delta i en 
undersökning. Undersökningen är en del i en studie av tonåringar som haft språkliga 
svårigheter i förskoleåldern. 
 
Vi har ännu inte fått något svar från Dig och vill därför påminna Dig om att det fortfarande 
går bra att skicka in svarsblanketten. Om du väljer att delta i studien, skicka även med det 
ifyllda frågeformuläret. 
 
Om du har skickat in ditt svar de senaste dagarna ber vi dig bortse från denna påminnelse. 
 
Kontakta gärna någon av oss om du har frågor kring undersökningen 
 
Med vänlig hälsning 
 
Charlotta Nilsson   Annika Löfstedt 
Leg logoped    Leg logoped 
Logopedmottagningen   Logopedmottagningen 
Länssjukhuset Ryhov   Gnosjö Vårdcentral 
551 85 Jönköping   335 32 Gnosjö 
036-32 17 37    0370-69 80 54 
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BILAGA 5 
 
 

2003-09-29 
 
Vi är två logopeder som arbetar i Jönköpings läns landsting och som just nu går en 
vidareutbildning. Som en del i utbildningen ska vi göra en uppföljande studie av tonåringar 
som haft språkliga svårigheter i förskoleåldern. Resultaten kommer att redovisas i form av en 
uppsats. 
 
I arbetet med barn som har svårigheter med språkutvecklingen skulle det ofta vara värdefullt 
att veta mer om hur den språkliga utvecklingen fortskrider under skolåren. Är svårigheterna 
av övergående karaktär eller blir de bestående i något avseende? Hur upplever barnen sin 
språkliga förmåga när de blivit tonåringar? För att få mer kunskap om dessa frågor, har vi valt 
att göra en uppföljande undersökning av barn som varit i kontakt med logopedmottagningen i 
Jönköpings län under åren 1988-1993. 
 
Undersökningen består av två delar. Den första delen består av ett frågeformulär, där vi söker 
information om hur tonåringen ser på sin skolsituation, sin språkliga förmåga och sina 
framtidsplaner. Den andra delen innebär språklig testning vid ett tillfälle. Testningen kommer 
att ta ca 1 timma. För att undersökningen ska ge så mycket information som möjligt vore det 
värdefullt att inkludera en kontrollgrupp. Kontrollgruppen ska då bestå av tonåringar som inte 
haft några språkliga svårigheter som barn. Vi får på det sättet möjlighet att jämföra resultat 
från frågeformulär och testning mellan de båda grupperna. 
 
Vi vänder oss därför till Dig med förfrågan om några av eleverna på Din skola skulle kunna 
ingå i kontrollgruppen. För elever under 18 år behövs även förälders medgivande. 
Frågeformuläret består av tre sidor med mestadels ikryssningsfrågor. Testningen kan ske på 
skolan. Endast vi som arbetar med undersökningen kommer att ha tillgång till testresultat. Vid 
presentation av de slutliga resultaten kommer det inte att vara möjligt att identifiera enskilda 
personer. 
 
Vi önskar ta ny kontakt med Dig per telefon om några dagar för att vid behov svara på frågor 
angående undersökningen och få besked om hur Du ser på att låta några av Dina elever ingå i 
kontrollgruppen. 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Charlotta Nilsson   Annika Löfstedt 
Leg logoped    Leg logoped 
Logopedmottagningen   Logopedmottagningen 
Länssjukhuset Ryhov   Gnosjö Vårdcentral 
551 85 Jönköping   335 32 Gnosjö 
036-32 17 37    0370-69 80 54 
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BILAGA 6  
 
Till Dig som är elev vid Bäckaskolan/GKC och Dina föräldrar 
 
Vi är två logopeder som arbetar i Jönköpings läns landsting och som just nu går en 
vidareutbildning. Som en del i utbildningen ska vi göra en uppföljande studie av tonåringar 
som haft språkliga svårigheter i förskoleåldern. Resultaten kommer att redovisas i form av en 
uppsats. För att kunna bedöma dessa ungdomars språkliga förmåga, behöver vi jämföra deras 
resultat på språkliga tester med ungdomar som haft en normal språkutveckling. Vi har varit i 
kontakt med rektorn på Din/Din tonårings skola och han är positiv till att elever på skolan 
deltar i undersökningen.   
 
I detta skede av undersökningen behöver vi komma i kontakt med ungdomar som haft en 
normal språkutveckling i förskoleåldern. Vi vänder oss därför till Dig och undrar om Du kan 
tänka Dig att delta. Förutom normal språkutveckling, ska Du ha svenska som modersmål och 
normal hörsel. För att resultaten mellan de båda grupperna ska kunna jämföras på ett bra sätt, 
behöver vi också information om vilken utbildning den av dina föräldrar har som gått längst i 
skola. Undersökningen innebär dels att Du får besvara ett frågeformulär, dels språklig testning 
som tar ca 40 minuter. Testningen kommer att ske på skoltid på Din skola. Vid den slutliga 
presentationen av resultaten kommer det inte vara möjligt att identifiera enskilda personer. 
 
Det är viktigt att vi så snart som möjligt får veta om Du kan tänka Dig att delta. Lämna 
nedanstående svarstalong till Din lärare. Du kommer senare att få besked via Din lärare om 
när testningen äger rum. Om Du vill ha mer information angående undersökningen är Du 
välkommen att ringa någon av oss.  
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Charlotta Nilsson   Annika Löfstedt 
Logopedmottagningen   Logopedmottagningen 
Länssjukhuset Ryhov   Gnosjö vårdcentral 
551 85 Jönköping   335 32 Gnosjö 
036-32 17 37    0370-69 80 54 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Jag vill delta i undersökningen. Jag går år____________________. 
  
Vilken utbildning har den av dina föräldrar  
som har gått längst i skola?   [  ] Grundskola 
     [  ] Gymnasieskola 
     [  ] Folkhögskola 
     [  ] Högskola 1-3 år 
     [  ] Högskola mer än 3 år 
 
 
Namn:____________________________________________________________________ 
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BILAGA 7 
 
Frågeformulär                                       Kod nr   ____ 
 
 
Sätt kryss [X] vid det alternativ som passar bäst. 
 
Utbildning 
 
1. Nuvarande klass/program __________________________________ 
 
 
2. Hur tycker du att det går för dig i svenska?  [  ] Bra 
     [  ] Ganska bra 
     [  ] Varken bra eller dåligt 
     [  ] Ganska dåligt 
     [  ] Dåligt 
 
 
 
3. Hur tycker du att det går för dig i matte?   [  ] Bra 
     [  ] Ganska bra 
     [  ] Varken bra eller dåligt 
     [  ] Ganska dåligt 
     [  ] Dåligt 
 
 
4. Hur tycker du att det går för dig i engelska?  [  ] Bra 
     [  ] Ganska bra 
     [  ] Varken bra eller dåligt 
     [  ] Ganska dåligt 
     [  ] Dåligt 
  
 
5. Markera vilket som är ditt senaste betyg i: 

svenska [  ] ig  
[  ] g  
[  ] vg  
[  ] mvg 

 
 
matte [  ] ig  

[  ] g  
[  ] vg  
[  ] mvg 
 

engelska [  ] ig  
[  ] g  
[  ] vg  
[  ] mvg 
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6. Har du under din skoltid fått extra stödundervisning? [  ] Ja 
     [  ] Nej 
  
Om du svarar ja på fråga 6: 
I vilken /vilka årskurser? ___________________________________________ 
 
I vilket ämne?     [  ] Svenska 
     [  ] Engelska 
     [  ] Matematik 
  
 
 I vilken utsträckning?    [  ] Varje dag 
     [  ] Nästan varje dag 
     [  ] Någon gång i veckan 
     [  ] Ibland 
     [  ] Enstaka tillfällen 
 
 
Fortsatta studier och yrkesval 
 
7. En fråga till dig som går i år 9: 
Vilket program skulle du vilja gå på i gymnasiet? ________________________________ 
 
En fråga till dig som går på gymnasiet: 
Går du på det program som du helst vill?  [  ] Ja 
     [  ] Nej 
  
  
 
 
8. Vill du i framtiden läsa vidare på högskola eller universitet?  [  ] Ja 
     [  ] Nej 
     [  ] Vet ej 
 
  
 
9. Vilket yrke skulle du vilja ha i framtiden? ________________________________ 
 
10. Varför tror du att det yrket skulle passa dig?  
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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11.Vilken utbildning har den av dina föräldrar  
     som har gått längst i skola?   [  ] Grundskola 
     [  ] Gymnasieskola 
     [  ] Folkhögskola 
     [  ] Högskola 1-3 år 
     [  ] Högskola mer än 3 år 
 
Språklig förmåga   
 
12. Hur tycker du att det är att lära dig nya (svenska) ord?  [  ] Lätt 
     [  ] Ganska lätt 
     [  ] Varken lätt eller svårt 
     [  ] Ganska svårt 
     [  ] Svårt 
 
 
13. Stöter du ofta på ord som du inte förstår?   [  ] Varje dag 
     [  ] Nästan varje dag 
     [  ] Någon gång i veckan 
     [  ] Ibland 
     [  ] Enstaka tillfällen 
 
 
14. Har du svårt att komma på vad saker heter?   [  ] Varje dag 
     [  ] Nästan varje dag 
     [  ] Ibland 
     [  ] Enstaka tillfällen 
     [  ] Aldrig 
 
 
15. Tycker du att du kan lika många ord som andra i din ålder? [  ] Ja 
     [  ] Nej 
     [  ] Vet ej 
 
 
 
16. Deltar du gärna i diskussioner?    [  ] Varje dag 
     [  ] Nästan varje dag 
     [  ] Ibland 
     [  ] Enstaka tillfällen 
     [  ] Aldrig 
 
 
17. Är det ok för dig att prata inför en grupp?   [  ] Ja 
     [  ] Nej 
     [  ] Vet ej 
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18. Tycker du att du kan uttrycka dig muntligt 
 som de flesta i din ålder?    [  ] Ja 
     [  ] Nej 
     [  ] Vet ej 
 
 
 
19. Händer det att du har svårt att förstå 
 när din lärare ger instruktioner ?   [  ] Varje dag 
     [  ] Nästan varje dag 
     [  ] Ibland 
     [  ] Enstaka tillfällen 
     [  ] Aldrig 
 
 
20. Händer det att du har svårt att förstå 
när din lärare har muntliga genomgångar med klassen? [  ] Varje dag 
     [  ] Nästan varje dag 
     [  ] Ibland 
     [  ] Enstaka tillfällen 
     [  ] Aldrig 
  
 
 
21. Har andra svårt att förstå vad du menar när du berättar?  [  ] Varje dag 
     [  ] Nästan varje dag 
     [  ] Ibland 
     [  ] Enstaka tillfällen 
     [  ] Aldrig 
 
 
 
 
 
 
Tack för att du har svarat på frågorna! 
 
Skicka in frågeformuläret tillsammans med svarsblanketten i svarskuvertet  
senast den 19 augusti 2003. 
 
Annika Löfstedt och Charlotta Nilsson, Logopedmottagningen i Jönköpings län 
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BILAGA 8 
 
I tabellen anges testresultat för testpersonerna som fått resp. inte fått stödundervisning. 
 
Variabel Stödundervisning Ej stödundervisning Signifikansnivå 
 Medeltal SD Medeltal SD  
Nyordsinlärn. 
inlärningsfas 

12,00 1,00 11,67 0,82 N.S. 

Nyordsinlärn. 
Retention 

4,00 1,00 5,00 0,89 N.S. 

Inferens 
 

28,71 6,85 35,17 6,43 N.S. 

CLPT 
 

27,14 2,91 31,83 4,45 P<0,05 

Frog Story, 
explicita frågor 

11,86 1,07 12,50 0,84 N.S. 

Frog Story, 
implicita frågor 

12,43 0,98 12,67 0,52 N.S. 

Frog Story, ber. 
poäng 

16,71 3,95 20,00 3,46 N.S. 

Frog Story, 
ord/minut 

109,61 16,07 133,70 24,55 N.S. 

Frog Story, antal 
olika ord 

77,29 20,44 102,83 23,23 N.S. 

Frog Story, 
totalt antal ord 

157,71 46,46 228,50 78,86 N.S. 

Frog Story, 
mazes 

7,43 5,65 5,67 3,20 N.S. 

Egen uppfattn.    
sv, eng, ma 

3,91 0,71 4,83 0,41 P<0,05 

Betyg              
sv, eng, ma 

8,57 3,11 13,33 3,16 P<0,05 

Egen uppfattn. 
lexikon 

13,14 1,68 15,83 1,84 P<0,05 

Egen uppfattn. 
språkanvändn. 

12,14 2,19 13,50 1,76 N.S. 

Egen uppfattn. 
språkförst. 

7,71 0.49 9.00 0,89 P<0,05 
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BILAGA 9 
 
I tabellen presenteras korrelationer mellan olika enkätsvar och testresultat för testgruppen. 
Signifikanta korrelationer markeras med * eller ** beroende på hur stark signifikans som 
föreligger. 
 
T nyord 

inlärn 
nyord 
ret 

infe-
rens 

CLPT FS 
expl 

FS 
impl 

FS 
ber 

FS 
ord 

FS 
mazes

egen 
uppf 

betyg enkät 
lex 

enkät 
spr.an

enkät 
spr.fö

nyord 
inlärn 

1 -,448 -,188 ,013 -,535 ,487 ,268 ,064 ,065 -,043 ,037 ,118 ,160 -,136 

nyord 
ret 

 1 ,461 ,151 ,408 -,330 -,168 -,114 -,634 
* 

,426 ,246 ,244 ,015 ,264 

infe- 
rens 

  1 ,125 ,288 ,211 ,257 ,211 -,112 -,150 ,570 
* 

,093 -,118 ,394 

CLPT 
 

   1 ,224 ,447 ,476 ,490 -,129 ,617 
* 

,626 
* 

,806 
** 

,483 ,262 

FS 
expl 

    1 -,226 -,180 -,062 -,188 ,152 ,365 -,146 -,476 ,391 

FS 
impl 

     1 ,471 ,385 ,554 
* 

-,049 ,450 ,458 ,242 ,323 

FS 
ber 

      1 ,962 
** 

,005 ,348 ,709 
** 

,597 
* 

,346 ,157 

FS 
ord 

       1 ,058 ,444 ,716 
** 

,606 
* 

,319 ,245 

FS 
mazes 

        1 -,438 -,075 -,159 -,205 ,049 

egen 
uppf 

         1 ,416 ,752 
** 

,400 ,197 

betyg 
 

          1 ,487 -,046 ,345 

enkät 
lex 

           1 ,731 
** 

,301 

enkät 
spr.an 

            1 ,254 

enkät 
spr.fö 

             1 
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I tabellen presenteras korrelationer mellan olika enkätsvar och testresultat för 
kontrollgruppen. Signifikanta korrelationer markeras med * eller ** beroende på hur stark 
signifikans som föreligger. 
 
K nyord 

inlärn 
nyord 
ret 

infe-
rens 

CLPT FS 
expl 

FS 
impl 

FS 
ber 

FS 
ord 

FS 
mazes

egen 
uppf 

betyg enkät 
lex 

enkät 
spr.an

enkät 
spr.fö

nyord 
inlärn 

1 ,151 -,272 ,474 -,192 ,123 ,020 ,227 -,420 ,073 ,056 ,000 ,000 ,133 

nyord 
ret 

 1 ,306 ,205 -,407 -,304 -,019 -,258 ,316 ,563 
* 

,521 ,298 ,238 ,316 

infe- 
rens 

  1 -,016 ,232 -,079 -,523 -,183 -,300 ,484 ,378 ,559 
* 

,524 -,101 

CLPT 
 

   1 -,091 -,050 ,132 ,096 -,089 ,591 
* 

,495 ,067 ,293 ,320 

FS 
expl 

    1 ,515 -,352 -,129 -,203 -,231 -,291 -,095 ,000 -,491 

FS 
impl 

     1 ,130 ,326 -,306 -,441 -,083 -,547 -,581 
* 

-,324 

FS 
ber 

      1 ,505 ,065 -,343 -,317 -,235 -,172 ,270 

FS 
ord 

       1 -,196 -,397 -,187 -,191 -,082 ,267 

FS 
mazes 

        1 ,104 ,158 -,224 -,268 ,105 

egen 
uppf 

         1 ,717 
** 

,348 ,499 ,105 

betyg 
 

          1 ,028 ,133 ,433 

enkät 
lex 

           1 ,777 
** 

,052 

enkät 
spr.an 

            1 ,314 

enkät 
spr.fö 

             1 
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