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ABSTRAKT 

SPECIALLÄRARPROGRAMMET 

 

Titel  Skrivflyt  

 en interventionsstudie i klassundervisningen  

 

Engelsk titel  Fluency in handwriting  

an intervention in class education 

 

Författare  Anne Gunnarsson 
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Antal sidor  40 sidor 

 

Nyckelord  fonologisk medvetenhet, handskrivning, inkodning, motorik, ortografi,      

                           segmentering, skrivflyt, upptäckarstavning 

 

Syftet med interventionsstudien är att bidra med kunskapsutveckling kring arbetssätt för att utveckla 

elevers förmåga att skriva med flyt. Studiens syfte är också att undersöka om det finns samband 

mellan ordavkodning/läshastighet och skrivflyt.  

Interventionen genomförs i klassundervisningen i skolår 1 och 2. Under tio tillfällen skriver eleverna i 

sina tankeböcker. Dockan Mini, som är huvudpersonen i klassens läsebok, ger skrivuppdrag som 

diskuteras innan eleverna börjar skriva. Vid tre olika tillfällen mäts skrivflytet genom att eleverna får 

skriva en text till en bild. Eleverna får också skriva så många bokstäver de hinner under en minut för 

att undersöka hur pass automatiskt de kan forma bokstäver. Resultaten från testerna jämförs med 

elevernas ordavkodning/läshastighet. 

Studiens resultat visar att skrivflytet ökar. Texterna vid eftertesten innehåller fler ord än vid de 

tidigare testerna och de flesta elever når en högre skrivnivå. Studien visar inte på något tydligt 

samband mellan skrivflyt och ordavkodning/läshastighet.  
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1.          INLEDNING 
 

Om barn är 

oförmögna att lära sig 

bör vi anta 

att vi ännu inte 

hittat det rätta sättet att undervisa dem. 

(Devis från Nya Zeeland i Björk & Liberg, 1996, s.159) 

 

En av skolans viktigaste uppgifter är att alla barn lär sig att läsa och skriva. När elever börjar i skolan 

har de med sig olika erfarenheter av det skrivna språket. I en del familjer finns en rik skriftspråklig 

miljö där barnen har möjlighet att upptäcka hur läsning och skrivning kan användas i många olika 

sammanhang, medan andra elever har växt upp i en miljö där skriftspråket inte har haft en lika 

framträdande roll i barnets vardag. För att elever ska lyckas med läs- och skrivinlärningen har det stor 

betydelse att skolan kan möta elevers olika förutsättningar. Som blivande speciallärare är det av vikt 

att tidigt kunna fånga upp de elever som inte kommer igång med läs- och skrivinlärningen. Det kan 

vara ett stort steg att gå från talspråk till skriftspråk för elever. Genom ett förebyggande arbete i 

förskola och skola, samt riktade insatser till elever i behov av läs- och skrivstöd, ges ökade 

möjligheter till en lyckad skolstart (Hagtvet, 2009).  

I jämförelse med läsning har det inte i lika stor utsträckning forskats om elevers skrivning (Berninger 

et al. 2006; Read, 2009). Skrivforskningen har oftast fokuserat på rättstavningen, vilka strategier som 

används för att stava ord korrekt och analyserat vilka slags fel som förekommer hos svaga skrivare 

(Høien & Lundberg, 1999). Läsforskningen har visat att en snabb och säker ordavkodning är en viktig 

faktor för att kunna läsa med flyt och förståelse (Elbro, 2004; Høien & Lundberg, 1999). Forskningen 

har kommit fram till att upprepad högläsning ger signifikant effekt på elevers ordigenkänning, läsflyt 

och läsförståelse (Myrberg, 2007). Kan på liknande sätt många återkommande skrivträningstillfällen 

ge elever i skrivsvårigheter ett ökat skrivflyt?  

Min erfarenhet som lågstadielärare är att det kan vara en svår utmaning för elever att lära sig att 

skriva. Det är många krav som elever ställs inför i skrivsituationen, allt från att till exempel kunna 

minnas hur olika bokstäver formas, till att kunna formulera sina tankar i skrift. Åtskilliga elever får 

kämpa med skrivningen. Jag vill därför undersöka om ett arbetssätt i skrivträning kan påverka 

elevernas förmåga att skriva med flyt.  

Studien görs utifrån ett inkluderingsperspektiv inom den ordinarie klassundervisningen. Många 

specialpedagogiska åtgärder ges individuellt, men i denna studie vill jag se om intensiv skrivträning i 

klassen kan gynna elever som är i behov av hjälp för att kunna utveckla skrivflyt. Specialpedagogisk 

verksamhet ska ske i samverkan med skolans övriga pedagogiska arbete (Persson, 2007). Enligt Asp-

Onsjö (2008) är den viktigaste åtgärden för elever i skolsvårigheter att pedagogiken i klassrummet 

utvecklas så att goda lärandemiljöer skapas. 
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1.1           Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att bidra med kunskapsutveckling kring arbetssätt för att utveckla elevers förmåga 

att skriva med flyt. Syftet är också att undersöka om det finns samband mellan skrivflyt och 

ordavkodning/läshastighet.  

Frågeställningar som studien utgår ifrån: 

1. Hur påverkar en kort intensiv period av skrivträning elevers utveckling till att nå skrivflyt? 

2. Vilka samband kan finnas mellan elevers ordavkodning/läshastighet och skrivflyt? 

 

1.2           Avgränsningar 
Studien fokuseras i första hand på yngre elevers skrivande och elever som har svårigheter med 

skrivningen när det gäller att skriva för hand. Datorn som skrivredskap nämns i uppsatsen och det 

hade varit intressant med en fördjupning inom detta område om tiden räckt till. Interpunktion, att 

lära sig att skriva i olika genrer, texttyper, samt hjärnforskning som berör läsning och skrivning tas 

inte upp i denna studie.  

 

1.3           Begreppsförklaringar  
Här förklaras några av de begrepp som förkommer i uppsatsen. Dessa begrepp och ytterligare 

begreppsförklaringar återfinns i ordlistan (se bilaga 1).  

Skrivflyt innebär att förmågan att skriva för hand är automatiserad (Taube, 2011). Eleven behöver 

inte tänka efter hur bokstäver formas och hur ord stavas.  I början av utvecklingen är det naturligtvis 

inte fråga om en korrekt stavning. 

Avkodning avser översättning av bokstäver till ljud och ord (Tornéus, 2000).  

Inkodning betyder att kunna skriva bokstäver för hand eller på en dator och att stava. (Taube, 2011). 

Fonem är språkets minsta betydelseskiljande ljud som inte i sig själv betyder något (Høien & 

Lundberg, 1999; Taube, 2011). 

Grafem betyder skrifttecken. Bokstäverna, grafemen, representerar fonemen i det talade språket 

(Wengelin, 2009). 
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2.            TIDIGARE FORSKNING 
Detta kapitel inleds med avsnitt som tar upp läs- och skrivinlärningen, samt likheter och skillnader 

mellan talspråk, läsning och skrivning. Därefter fokuseras på elevers skrivutveckling och olika studier 

som är gjorda för att belysa vikten av att kunna skriva med flyt. Nästa avsnitt handlar om möjlighet 

och hinder för elever i skrivsvårigheter. Bland annat lyfts motivationens och datorns betydelse vid 

skrivningen. I slutet av kapitlet ses skriftspråket ur ett sociokulturellt perspektiv. I detta perspektiv 

utvecklas skriftspråket i ett socialt samspel. Kapitlet avslutas med en tolkning av begreppet 

inkludering. 

 

2.1           Läs- och skrivinlärning  
När barn ska lära sig att läsa och skriva behövs en medvetenhet om hur skriftspråket används. Barn 

som inte förstår varför de ska lära sig skriftspråket får ofta svårigheter att ta till sig skolans 

undervisning (Adams & Osborn, 1990; Dahlgren & Olsson, 1985; Gustafsson & Mellgren, 2005). Hur 

skolan möter barn som saknar skriftspråkliga förebilder är av vikt för elevernas fortsatta läs- och 

skrivutveckling. Inlärningsmiljön i skolan måste anpassas till elevernas olika förutsättningar (Björk & 

Liberg, 1996; Nielsen, 2005). 

Den fonologiska medvetenheten har stor betydelse för att eleven ska lyckas med läsningen och 

skrivningen (Adams & Osborn, 1990; Ehri 2000; Frost, 2005; Hagtvet, 1990; Høien & Lundberg, 1999; 

Olofsson, 2009, Tornéus, 2000). Att vara fonologiskt medveten innebär att eleverna har skiftat 

uppmärksamhet från ordens betydelse och innehåll till att upptäcka fonemen, språkljuden i orden. 

För att kunna läsa och skriva måste eleven förstå den alfabetiska principen, kunna koppla ihop fonem 

och grafem. Det krävs att eleven inser att det talade ordet kan delas upp i mindre enheter, fonem 

(Lundberg & Herrlin, 2005). Den fonologiska medvetenheten är en viktig faktor för att klara av den 

första skrivinlärningen (Erdogan, 2011). 

För många elever kan det vara en lång väg att gå innan målet att kunna läsa och skriva nås.  Läsning 

är en kombination av avkodning och förståelse och kan beskrivas enligt formeln ”the simple view of 

reading”: läsning = avkodning x förståelse (Hoover & Gough, 1990). Både avkodning och förståelse är 

nödvändiga faktorer för att kunna läsa. Saknas den ena komponenten blir resultatet noll. Det är 

nödvändigt att eleven utvecklar en snabb och säker ordavkodning för att kunna få en god 

läsförståelse. Om för mycket energi får läggas på avkodning finns ingen kraft över till förståelsen av 

textinnehållet (Høien & Lundberg, 1999). Avkodningen bygger på att den fonologiska medvetenheten 

har utvecklats, att eleven kan analysera bokstäver, bokstavsföljder och igenkännande av ord som 

finns lagrade som ortografiska identiteter i läsarens ordförråd. Ortografiska identiteter innebär att 

eleven har en inre bild av hur orden stavas. Det krävs tid och mycket träning för att komma till en 

automatiserad ordavkodning (Elbro, 2004; Lundberg & Herrlin, 2005).  

 

2.1.2           Från talspråk till skriftspråk 

Att kunna lära sig att skriva innebär att kunna gå från det talade språket till en ny form av 

skriftspråklig kommunikation (Wengelin, 2009). Att upptäcka relationen mellan talspråk och 

skriftspråk är för många elever komplicerat. Förenklat kan skillnaden mellan tal och skrift utryckas 

som att skriften är för ögat och talet för örat (Lundberg, 2008). Talat språk sker i en ”här-och-nu-
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situation”, medan skriften förutsätter att skribenten kan ta läsarens perspektiv. En text måste kunna 

stå för sig själv utan stöd av talspråkssituationen (Taube, 2011). Skriften är permanent, en text som 

finns kvar, till skillnad från det muntliga språket (Dysthe, 1996).  

I den svenska ortografin, skriftsystemet, motsvaras inte alltid ett fonem av ett grafem (Wengelin, 

2009). Svenskan har en halvtransparent ortografi. Till exempel kan fonemet, språkljudet, /s/ skrivas 

med bokstaven s som i sol, med bokstaven c som i citron och med bokstaven z som i zebra. 

Italienskan och finskan har däremot en transparent ortografi, där varje fonem motsvaras av ett 

grafem (Wengelin, 2009).  

Ytterligare en svårighet när talspråket ska överföras till skriftspråket är att samartikulationer, 

reduktioner och assimilationer gör att fonem blir svåra att upptäcka (Lundberg, 2008). Vid 

samartikulation uttalas språkljuden näst intill samtidigt i ett ord, vilket gör att det är svårt att särskilja 

ljuden. Exempelvis kan en elev uppleva att första fonemet i ordet bok är ”bo”. Konsonanten b är 

samartikulerad med vokalen som kommer direkt efteråt (Taube, 2011). Innan b-ljudet har uttalats 

har munnen formats till ett o-ljud (Lundberg, 2008). Assimilationer innebär att intilliggande fonem 

påverkar varandra. Till exempel hörs ett n-ljud i ordet fin, men i ordet tänka hörs ett ng-ljud (Taube, 

2011). I talspråket är reduktioner vanliga. Vissa ljud hörs inte alls, till exempel uttalas jordgubbar som 

”jogubbar”. Det går med andra ord inte att skriva som det talas. Skriftspråket kräver en 

överartikulerad språkform. (Lundberg, 2008).  

 

2.2           Läsning och skrivning – likheter och skillnader  
Läs- och skrivinlärning är på många vis nära sammankopplade. Skrivutvecklingen kommer till att 

börja med ibland något före läsningen i form av de första skrivförsöken (Chomsky, 1971; Lundberg, 

2008). Att läsa och skriva stödjer varandra och barn använder olika strategier för att knäcka 

skriftspråkskoden (Hagtvet, 1990, Björk & Liberg, 1996). Vid läsning gäller det att utföra syntes av 

fonemen och vid skrivning att kunna segmentera fonemen. I början av läs- och skrivinlärningen kan 

det vara lättare att segmentera än att utföra syntes som belastar arbetsminnet mer (Hagtvet, 1990; 

Tornéus, 2000). Nybörjaren har hjälp av att själv veta vilket ordet är som ska skrivas. Vid läsning 

däremot är ordet som ska ljudas samman okänt (Björk & Liberg, 1996). Även om det i ett inledande 

skede kan vara lättare att skriva än att läsa, kommer skrivandet i många avseende att vara en mer 

krävande uppgift än att lära sig läsa. Vid skrivning ska en egen text skapas, där det bland annat krävs 

idéskapande, textbyggande och inkodning. Det är många elever som behöver stöd och hjälp för 

utveckla en god skrivförmåga (Taube, 2011). 

Scott (2005) anser att det genom hela skoltiden finns ett starkt samband mellan läsning och 

skrivning. ”Kindergartners are asked to ”read” what they ”write”. High school students read to find 

out what to write and write to demonstrate that they understand what they read” (Scott, 2005, s. 

233). De olika komponenterna i läsning och skrivning är på många sätt förenade med varandra. 

Läsning av ord och att stava till ord kan ses som två sidor av samma mynt (Ehri 2000; Scott 2005). 

Avkodnings- och stavningsutvecklingen stöder varandra. För att kunna läsa ord och stava till ord 

behövs kunskap om det alfabetiska systemet, morfologiska och ortografiska kunskaper. Samtidigt 

skiljer sig de både processerna åt. Det är lättare att läsa än att stava. Vid stavning är det fler moment 

som måste hållas i minnet, varje fonem måste kopplas till rätt grafem för att ord ska bli rätt stavade. 

Vid ordavkodningen kan läsaren ta hjälp av sammanhanget för att tyda orden rätt (Ehri, 2000). Att 
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träna stavningen ger positiva effekter på ordavkodningen (Scott, 2005). Conrad (2008) stödjer teorin 

om att lästräning ger effekter på stavningen och vice versa. Stavningsträning ger dock bättre effekt 

på läsningen än vad lästräning ger effekt på stavningen enligt studier som Conrad utfört i skolår 2. 

Enligt Johansson (2010) är korrelationen mellan läsning och stavning 0,5-0,6. Även om sambandet är 

måttligt anser Johansson (a.a.) att stavningsträning ger en förbättrad läsning. Om elever både får läsa 

och stava till ord förstärks det fonologiska och ortografiska processandet. Uppgiften blir bearbetad 

på djupet när både processer i läsning och skrivning används (Johansson, 2010).  

Landerl (2011) beskriver läsning som en snabbare och mer automatiserad process än skrivning. 

Läsning handlar om igenkänning av ord och skrivning om reproduktion. Skrivning är en långsammare 

process som ställer högre krav på uppmärksamhet och arbetsminnet. Även om det finns ett högt 

samband mellan läsning och skrivning är de inte identiska processer. Elever kan ha en god 

läsförmåga, men svårt att stava, även det motsatta förekommer (Landerl, 2011).  

 

2.3           Skrivutveckling 
Skrivutvecklingen kan beskrivas på liknande sätt som läsutvecklingens olika stadier. Høien och 

Lundberg (1999) gör följande indelning; pseudoskrivning, logografisk-visuell skrivning, alfabetisk-

fonemisk skrivning och ortografisk-morfemisk skrivning.  

I den första fasen, pseudoskrivning, klottrar barnet ner bokstavsliknade tecken på ett papper. Det är 

här frågan om låtsasskrivande som tolkas på ett fantasifullt sätt (Høien & Lundberg, 1999). Shagoury 

(2009) anser att barns tidiga teckningar kan ses som det första steget mot skrivning. Efterhand dyker 

försök till skrivtecken upp tillsammans med bilden, oftast i form av rader av sicksackmönster. Barnet 

har insett att bild och skrivtecken ser annorlunda ut (Berninger, 2000; Taube, 2011; Treiman & 

Bourassa, 2000). Hur barnets första skrivförsök ser ut har att göra med i vilken kultur de befinner sig 

(Shagoury, 2009). ”Svenska barn klottrar alltså ”svenskt” och kinesiska barn klottrar ”kinesiskt” 

(Taube, 2011, s. 38).  Hagtvet (1990) använder begreppen ”härmande klotter” och ”lekskrivning” vid 

de inledande stegen i skrivutvecklingen. 

Nästa stadium är logografisk-visuell skrivningen. Barnet kopierar den vuxnes text utan att förstå den 

alfabetiska principen. Ordet ritas av utan någon analys av bokstäverna. Ibland är det endast första 

bokstaven som är rätt avskriven, resten av bokstäverna i ordet är en slumpmässig grupp av bokstäver 

(Høien & Lundberg, 1999). Oftast används versaler i denna fas. Versaler kräver mindre motorisk 

precision (Taube, 2011). Det egna namnet är för de flesta barnen favoritordet som ska skrivas. 

”Bokstäver i rad utan innebörd” och ”talat språk som ritas” är den indelning som Hagtvet (1990) 

använder för att beskriva den fortsatta skrivutvecklingen. 

 I det tredje steget, alfabetisk-fonemisk skrivning, börjar barnet förstå den alfabetiska principen. 

Barnet försöker att analysera språkljuden i orden och koppla samman fonemen med rätt grafem. Det 

är nu som barnen knäcker den alfabetiska koden. I början av denna fas är det vanligt att barnet inte 

själv kan läsa sin egen text, utan ber en vuxen om läshjälp (Høien & Lundberg, 1999). Omkastningar, 

utelämningar och spegelvändningar av bokstäver är ofta förekommande i början av detta skrivskede 

(Taube, 2011). Chomsky (1971) använder sig av begreppet ”invented spelling”, påhittad stavning, för 

att beskriva hur barn utformar sitt eget stavningssystem innan de lär sig den formella stavningen. 

Barnets eget stavningsförsök ska inte ses som att orden är stavade fel, utan som ett led i 
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utvecklingen till att kunna stava korrekt (Shagoury, 2009). Hagtvet (1990) beskriver hur barnen 

använder ”upptäckande skrivning” för att utforska skriften med för barnet kända bokstäver.  

Høien och Lundberg (1999) lyfter fram att barnet i takt med läsutvecklingen blir säkrare på att dela 

upp ord i fonem. För dyslektiker är detta en krävande uppgift (Høien & Lundberg, 1999). Barnen 

skriver till att börja med helt ljudenligt. Ibland skrivs ord ihop, barnet har svårt att uppfatta 

ordgränser, var ord börjar och slutar (Taube, 2011). Under denna fas blir barnen efter hand 

medvetna om att ett språkljud kan motsvaras av olika stavningssätt (Høien & Lundberg, 1999). Till 

exempel kan tj-ljudet stavas med k, kj, tj, ch och en bokstav kan ha olika ljudvärden, exempelvis kan 

bokstaven o uttalas som o eller å. Det är vanligt att vokalerna utlämnas i ett ord i början att detta 

stadium. Vissa konsonanter innehåller också ett vokalljud, till exempel innehåller bokstaven d ett e-

ljud, vilket gör att ordet ”deg” kan stavas ”dg”. De tonlösa konsonanterna k, t och p låter tillsammans 

med s och närmsta vokal som ett tonade ljud. Därför förekommer det att ord som skola, stor och 

spela stavas ”sgola”, ”sdor” och ”sbela” av nybörjaren. Barnet stavar fonetiskt rätt, men har ännu 

inte lärt sig det ortografiska stavningsmönstret (Høien & Lundberg, 1999). Att kunna skriva 

fonologiskt utan att tappa ljud är ett forskningsgrundat kritiskt mål, som elever under vårterminen i 

skolår 1 bör klara av för att skrivutvecklingen ska bli gynnsam (Söderberg Juhlander, 2011). 

När barnet har nått ortografisk-morfemisk skrivning, börjar skrivningen att likna vuxnas sätt att 

skriva. Skrivningen har blivit en automatiserad process, som utförs säkert, snabbt och utan att eleven 

behöva tänka på varje enskilt fonem. Stavningen kommer nu att underlättas genom att eleven 

använder sina morfologiska kunskaper om hur ord är uppbyggda och kunskaper om ortografiska 

representationer, stavningsmönster, i det mentala lexikonet (Høien & Lundberg, 1999). Hagtvet 

(1990) använder begreppet ”konventionell skrivning” som beteckning på att barnet börjar kunna 

stava orden rätt. Høien och Lundberg (1999) framhåller att elever med dyslexi sällan når ortografisk-

morfemisk skrivning i skrivutvecklingen. Skrivningen för dessa elever går långsamt och krampaktigt, 

all energi får läggas på skrivhantverket och stavningen. För att nå till den automatiserade 

skrivförmågan, krävs en ansenlig mängd av skrivträning (Taube, 2011). 

Treiman och Bourassa (2000) är kritiska till att dela in stavningsutvecklingen i olika stadier. De anser 

att utvecklingen av alfabetisk, ortografisk och morfologisk kunskap sker parallellt. Även om yngre 

elever till övervägande del stavar ljudenligt börjar de samtidigt att också använda elementära 

kunskaper i ortografi och morfologi. Catts och Kamhi (2005) anser att ord som eleven ofta möter lär 

sig eleven att stava utifrån det ortografiska tillvägagångssättet, även om de befinner sig på alfabetisk 

fonemisk nivå. 

Heilä-Ylikallio (1997) tar upp att skivutvecklingen kan ses ur ett bildperspektiv. Utvecklingen går från 

bildspråk till symbolspråk och alfabetisk skrift. Denna skrivutvecklingssyn stöds bland annat av 

Vygotskij teori om hur skriftspråket utvecklas. Enligt Heilä-Ylikallios studie av sexåringars och 

åttaåringars textskapande, ser sexåringen bild och text som en helhet, bilden kompletteras med en 

text. Åttaåringen kan däremot formulera en text som inte är beroende av en bild. Liknande resultat 

har Shagoury (2009) kommit fram till. 
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2.4           Skrivning ur ett kognitivt perspektiv 
Skrivning kan beskrivas som komplexa aktiviteter där processer på låg nivå som att till exempel skriva 

bokstäver, samverkar med processer på hög kognitiv nivå, till exempel planering och revidering. När 

den lägre kognitiva nivån har blivit automatiserad kan eleven koncentrera sig på processerna på den 

högre nivån (Overvelde & Hulstijn, 2011). Taube (2011) lyfter fram att minnet, automatisering och 

metakognition är faktorer som inverkar på förmågan att kunna skriva med flyt. Elevens kapacitet när 

det gäller korttidsminne och metakognitiva förmågor är av stor betydelse för att skrivförmågan ska 

kunna utvecklas. Metakognition innebär att en elev är medveten om sina egna tankeprocesser och 

kan styra dessa. Till att börja med är ett barns metakognition och korttidsminne begränsat, vilket 

påverkar skrivförmågan (Taube 2011).  

En individs beteende kan delas in i kontrollerade och automatiserade processer (Taube, 2011). I 

långtidsminnet lagras automatiserade scheman för olika aktiviteter. Vid problemlösning, 

beslutsfattande, planering eller när nya färdigheter ska läras in, används kontrollerade processer. 

Dessa processer är arbetskrävande, långsamma och uppmärksamhetskrävande. En färdighet som 

gjorts många gånger blir till slut automatiserad och kräver inte längre full koncentration. Hit hör till 

exempel färdigheterna att kunna skriva för hand och stava. De automatiserade processerna utförs 

snabbt och ofta utanför vårt medvetande. Enligt Taube (2011) och Christensen (2009) kan endast en 

kontrollerad aktivitet utföras åt gången, eftersom all uppmärksamhet krävs innan något är 

automatiserat. Om två krävande operationer ska göras samtidigt skjuts den ena tankeoperationen åt 

sidan. Däremot är det möjligt att utföra en kontrollerad process samtidigt som flera automatiserade 

processer är igång (Taube, 2011).  

 

2.4.1           Skrivprocessen 

Skrivning är att kunna omkoda språkljuden, fonemen, till bokstäver, att kunna förmedla ett budskap i 

satser och ord, samt att kunna samordna bokstäver, ord och satser till ett bestämt budskap (Hagtvet, 

2009). Följande formel för detta har introducerats av Hagtvet (2009): 

Skrivning = Inkodning x Budskapsförmedling  

Inkodning innebär att kunna skriva bokstäver och att kunna stava. Budskapsförmedlingen är kopplat 

till innehållet i det som ska skrivas. Skribenten måste kunna sätta sig in i läsarens perspektiv så att 

innehållet tydligt framgår, samt kunna göra texten intressant eller informativ för läsaren (Taube, 

2011). Till skillnad från läsning, som utgår från en färdig text, måste det vid skrivning också skapas en 

text. Textskapandet innebär att idéer ska tänkas ut och att planering och revidering av texten ska 

göras. Detta är avancerade uppgifter som kräver mer än att kunna skriva läsligt och stava rätt. Taube 

(a.a.) har förändrat Hagtvets modell så att budskapsförmedlingens delar framgår: 

Skrivning = Inkodning x Textbyggande x Idéskapande 

I många skrivsituationer förekommer dessa tre aktiviteter samtidigt (Taube, 2011). Det är lätt att inse 

att skrivning ställer stora kognitiva krav på ett barn som håller på att lära sig att skriva och stava. I 

början kommer skrivhantverket, skrivning av bokstäver och ord, att ta all uppmärksamhet. Övriga 

delar av skrivandet som till exempel planering och revidering kommer inte fram (Taube, 2011).  
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2.4.2          Generering, revidering och planering 

Berninger och Swanson (1994) har utgått från Flowers och Hayes modell för vuxnas skrivande när de 

beskriver barns utveckling av skrivförmågan. Modellen av Berninger och Swanson är anpassad till 

barn och betonar mer förmågan att kunna överföra tal till skrift och arbetsminnets betydelse vid 

skrivning. Skrivförmågan delas in i generering, revidering och planering. Generering innebär 

textskapande och transkription. Vid transkription överförs ord till bokstäver. Stavning och 

interpunktion ingår också i genereringen. Berninger och Swanson (1994) poängterar att genereringen 

är av vikt för att komma vidare i skrivutvecklingen. Innan transkriberingens olika delar är 

automatiserade belastar de arbetsminnet. Textskapande och transkription följs inte alltid åt 

utvecklingsmässigt. När nybörjaren ska läsa upp sin text, ”läses” en mer utförlig text än vad eleven 

har skrivit. Eleven klarar ännu inte av att skriva ner alla tankar och idéer. För vissa elever ligger 

svårigheten i stället i att kunna få fram skrividéer (Berninger & Swanson, 1994). Revidering av texter 

utförs till att börja med endast i form av att korrigera stavningen, kontrollera att stor bokstav eller 

skiljetecken har använts i texten. Senare kommer revideringen att omfatta innehåll och form. 

Planering innebär i början av skrivutvecklingen att tänka ut hur nästa mening ska formuleras, men så 

småningom kommer planeringen att omfatta hela innehållet av en text (Taube, 2011).  

 

2.5           Handskrivning och skrivflyt 
Förr i tiden la skolan ner mycket arbete på att eleverna lärde sig att skriva fint (Taube, 2011). Det 

fanns återkommande välskrivningslektioner där många timmar ägnades åt att få en vacker handstil. 

Idag är läget annorlunda. Handskrivning har de senaste åren i skolan fått en mer undanskymd plats i 

undervisningen till förmån för det kreativa textskapandet. Införandet av datorer i undervisningen gör 

det möjligt att skriva utan att själv forma bokstäverna (Taube, 2011). Berninger et al. (2006) anser att 

det inte fokuseras tillräckligt på handskrivning och stavning i undervisningen. Det finns en risk att 

elever i skrivsvårigheter inte tidigt uppmärksammas och får den träning som de behöver för att på 

sikt kunna få flyt i sitt skrivande. Christensen (2009) lyfter fram vikten av att handskrivningen 

automatiseras för att kunna skapa texter av hög kvalitet. 

If novice writers focus attention on the process of getting letters and words on the 

page, then they do not have sufficient attentional resources to focus on higher-order 

and centrally important processes such as ideation, pragmatic awareness or 

sensitivity to genre. Thus, theoretically, automaticity in handwriting is an essential 

prerequisite to the production of high-quality, creative and well-structured written 

text (Christensen, 2009, s. 285). 

Christensen (2009) poängterar att ortografisk-motorisk träningen ska ske i korta undervisningspass, 

10 – 20 minuter, och helst förekomma dagligen. För att kunna utveckla flyt i författandet behövs 

träning i att kunna skriva enskilda bokstäver och ord. Både att komma ihåg bokstavens form och 

träning i att skriva bokstäver är nödvändig. Dessutom måste eleverna få skapa egna texter där 

träningen sker i ett meningsfullt sammanhang.  Bokstavsskrivning som kombineras med att skriva 

egna texter ger den bästa effekten visar studier som Berninger et al. (2006) har utfört. Även Medwell 

och Wray (2008) framhåller betydelsen av att eleverna får en ortografisk-motorisk undervisning för 

att kunna utveckla flyt i författandet. Det bör påpekas att färdigheten att skriva för hand inte innebär 



 

  15 (50) 

 

att bokstäverna måste vara vackert formade, utan fokus är på att direkt kunna skriva läsbara 

bokstäver (Christensen, 2009).  

 

2.5.1         Finmotorik och minnesträning 

Det finns elever som har en stor talang för att kunna rita och teckna, men svårigheter med att kunna 

forma bokstäver och för vissa barn är det tvärtom (Berninger, 2000). Berninger (a.a) har kommit fram 

till att skriva bokstäver för hand innebär mer än att använda finmotoriken. Att minnas hur en bokstav 

ser ut är mer betydelsefull än den finmotoriska förmågan när bokstäver ska skrivas. Eleven måste ha 

kodat in och repeterat den visuella minnesbilden av bokstäver och bokstavsmönster i ord för att 

kunna skriva. Dessa minnesbilder överförs sedan till den motoriska rörelsen när bokstaven formas. 

När eleven automatiskt kan plocka fram minnesbilder av bokstäver från långtidsminnet frigörs 

resurser till skrivprocessen (Berninger, 2000).  

En studie har genomförts på 144 elever under deras första skolår av Berninger et al. (1997). Alla 

dessa elever hade svårigheter i att kunna skriva för hand. Eleverna delades in i sex grupper som fick 

träning i att skriva egna texter. Fem grupper fick också träning i att kunna forma de gemena (små) 

bokstäverna och den sjätte gruppen, kontrollgruppen, fick fonologisk träning. Bokstavsträningen i 

grupperna genomfördes utifrån olika undervisningsstrategier. De elever som fick träning i att skriva 

bokstäver från minnet efter att ha tittat på en bild av bokstaven var de som lyckades bäst med att 

sedan kunna skriva med flyt. På bilden med bokstaven som eleverna granskade, fanns det pilar som 

visade i vilken ordning bokstaven skulle formas. Eleverna fick efter att noga ha studerat bokstaven, 

täcka över denna bokstavsbild och sedan skriva bokstaven. I början av undersökningen skrevs 

bokstaven efter en sekund sedan bokstavsbilden hade blivit övertäckt och i slutet av träningen fick 

eleverna vänta nio sekunder innan de fick skriva ner den aktuella bokstaven. Genom denna 

minnesträning och motoriska träning befäster eleverna hur bokstaven ska skrivas. Arbetsminnet 

behöver inte ägna uppmärksamheten åt det motoriska utförandet utan resurser friges till 

textskapandet. Även en studie som gjorts av Berninger et al. (2006) visar på liknande resultat. 

Berninger et al. (1997) poängterar att denna explicita undervisning av bokstäverna (cirka 10 minuter 

per övningstillfälle) ska kombineras med elevernas eget textskapande.  

 

2.5.2           Flyt i författandet 

Forskningen visar att det finns ett signifikant samband mellan flyt i skrivandet och textens kvalitet 

och längd (Berninger, 2000). Att automatiskt kunna skriva bokstäver är den enskilt bäst förutsägande 

variabeln för textens kvalitet och längd för både yngre och äldre elever (Berninger et al., 2006). Det 

finns ett starkt samband mellan ortografisk-motorisk förmåga, handskrivning och att kunna skapa 

texter. Jones och Christensen (1999) har genomfört studier i skolår 1 där det bland annat ingick att 

kunna skriva så många gemena bokstäver som möjligt under en minut, samt att skriva en text. De 

fann att 67 % av variationen i texter som är skrivna av nybörjare är relaterade till färdigheten att 

automatiskt kunna skriva bokstäver. Jones och Christensen (1999) har även utfört studier på elever i 

skolår 2 som har handskrivningsproblem. Efter att denna grupp fått 10 minuters träning dagligen 

under åtta veckor i att skriva bokstäver, kunde de uppnå samma resultat som kontrollgruppen. 

Handskrivningsprogram för elever i skolår 8 och 9 har gett god effekt på skrivflyt och textens kvalitet, 

trots att dessa elever har många misslyckanden bakom sig när det gäller att kunna utrycka sig i skrift 
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(Christensen, 2005). Eleverna fick 20 minuters daglig träning under åtta veckor i att kunna forma 

bokstäver, skriva ord och meningar. Genom att dessa grundläggande färdigheter automatiserades 

kunde eleverna ha fokus på att utveckla textens innehåll (Christensen, 2005). 

 

2.5.3          Handskrivning och stavning 

Handskrivning och stavning är verktyg som används för att kunna överföra tal till skrift (Berninger, 

2000). Barn kan ha problem både med att skriva för hand och att stava. Vissa barn stavar utan 

problem men har svårigheter med handskrivningen, medan andra har lätt för att skriva för hand men 

stavningssvårigheter. Stavningssvårigheterna har visat sig vara större för de barn som också har 

handskrivningsproblem (Berninger, 2000). Att skriva för hand och att stava är olika förmågor som 

måste koordineras med varandra för att det talade språket ska kunna transkriberas till skrift. Om en 

elev har svårt att kunna skriva för hand eller stava, kommer detta att påverka förmågan att skriva 

med flyt (Berninger, 2000). 

Stavning liksom handskrivning kräver till en början en hög grad av koncentration och uppmärksamhet 

innan det blir automatiserat. Att kunna stava innebär att den alfabetiska principen har upptäckts. För 

att få flyt i skrivningen måste också språkets ortografi, stavningsmönster, läras in (Scott, 2005).  

Fonologisk och morfologisk medvetenhet spelar en avgörande roll för att kunna stava. Det svenska 

språket bygger i huvudsak på två stavningsprinciper; fonemprincipen (ljudprincipen) och 

morfemprincipen (samhörighetsprincipen) (Lundberg, 2008; Taube, 2011). Fonemprincipen innebär 

att en bokstav kopplas till ett språkljud, fonem. Det finns dock många avvikelser från denna princip, 

till exempel kan ett fonem behöva två bokstäver vid ng-, tj-, sj-ljuden (Lundberg, 2008). Taube (2011) 

förklarar morfemprincipen på följande sätt: ”… samma morfem (betydelsebärande del av ordet) 

skrivs på samma sätt oavsett i vilket sammanhang det förekommer”( Taube, 2011, s.18). Enligt denna 

princip stavas till exempel högt med g, eftersom högt kommer av ordet hög. Om fonemprincipen 

hade använts i detta fall hade ordet stavas ”hökt” (Lundberg, 2008). 

Mätningar av elevers handskrivning (bokstavsskrivning och avskrivning av text så snabbt som möjligt) 

stavning och textskapande, har utförts i en studie på 600 elever i skolår 1-6. Elevers resultat i skolår 

1-3 visade att flytet i författandet signifikant påverkades av elevernas stavning och handskrivning, 

men att endast handskrivningen var signifikant för flytet i författandet för elever i skolår 4-6. 

Stavningen påverkade dock indirekt flytet i författandet (Graham et al. 1997).  

  

2.5.4           Skrivflyt genom upptäckarstavning 

Björk och Liberg (1996) anser att elever redan från skolstart ska få dagliga tillfällen till att skriva för 

att kunna utveckla flyt i skrivandet. Det går inte att vänta tills alla bokstäver är inlärda, utan 

skrivningen ska börja direkt med hjälp av så kallad upptäckarstavning. Vid upptäckarstavning 

analyserar barnen förhållandet mellan bokstavstecken och ljud och stavar ljudenlig.  Genom denna 

dagliga träning kommer de förstå sammanljudningen eftersom skrivningen innebär att kunna ljuda ut 

orden och samtidigt skriva ner ljudens symboler, bokstavstecknen, i tur och ordning. Som tidigare 

nämnts i uppsatsen, underlättas den första skrivning av att eleverna själva vet vilket ord som ska 

skrivas, till skillnad från läsningen där ordet som ska ljudas inte är känt för eleven. Bokstäverna lärs in 

genom skrivande av meningsfulla texter framhåller Björk och Liberg (1996). Att låta elever få skriva i 



 

  17 (50) 

 

en tankebok efter att ha samtalat i klassen är ett arbetssätt som enligt Björk och Liberg (1996) 

utvecklar skriftspråket. Genom samtalet medvetandegör och verbaliserar eleverna sina egna tankar. 

Denna förberedelse underlättar skrivandet. Att få flyt i skrivandet är grunden för den fortsatta 

skrivutvecklingen. När elever använder upptäckarskrivning grundläggs hantverket i att kunna skriva. 

Om denna fas forceras genom att kräva korrekt stavning, kommer elever att uppfatta att skrivnings 

främsta mål är att stava rätt, inte att kunna kommunicera. Elever måste tillåtas att vara på väg mot 

rätt stavning (Taube, 2011). Nästa steg i skrivutvecklingen är att kunna förmedla ett budskap så att 

mottagaren förstår texten, kunna skriva med tydlighet. Först därefter är målet att kunna skriva 

formellt korrekt (Björk & Liberg, 1996).  

Även Graves (1983) betonar att elever redan från skolstart ska få lära sig skiva meningsfulla texter 

genom att använda ”invented spelling”, upptäckarstavning. Barn vill lära sig skriva och skolan måste 

ta tillvara på barnens skrivglädje Så många som 90 % av eleverna säger att de kan skriva när de börjar 

skolan, medan endast 15 % anser sig kunna läsa vid skolstart (Graves, 1983). Graves anser att barn lär 

sig skriva på liknade vis som de lär sig tala, de lyssnar på språkljuden och skriver ner tecknen. Kritiska 

åsikter har riktats mot Graves (1983) av bland annat Medwell och Wray (2008). Medwell och Wray 

anser att Graves teori behöver kompletteras med lärarens direkta undervisning i handskrivning. Det 

räcker inte med att ha fokus på själva textskapandet, elever måste få hjälp med att utveckla 

handskrivningen, utveckla skrivflyt, för att kunna skriva texter med god kvalitet.  

 

2.5.5          Pojkars och flickors skrivning 

När elever börjar i skolan är det vanligt att det finns skillnader mellan pojkars och flickors 

skrivförmåga. Flickor har generellt sett en bättre ortografisk-motorisk förmåga, än pojkarna. Att 

flickorna med större automatik formar bokstäver, leder till att de klarar av handskrivningen bättre än 

pojkarna (Berninger & Swanson, 1994). Taube (2011) hänvisar till undersökningar som visar att flickor 

är mer intresserade av att skriva, de skriver oftare på fritiden och klarar skrivuppgifter bättre än 

pojkar. Även internationella undersökningar har visat att flickor presterar bättre än pojkar när det 

gäller skrivning (Catts & Kamhi, 2005; Medwell & Wray, 2008). Det har spekulerats i om skolans val av 

ämne för skrivuppgifter oftast tilltalar flickorna mer än pojkarna. Studier som Catts och Kamhi (2005) 

hänvisar till har funnit att flickor helst vill skriva om hemmet, skolan, föräldrar och vänner. Pojkarna 

föredrar i stället att skriva om krig, rymden och presidenter. Medwell och Wray (2008) anser att det 

är oftast pojkar som undviker skrivuppgifter och att de därmed får mindre mängd skrivträning än 

flickorna. Det är av vikt att pojkarna utvecklar en automatiserad handskrivning så att fokus kan vara 

på textskapandet (Medwell & Wray, 2008). En annan aspekt av skillnaden mellan pojkars och flickors 

skrivning är att fler pojkar än flickor får diagnosen dyslexi (Høien & Lundberg, 1999). 

 

2.6           Elever i skrivsvårigheter 
De flesta elever utvecklar en ökad skrivhastighet under det andra skolåret och når ett automatiskt 

skrivande under det tredje skolåret. Cirka 14-16 % av eleverna i skolår 3 bedöms vara i riskzonen när 

det gäller handskrivningssvårigheter och 6 % att ha stora svårigheter visar en studie som utförts av 

Overvelde och Hulstijn (2011). Att misslyckas med den första skrivinlärningen kan innebära att elever 

ger upp innan den egentliga skrivprocessen har startat. Dessa elever behöver inte ha svårigheter med 

de skrivförmågor som har samband med högre kognitiva processer (Berninger et al., 1992).  
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Lundberg (2008) lyfter fram följande faktorer som kan hindra en god skrivutveckling: ”hantverket är 

inte automatiserat, begränsat ordförråd, bristfällig syntaktisk förmåga, begränsat arbetsminne, 

svårigheter att kunna föreställa sig mottagarens villkor, uppmärksamhets- och 

koncentrationsproblem – bristfällig uppgiftsorientering” (Lundberg, 2008, s.47). Förmågan att skriva 

kan jämföras med ett hantverk. Alla former av hantverk kräver övning för att nå färdighet. För att bli 

skicklig inom ett färdighetsområde krävs 5000 timmars träning. Detta gäller också för 

färdighetsområdet skrivning (Lundberg, 2008). För nybörjaren och elever i skrivsvårigheter är det 

många kognitivt krävande uppgifter som samtidigt ska utföras vid skrivning. När det blir för många 

moment att koncentrera sig på, räcker inte korttidsminnet till och det blir en överbelastning 

(Lundberg, 2008).  

Elever med inlärningssvårigheter har en långsammare skrivtakt och svårt att kunna variera 

skrivhastigheten fann Weintraub och Graham (1998) i en studie utförd i skolår 5. En orsak till detta 

kan vara att dessa elever inte har skrivtränat i lika hög grad som övriga elever. Ytterligare en tänkbar 

förklaring är att dessa elever har brister i de funktioner som har att göra med att kunna skriva 

bokstäver automatiskt (Weintraub & Graham, 1998). Om eleven skriver sakta kan det vara svårt att 

hålla kvar tankarna och idéer i huvudet. Eleven hinner glömma vad som ska skrivas ner på papperet 

visar studier som Christensen (2009) hänvisar till.  

Det är sedan tidigare känt att dyslexi kännetecknas av bland annat stavningssvårigheter (Høien & 

Lundberg, 1999). Gregg, Coleman, Davis och Chalk (2007) undersökte skrivförmågan hos studenter 

med och utan dyslexi. De fann att flyt i handskrivningen tillsammans med stavning och ordförråd var 

de faktorer som mest påverkade textens kvalitet hos studenter med dyslexi. Att sakta och mödosamt 

forma bokstäverna sker på bekostnad av studenternas tid för textplanering och skapande av 

skrividéer. Vissa av studenterna som hade dyslexi valde att använda ord som de kunde stava till, 

vilket kom att begränsa ordvalet. Gregg et al. (2007) framhåller att elever med dyslexi behöver 

många fler övningstillfällen för att kunna utveckla flyt i sitt skrivande än elever utan dyslexi.  

Høien och Lundberg (1999) anser att många dyslektiska elever har en sämre handstil än andra elever. 

Detta kan delvis bero på att de har en försenad motorisk utveckling. En annan förklaring är att 

eleverna försöker att dölja sina stavningssvårigheter med en dålig handstil. Många av dessa elever 

undviker att skriva och får på så vis för lite skrivträning. Høien och Lundberg (1999) poängterar vikten 

av att eleverna under de tre till fyra första skolåren får återkommande skrivträning i undervisningen 

för att skrivningen ska kunna ske med flyt. 

 

2.6.1           Matteuseffekten 

Stanovich (1986) använder begreppet ”Matteuseffekten” för att beskriva hur elever i lässvårigheter 

får en negativ läsutveckling på grund av för lite lästräning. Begreppet syftar på bibelns berättelse i 

Matteusevangeliet om att den rike ska bli rikare och den fattige fattigare. Barn som är goda läsare 

har ett gott ordförråd, läser mer och lär sig fler nya ord, vilket resulterar i en ökad läsförmåga. Det 

motsatta råder för barn i lässvårigheter, de läser mindre, läsningen går sakta, ordförråd och läsning 

utvecklas inte i samma grad som hos de starka läsarna. Skillnaderna i läsförmåga ökar mellan dessa 

grupper. I en studie som Stanovich (1986) hänvisar till i skolår 1, läste en elev 1933 ord under en 

vecka, medan den elev som läste minst antal ord endast läste 16 ord. Under ett år läser de minst 

läsmotiverade eleverna cirka 100 000 ord och de läsmotiverade eleverna upp till 50 miljoner ord 
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enligt Stanovich (1986). ”Matteuseffekten” har visat sig gälla inom många av skolans områden 

(Stanovich, 1986). Att skriva är till exempel ett resurskrävande arbete för många elever. Elever i 

skrivsvårigheter får oftast för lite skrivträning (Høien & Lundberg, 1999). Skrivövningar kommer att 

undvikas om eleven inte upplever att ansträngningarna i skrivsituationen leder till något utbyte. De 

elever som behöver träna mest, får minst träningstid (Myrberg, 2007). Dysthe (1996) poängterar att 

skrivande utvecklar elevens tänkande och lärande. Om en elev undviker skrivandet kommer det att 

påverka mer än bara skrivningen, elevens lärande och utveckling av tänkandet genom skrivning 

minskar (Lundberg, 2008). 

 

2.6.2           Motivationens betydelse vid skrivning 

Att känna lust och glädje i skrivandet skapar motivation (Lundberg, 2008; Taube, 2011). Elever som 

ofta får ta emot tillrättavisningar i skrivsituationen tappar lätt motivation och intresse för skrivning. 

Hur eleven ser på sin egen skrivförmåga är av vikt för skrivutvecklingen. Elever som bedömer sin 

egen skrivförmåga som låg, undviker skrivsituationer, medan en elev med hög självbedömd 

skrivförmåga har en mer positiv inställning och vågar anta nya utmaningar (Taube, 2011).  Det är 

betydelsefullt att läraren inser att ”motivation inte är en egenskap hos individen, utan en följd av de 

erfarenheter man gjort och det bemötande man får” (Jenner, 2004, s. 9). Lärarens förväntningar 

påverkar motivationen. Förväntningarna fungerar som självuppfyllande profetior Elever som bemöts 

med höga förväntningar får goda resultat och låga förväntningar leder till sämre resultat (Jenner, 

2004).  

Enligt Boscolo (2009) är det inte alltid som ett intresse för ett ämne innebär att eleven samtidigt är 

motiverad att skriva om detta ämne. Boscolo betonar att aktiviteterna i klassrummet ska skapa 

motivationen. Motivationen för skrivuppgifter ökar om uppgifterna är kreativa, utmanande, 

meningsfulla och autentiska. Att skriva är en social aktivitet som innebär att kunna kommunicera och 

dela med sig av sina tankar och erfarenheter. Skrivning är också ett redskap för att lära sig nya saker. 

Elever som har en god självbild när det gäller att skriva, klarar bättre av motgångar som uppkommer i 

en skrivuppgift (Boscolo, 2009). 

  

2.6.3          Att skriva för hand och på datorn 

I läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011) är ett av kunskapskraven för årskurs 3 i svenska att 

eleven kan skriva texter med läslig handstil och på dator. Skolans uppdrag är att ge undervisning i 

båda skrivsätten. Att skriva på datorn kan vara motivationshöjande, särskilt för de elever som har 

motoriska svårigheter (Taube, 2011). Kopplingen mellan fonem och grafem blir tydlig när nybörjaren 

skriver på datorn (Gustafson, 2009). Lundberg (2008) vill varna för en övertro på att enbart använda 

datorer vid skrivinlärningen. De båda skrivsätten har för- och nackdelar för en nybörjare. När elever 

använder datorer behöver inte formandet av bokstäver hindra eleven från att skapa en text. 

Lundberg anser att för barn med en långsam utveckling och en osäker bokstavskunskap kan det vara 

en fördel med handskrift. ”I handens formning av bokstäver finns en sensorisk närhet till skriften som 

går förlorad på tangentbordet. Motoriken vid handskrift hjälper också till att prägla in minnesbilden 

av bokstävernas form: Medan man formar upptäcker man de alfabetiska tecknens särdrag” 

(Lundberg, 2008, s.96). Multisensorisk stimulering, användande av flera olika sinnen vid 
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bokstavsinlärningen, har visat sig vara ett stöd för elevers inlärning. Genom att flera olika 

associationsbanor knyts till bokstäverna kan de lättare automatiseras (Høien & Lundberg, 1999). 

För elever i skrivsvårigheter är datorer ett bra hjälpmedel som ger variation i undervisningen (Björn, 

Jacobson & Svensson, 2009). När datorer används kan elever kringgå svårigheterna och får därmed 

ökade möjligheter till inkludering i klassrummet. Rättstavningsprogram är till exempel en god hjälp 

för elever med stavningssvårigheter (Björn, Jacobson & Svensson, 2009). Trots datorns många 

fördelar visar flera studier att elever i skrivsvårigheter inte lyckas skriva bättre texter på datorn än för 

hand (Catts & Kamhi, 2005; Christensen, 2009; MacArthur, 2009; Myrberg, 2007). För många elever i 

läs- skrivsvårigheter går det långsammare att skriva på datorn än vid handskrift. En orsak till detta är 

att eleverna inte har fått tillräckligt med tangentbordsträning för att kunna skriva med flyt. Dessa 

elever behöver fyra gånger så lång träningstid för att nå samma skrivhastighet på tangentbordet som 

elever i allmänhet (Myrberg, 2007). MacArthur (2009) anser att eleverna måste lära sig att skriva 

med samma flyt på datorn som de gör för hand, innan datorn kan ge positiva effekter på elevernas 

texter. Christensen (2009) framhåller att skrivandet på datorn måste automatiseras. Om eleven inte 

kan skriva med flyt på datorn eller för hand, finns inte kapacitet över för att planera, revidera och 

utveckla texten (Christensen, 2009). 

 

2.7           Skriftspråket i ett sociokulturellt perspektiv 
Vygotskij har lagt grunden för ett sociokulturellt perspektiv. I detta perspektiv har samhället, den 

rådande kulturen och barnets närmsta krets stor betydelse för barnets utveckling. Lärandet ska ske i 

meningsfulla sammanhang och bygga vidare på tidigare erfarenheter (Smidt, 2010). Enligt Vygotskij 

ger kunskap mening och motivation om kunskapen ingår som en del av helheten (Bråten, 1998). 

Språket ses som ett socialt verktyg för muntlig och skriftlig kommunikation. Det främsta redskapet 

för lärande är enligt Vygotskij språket och skriftspråket. Eleverna utvecklar skriftspråket i samspel 

med varandra (Bråten, 1998). Språkets yttre funktion är kommunikativ och den inre funktionen är ett 

redskap för tänkande, reflektion och metakognition. Denna inre funktion är för många barn i 

skrivsvårigheter otydlig (Gustafsson & Mellgren, 2005).  

I Vygotskijs teori förenas kunskaper inom psykologi och pedagogik. Undervisningens roll för 

elevernas psykologiska utveckling betonas. Vygotskij framhåller att skriftspråksinlärningen innebär 

att nya psykologiska processer måste användas. Dessa processer utvecklas genom en systematisk 

skriftspråksundervisning (Bråten, 1998). Skriftspråket medvetandegör språket för eleverna. 

Utvecklingspsykologiskt är skriftspråket mer komplicerat än talspråket. Det är abstrakt och utan en 

omedelbar dialogsituation. Skriftspråket är ett språk i individens tanke. Språk och tänkande hör ihop 

anser Vygotskij (Bråten, 1998). När eleverna ska lära sig att skriva utgår de från det konkreta 

symbolspråket, talspråk, och ska sedan översätta talspråket till skriftspråket, det abstrakta 

symbolsystemet (Stensmo, 1994). ”Det drivna skrivandet innebär att det talade ordet försvinner som 

mellanled; relationen mellan skrivtecknen i tanken och skrivtecknen på papperet blir direkt” 

(Stensmo, 1994, s.166). Elevernas sociokulturella erfarenheter och upplevelser påverkar 

språkutvecklingen och utveckling av nya begrepp. Spontana begrepp, vardagsbegrepp, utvecklas 

genom sociala upplevelser i vardagliga situationer, medan de vetenskapliga begreppen framförallt 

utvecklas genom undervisning (Bråten, 1998).  
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Den närmaste utvecklingszonen är ett centralt begrepp inom Vygotskijs utvecklingsteori. Begreppet 

kan beskrivas som utrymmet mellan den nivå som en elev klarar på egen hand och den högre 

kognitiva nivå som eleven kan klara med stöd av en vuxen eller mer kunnig kamrat. Lärandet sker 

först genom ett socialt samspel och övergår sedan till att kunna utföras individuellt av eleven 

(Bråten, 1998). ”…what a child can do with assistance today she will be able to do by herself 

tomorrow” (Vygotskij, 1978, s. 87). Den närmaste utvecklingszonen definieras av Vygotskij enligt 

följande: ” It is the distance between the actual development level as determined by independent 

problem solving and the level of potential development as determined through problem solving 

under adult guidance or in collaboration with more capable peers” (Vygotskij, 1978, s. 86).  

Sett ur ett specialpedagogiskt skrivperspektiv innebär det att elever i skrivsvårigheter har begränsade 

möjligheter att på egen hand utveckla sitt skrivande, men kan genom skrivaktiviteter som utförs 

tillsammans med en lärare så småningom också utföra dessa skrivuppgifter på egen hand. Genom att 

läraren kartlägger var eleven befinner sig i sin skrivutveckling kan arbetet riktas in på att nå den 

närmaste utvecklingszonen. Denna högre nivå ska vara inom räckhåll för eleven och möjlig att nå 

genom samarbete med någon mer kompetent person. Målet för lärandet är att ta sig vidare till nästa 

utvecklingszon (Bråten, 1998).  

Begreppet ”scaffolding” används ofta när elever behöver stöd inom den närmaste utvecklingszonen 

(Dysthe, 1996). En översättning av begreppet är byggnadsställning eller stödstruktur. ”Scaffolding” 

syftar på att bygga vidare på det som barnet klarar inom utvecklingszonen (Dyhste, 1996). Enligt 

Hagtvet (2009) ser Vygotskij läraren som den byggnadsställning som stödjer barnet under 

inlärningsprocessen. När kompetensen ökar hos barnet kan byggnadsställningen plockas ner och 

barnet kan utföra uppgiften utan stöd.  

 

2.7.1          Inkludering 

Ett dilemma inom specialpedagogiken är att kunna förhålla sig till inkluderande och exkluderande 

lösningar när elever är i behov av extra stöd (Asp-Onsjö, 2008). För vissa elever kan en individuellt 

anpassad undervisning vara det bästa alternativet (Persson, 2007). Det är betydelsefullt att stödet 

ges av en lärare med fördjupad pedagogisk kompetens. Kärnan i den specialpedagogiska 

verksamheten är det förebyggande arbetet. Genom att det finns specialpedagogisk kompetens i 

undervisningssituationen kan lärandemiljöerna skapas med en hög kvalitet (Persson, 2007). 

”Med begreppet inkludering menas skolans anpassning till de elever som finns i verksamheten i 

stället för det omvända. Det används ofta för att ta avstånd från att skolan av tradition avskilt elever i 

behov av särskilt stöd” (Asp-Onsjö, 2008, s. 141). Asp-Onsjö (2008) beskriver inkludering utifrån tre 

olika aspekter; rumslig, social och didaktisk inkludering. När eleven är rumsligt inkluderad befinner 

sig eleven i klassrummet tillsammans med klasskamraterna. Social inkludering innebär att eleven är 

delaktig i ett socialt nätverk med andra elever och vuxna på skolan. För att vara didaktiskt inkluderad 

är undervisningen anpassad till elevens förutsättningar. Om en elev ska anses vara inkluderad fullt ut, 

måste alla dessa tre aspekter vara tillgodosedda. ”Bristande didaktisk inkludering kan innebära att 

eleven senare exkluderas från fortsatta studier genom att inte få godkända betyg” (Asp-Onsjö, 2008, 

s. 143). Inkludering ska ses som en pågående process som berör alla i elevens omgivning. En verklig 

inkludering utgår från de behov som eleven har och förutsätter att undervisningen planeras utifrån 

de tre inkluderingsaspekterna (Asp-Onsjö, 2008).  
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3.            METOD 
I metodkapitlet beskrivs valet av forskningsmetod.  Vidare redogörs för studiens urval av elever, 

undersökningens uppläggning och genomförande. Vilka tester som har använts och hur resultaten 

har bearbetats och analyserats beskrivs i kapitlet. Begreppen reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet diskuteras. Avslutningsvis tas forskningsetiska aspekter upp.  

 

3.1           Metodval  
Inom den vetenskapliga forskningen kan olika metoder användas som till exempel observationer, 

intervjuer, enkäter och interventioner. När effekten av en insats ska undersökas, kan en 

interventionsstudie användas som metod (Nilsson, 2012). En interventionsundersökning kan liknas 

vid ett experiment där en variabel används för att studera effekten av andra variabler (Gustafson, 

2009). Jag har valt att göra en interventionsstudie för att få svar på de framförda frågeställningarna. I 

studien vill jag undersöka hur en kort intensiv period av skrivträning påverkar elevers skrivflyt och 

upptäcka eventuella samband mellan skrivflyt och ordavkodning/läshastighet.  

Kunskapsinriktningen i studien är positivistisk och ansatsen är till övervägande del kvantitativ, men 

det finns också kvalitativa inslag vid till exempel bedömning av elevernas texter. Studien kan 

beskrivas som ett kvasiexperiment, eftersom en kontrollgrupp av elever saknas. I en klassisk 

experimentell design finns en experimentgrupp och en kontrollgrupp med en randomiserad 

(slumpmässig) fördelning av eleverna (Bryman, 2008). För att ändå få en viss kontroll över elevernas 

utveckling har i denna studie gjorts ett försök att skapa en baseline undersökning, det vill säga att ett 

test utförs en tid innan interventionen börjar för att kunna se hur eleverna påverkas av 

undervisningen som bedrivs innan interventionen. I studien görs det första testet tre veckor före 

interventionens start. En av de tre veckorna är en lovvecka, vilket innebär att det i praktiken är två 

skolveckor. Elevernas resultat på det första testet jämförs därefter med interventionens resultat på 

för- och eftertest.   

 

3.2           Urval 
Undersökningsgruppen är elever i klass 1 och klass 2, totalt 17 elever. Andelen flickor är något fler än 

pojkar. För att kunna värna om elevernas identitet, ges ingen närmare beskrivning av gruppen eller 

skolan. Anledningen till valet av klass 1 och 2 är att läs- och skrivinlärningen grundläggs i de tidiga 

skolåren. Urvalet av elever kan ses som ett bekvämlighetsurval. Enligt Bryman (2008) består ett 

bekvämlighetsurval av individer som för tillfället finns tillgängliga för forskaren.   

 

3.3           Undersökningens uppläggning 
Undersökningens uppläggning kan kortfattat beskrivas utifrån sju olika moment som kommer att 

presenteras mer ingående längre fram i texten. De sju momenten är följande:   

1. Skrivtest tre veckor innan start: Skriva till en bild (DLS™bas) 

2. Introduktion och förberedelser inför interventionen, tillverkning av tankebok 

3. Förtest: Skriva till en bild (DLS™bas), samt skriva av bokstäver under en minut 

4. Skrivning i tankeboken vid 10 tillfällen 
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5. Eftertest: Skriva till en bild (DLS™bas), samt skriva av bokstäver under en minut 

6. Kort muntlig utvärdering av interventionen  

7. Tester som genomförs inom den ordinarie undervisningen: H4, Ord & Bild              

Genom att samarbeta med klassläraren vill jag i min roll som blivande speciallärare försöka utveckla 

skrivpedagogiken i klassrummet. Min förhoppning är att förebyggande insatser i klassrummet ska 

resultera i att exkluderande åtgärder för barn i behov av stöd kan minska i omfattning. Persson 

(2007) framhåller det förebyggande arbetet i den specialpedagogiska verksamheten.  

Innan interventionen startar tillverkar eleverna en tankebok av linjerade skrivboksblad. Till bokens 

pärm används ett färgat papper. Varje barn får ett foto av sig själv att klistra fast på framsidan och 

skriver i en tankebubbla sitt och bokens namn, till exempel ”Pelles tankebok”. För att skapa 

förståelse inför skrivuppgifterna sker ett samtal om skillnaderna mellan tal och skrift. Bland annat 

diskuteras att tankar och tal är osynliga. Genom att skriva ner tankarna kan de bli synliga och bevaras 

för framtiden. Att elever förstår poängen med att skriva är av vikt för att få en positiv skrivutveckling 

framförs av många forskare (se exempelvis Adams & Osborn, 1990; Dahlgren & Olsson, 1985; 

Gustafsson & Mellgren, 2005).  

 

3.4           Genomförande  
Vid genomförandet har jag försökt att anknyta till Vygotskijs syn på utvecklingen av skriftspråket i ett 

sociokulturellt perspektiv. Bland annat betonas att skrivutvecklingen sker i socialt samspel och i 

meningsfulla sammanhang (Bråten, 1998). Genom att varje skrivtillfälle inleds med en diskussion, 

försöker jag att koppla ihop vikten av att eleverna muntligt får uttrycka sina tankar för att underlätta 

det egna skrivandet (Björk & Liberg, 1996).  

Vid tio skrivtillfällen får eleverna skriva cirka 10-15 minuter i sina tankeböcker. I klassrummet är både 

klassläraren och jag aktiva under skrivträningspassen. För att eleverna ska uppleva att 

skrivuppgifterna kommer in i ett sammanhang som känns naturligt och för att skapa motivation 

används dockan Mini som är huvudpersonen i elevernas läsebok. Det är dockan Mini som ger 

eleverna olika skrivuppdrag i form av små brev (exempel se bilaga 2) som klassen tillsammans läser 

och diskuterar. Genom dessa diskussioner delger eleverna varandra skrividéer. Som hjälp för att 

komma igång med skrivuppgiften, har eleverna möjlighet att använda en given ”startmening” som 

skrivs på tavlan (se bilaga 2). Denna ”startmening” kan ses som en stödstruktur, ”scaffolding” för 

skrivandet (Dysthe, 1996, se även avsnitt 2.8). Eleverna uppmanas att själva läsa igenom sin text 

innan den aktuella skrivuppgiften avslutas. För att belysa att skrivning är att kunna kommunicera och 

stimulera till fortsatt skrivande, skriver Mini kommentarer till texterna i elevernas tankeböcker. Det 

är endast innehållet i texten som positivt kommenteras. Stavfel påpekas inte eftersom eleverna i 

denna ålder använder ”upptäckarstavning” för att utveckla flyt i skrivningen (Björk & Liberg, 1996, se 

även avsnitt 2.6.4). Efter interventionens slut sker en muntlig utvärdering av arbetet med 

tankeböckerna i klassrummet.  
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3.5           Beskrivning och användning av tester    
För att få en uppfattning om hur långt eleverna har kommit i sin skrivutveckling, med vilket flyt 

eleverna kan skriva, används DLS™bas för skolår 1 och 2 av Järpsten (2004). Testet innehåller tre 

deltester; läslust, läsning och skrivning. Det är endast deltestet skrivning som används i denna studie. 

Eleverna ska under sju minuter skriva och berätta till en bild. Texterna bedöms utifrån tre kvalitativa 

skrivnivåer som finns beskrivna i handledningen till testen. Detta test används vid tre olika tillfällen i 

studien. Eftersom det endast ingår en bild i testet DLS™bas, används två liknande bilder vid de övriga 

två skrivtillfällena (se vidare avsnitt 3.7). Bilden som ingår i DLS™bas används när eleverna gör 

förtesten. 

Tre veckor innan interventionen görs det första skrivtestet av DLS™bas för skolår 1 och 2 (Järpsten, 

2004). Resultatet från denna test används för att senare kunna jämföra hur den ”vanliga” 

undervisningen och interventionen påverkar elevernas skrivflyt. DLS™bas används också som för- och 

eftertest för att mäta om interventionen haft någon effekt.  

För att se hur pass automatiskt eleverna kan forma bokstäverna, får eleverna innan och efter 

interventionen skriva av så många av alfabetets bokstäver som de hinner under en minut. Eleverna 

har alfabetet framför sig för att inte mätningen ska visa på om eleven minns alfabetet, utan 

förmågan att automatiskt kunna forma alfabetets bokstäver. Uppgiften innebär att skriva av 

gemenerna, de små bokstäverna och i mån av tid även versalerna, de stora bokstäverna.    

Inom den ordinarie undervisningen genomförs tester som mäter elevers ordavkodning och 

läshastighet, H4 (Lindahl, 1955) och Ord & bild (Olofsson & Juhlander, 2003). H4 är ett 

högläsningstest, där eleven under en minut läser högt så många ord som möjligt för läraren. Endast 

antal rätt lästa ord räknas samman och testningen utförs individuellt. ”Testet ”H4” mäter 

läshastighet, som är en god indikator på utvecklingen av flytande läsning under de första skolåren” 

(Myrberg, 2007, s.68). Testet Ord & Bild består av ett häfte med tio ord på varje sida som ska kopplas 

till rätt bild. Till varje ord finns fyra bilder att välja på, endast en bild hör samman med det aktuella 

ordet. Orden i häftet har ökad svårighetsgrad. De första orden är korta ljudenliga ord och i slutet av 

häftet finns ljudstridigt stavade ord. Testet genomförs i klassundervisningen under 2 minuter. Varje 

elev läser tyst orden och markerar rätt bild.  

 

3.6           Bearbetning och analys av data 
Elevtexter från de tre olika testtillfällena samlas in för att kunna bedöma texterna utifrån tre olika 

skrivnivåer som finns beskrivna i DLS™bas för skolår 1 och 2 (Järpsten, 2004). De tre skrivnivåerna är 

följande; skrivnivå 1: ”Inte kommit igång med skrivning”, skrivnivå 2: ”Kommit igång med skrivning” 

samt skrivnivå 3: ”Flyt i skrivningen”. Bedömningen är till övervägande del kvalitativ. Till de tre 

skrivnivåerna finns kriterier beskrivna. Som hjälp för att kunna bedöma finns också olika elevexempel 

till varje skrivnivå. Exempelvis innehåller skrivnivån ”Inte kommit igång med skrivningen” kriterier 

som handlar om att eleven endast skriver ord till bilden, att liknande meningar upprepas, att stora 

och små bokstäver blandas. Till nivån ”Kommit igång med skrivning” finns kriterier som att eleven 

kan skriva tankeenheter i anslutning till bilden. Den högsta skrivnivån ”Flyt i skrivningen” innehåller 

bland annat kriterier om att kunna skriva korrekta meningar och att använda ett varierat språk.  



 

  25 (50) 

 

Vid bedömningen utgår jag från att skrivning grundar sig på en fonologisk analys och att stavningen 

inte behöver vara felfri, detta framhåller även Järpsten (2004). När bedömningen av interventionens 

texter görs, fokuseras i första hand på om eleven kan framföra ett innehåll, få fram ett budskap i 

texten som hör ihop med bilden och om eleven kan spinna vidare med egna tankar i anslutning till 

bildinnehållet.  

Genom att räkna antalet ord i texten kan textens längd jämföras vid de olika skrivtillfällena. Antalet 

felstavade ord räknas för att se om stavning påverkar skrivflytet. När antalet ord i elevernas texter 

har räknats samman, har även ord som skrivits ihop bedömts som två ord. Exempelvis har meningen 

”Jag seren båt.” räknats som fyra ord. Vid bedömning av hur många bokstäver som eleven hinner 

skriva under en minut, är det endast bokstäver som är rätt formade som har räknats. Om eleven till 

exempel skriver bokstaven h utan en hög stapel bedöms den som fel, eftersom bokstaven då kan 

förväxlas med bokstaven n. När uppgiften är att skriva gemener (små bokstäver) ges inte rätt om 

eleven skriver en versal (stor bokstav).  

För att kunna upptäcka eventuella samband mellan ordavkodning/läshastighet och skrivflyt, jämförs 

resultatet från H4 och Ord & bild med skrivresultatet. Det görs en kvantitativ dataanalys av elevernas 

resultat. Vissa av analyserna görs med hjälp av en deskriptiv statistik. Vid redovisningen presenteras 

elevernas medelvärde i olika diagram.  

 

3.7           Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Mätningar ska vara korrekt gjorda och möjliga att upprepa med samma resultat för att få hög 

reliabilitet, tillförlitlighet i en studie (Thurén, 2007). I denna studie har en god reliabilitet eftersträvats 

genom att de flesta testerna är standardiserade. H4, Ord & Bild och DLS™bas är normerade tester 

och till Ord & Bild finns en stanineskala för skolår 1 och 2. H4-testet har hög reliabilitet, tillförlitlighet, 

klass 1: 0,96 och klass 2: 0,95 (Lindahl, 1955). En reliabilitetskoefficient på 0,70 brukar anges som en 

nedre acceptabel gräns (Jacobson, 2011). Talet 1 anger en perfekt intern reliabilitet och 0 att intern 

reliabilitet saknas (Bryman, 2008). För att öka reliabiliteten vid mätningen av 

ordavkodning/läshastighet, används två olika tester, H4 och Ord & bild.  

Reliabilitet och mätsäkerhet för DLS™bas skrivtest beskrivs som god och har en hög 

överensstämmelse mellan bedömningarna vid standardiseringen (Järpsten, 2004). De flesta elever i 

skolår 1 och 2 hamnar vid den standardiserade bedömningen på skrivnivå 1 och 2 enligt Järpsten 

(2004). De två kompletterande bilderna i skrivtesterna har noga valts ut för att vara så jämförbara 

som möjligt med den bild som ingår i DLS™bas material. Alla tre bilderna är i svartvitt, har samma 

storlek och innehåller ungefär lika många detaljer. 

För att undvika att en subjektiv bedömning görs när en elevs skrivnivå ska anges i denna studie, har 

också en erfaren lågstadielärare utan anknytning till elevgruppen gjort en bedömning. Personen i 

fråga kunde inte se den skrivnivån som angetts av mig och läraren fick heller inte veta kön eller ålder 

på den elev som skrivit texten. Överensstämmelsen mellan min bedömning och lärarens bedömning 

var mycket hög. Vid två av de 48 texterna hade det funnits en tveksamhet från min sida. Det var 

också dessa texter som läraren funderade över. Vi var dock eniga om de angivna skrivnivåerna.  
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”Validitet innebär att man verkligen mäter det man vill mäta” (Thurén, 2007, s.34). För att höja 

validiteten i denna studie görs en mätning av den ”vanliga” undervisningen innan interventionen 

påbörjas. Denna mätning fungerar som kontroll av interventionen. Den ekologiska validiten handlar 

om huruvida resultaten är tillämpliga i vardagen och i en naturlig social miljö (Bryman, 2008).  I 

denna studie kan den ekologiska validiteten beskrivas som hög, eftersom interventionen utförs i den 

ordinarie klassrumsverksamheten, det vill säga i en naturlig social miljö. Extern validitet behandlar 

frågan om ett forskningsresultat i en studie kan generaliseras till andra elevgrupper. Ett 

representativt urval av elever vid en undersökning är av vikt för att få en hög extern validitet 

(Bryman, 2008). Att kunna uppfylla detta krav är en svårighet för många forskare inom skolan 

(Johansson, 2010). Elevgruppen i denna studie speglar inte ett representativt urval, men resultatet av 

undersökningen kan ändå ge vissa indikationer.  

 

3.8           Forskningsetik 
Innan interventionens start kontaktades klassläraren och rektor för samtycke och godkännande till 

att studiens genomfördes i den aktuella klassen. En etikansökan lämnades till en av deltagarna i 

etiska nämnden för granskning och godkännande. Interventionsstudien har följt Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2002) gällande de fyra huvudkraven; informationskravet, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Eleverna har muntligt fått information om studien och 

vårdnadshavarna i klassen har fått hemskickat ett skriftligt informationsbrev (se bilaga 3). När en 

studie utförs där minderåriga barn är involverade ska godkännande från vårdnadshavare ges 

(Bryman, 2008). Vårdnadshavarna har bland annat blivit informerade om studiens syfte, att alla 

uppgifter behandlas konfidentiellt, att resultatet endast används i denna studie, samt att de har rätt 

att tacka nej till att resultaten redovisas i uppsatsen. Vårdnadshavarna har skriftlig fått ge sina 

samtycken till att skrivresultaten får användas i uppsatsen. En elevs vårdnadshavare har avböjt 

medverkan. Denna elevs resultat är därför inte med i uppsatsen.  

När barn medverkar i en interventionsstudie är det angeläget att vara extra vaksam och inte utnyttja 

sitt övertag. Barnen kan i praktiken inte säga nej när en intervention utförs i en klass. Den aktuella 

interventionsstudien har ingått som en naturlig del i klassundervisningen. Att utveckla elevers 

skrivning är ett av läroplanens mål i svenska. Efter interventionens slut har eleverna fått ta med sig 

sina tankeböcker hem. De vårdnadshavare som önskat har fått ta del av sitt eget barns resultat. Vid 

bearbetning och redovisning av resultaten och har namn på elever kodats för att skydda elevernas 

identitet. Eftersom urvalet är litet redovisas inte vilka elever som går i skolår 1 och 2. Bryman (2008) 

poängterar vikten av att resultaten redovisas så att individers identitet inte avslöjas. 

Vetenskapsrådets (2002) nyttjandekrav följs genom att insamlad data endast användas i denna 

studie. 
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4.            RESULTAT 
I kapitlet redovisas resultaten  av interventionsstudiens tester. Först visas antalet skrivna ord i 

texterna och på vilken skrivnivå eleverna befinner sig. Därefter redovisas antalet skrivna bokstäver, 

antal stavfel på de olika skrivnivåerna samt förhållandet mellan skrivflyt och 

ordavkodning/läshastighet. Det görs också en jämförelse mellan pojkars och flickors skrivning. 

 

4.1           Redovisning av antal ord i texterna 
I diagrammen (figur 1 och 2) visas medelvärdet för antalet skrivna ord som elevernas texter 

innehåller vid de tre testtillfällena. Mätningen mellan skrivtesten som görs tre veckor före 

interventionens start och förtesten visar att medelvärdet för antalet skrivna ord för pojkar och flickor 

ökas från 32,75 ord till 34,44 ord. Vid eftertesten har medelvärdet för antalet skrivna ord ökat till 

55,25 ord. Standardavvikelsen vid första mättillfället är 14,13 och vid förtesten 19,50. När eftertesten 

görs har standardavvikelsen ökat till 26,25. Både pojkar och flickor har en positiv utveckling. Flickorna 

ligger dock genomgående på en klart högre nivå.  Pojkarna skriver något färre ord på förtesten när de 

två första testtillfällena jämförs. Vid jämförelse av resultaten mellan förtest och eftertest gör 

pojkarna en ökning på 14,2 ord och flickornas ökning är 24,8 ord. Flickorna ökar sitt försprång vid 

varje testtillfälle.  

 
Figur 1: Medelvärdet av antal skrivna ord vid de tre testtillfällena. 

 

 

Figur 2: Medelvärdet av antat skrivna ord när pojkars och flickors resultat jämförs. 
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Figur 3 visar att variationen mellan den elev som skriver minst antal ord och flest antal ord är stor vid 

skrivtesten som görs efter interventionen. Vid eftertesten skrivs mellan 17 ord och 101 ord. Det är 

flickorna som har de högsta värdena och pojkarna har de låga mätvärdena. Medianen är 41 ord. 

 

Figur3: Här visas var medianen finns, var de flesta resultat är samt var ”extremvärdena” finns vid 

eftertesten. 

 

4.2          Antal elever på de olika skrivnivåerna 
De följande tre diagrammen (figur 4, 5 och 6) visar elevernas skrivnivå vid test som genomfördes tre 

veckor innan start, vid förtest och vid eftertest. Vid det första testtillfället ligger de flesta eleverna på 

skrivnivå 1. På förtesten är det två fler elever på nivå 2 än nivå 1. Eftertesten visar att majoriteten av 

eleverna är på skrivnivå 2. Tre elever är kvar på nivå 1 och två elever når nivå 3. 

 

 

Figur 4: Antal elever på respektive skrivnivå vid test före start.  
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Figur 5: Antal elever på respektive skrivnivå vid förtest. 

 

 

Figur 6: Antal elever på respektive skrivnivå vid eftertest. 

 

4.3          Antalet skrivna bokstäver 
I figur 7 visas medelvärdet av antalet skrivna bokstäver under en minut vid förtest och eftertest.  

Medelvärdet för pojkar och flickor är 27,69 vid förtesten och 28,50 vid eftertesten. 

Standardavvikelseran är 6,76 vid förtesten och 5,56 vid eftertesten. Tio elever får ett högre resultat 

vid eftertesten och fem elever får ett lägre resultat på eftertesten.  För en av eleverna är resultatet 

oförändrat mellan för- och eftertest. Ökningen av antalet bokstäver ligger mellan 1-8 bokstäver och 

minskningen ligger mellan 2-11 bokstäver. Vid förstesten finns det en skillnad på 25 bokstäver mellan 

den elev som skriver flest och minst antal bokstäver under en minut. Vid eftertesten är skillnad 16 

bokstäver. Resultatet visar inte på några stora skillnader mellan mättillfällena för flickorna. Pojkarna 

gör dock en ökning på 1,8 bokstäver. Vid båda testtillfällena skriver flickorna betydligt fler bokstäver 

än vad pojkarna gör. Vid förtestet är skillnaden mellan pojkar och flickor 8 bokstäver och vid 

eftertestet har skillnaden minskat till 6,4 bokstäver. 
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Figur 7:  Medelvärdet av antal skrivna bokstäver under en minut för pojkar och flickor. 

 

4.4          Felstavade ord  
Sammanlagt ligger 19 texter på skrivnivå 1. Det totala antalet ord som skrivs på nivå 1 är 541 ord och 

av dessa är 141 ord felstavade. På skrivnivå 2 finns det sammanlagt 26 texter. Det skrivs totalt 1240 

ord, varav de felstavade orden är 239 stycken. Eftersom endast tre texter bedöms ligga på skrivnivå 

3, blir antalet ord inte mer än 178. Endast 3 av orden på skrivnivå 3 är felstavade. Figur 8 visar antal 

felstavade ord på varje nivå i procent. 

 

Figur 8 visar antalet felstavade ord på varje skrivnivå. 

 

4.5          Förhållandet mellan skrivflyt och ordavkodning/läshastighet 
När elevernas resultat på ordavkodningstesterna Ord & bild och H4 har jämförts, har testerna visat 

liknande resultat på elevernas ordavkodningsförmåga. Att läsa högt eller tyst verkar inte påverka 

eleverans resultat. Figur 9 visar ett starkt positivt samband mellan de båda testerna.  
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Figur 9: Det finns ett starkt positivt samband mellan H4 och Ord & Bild. 

 

Spridningen mellan eleverna är stor när det gäller ordavkodning. Antal lästa ord i testet Ord & Bild 

varierar mellan 17 ord och 60 ord, vilket är maxpoängen i testet. Flickorna har de höga resultaten och 

bland de låga resultaten finns både pojkar och flickor. Det är dock fler pojkar än flickor med låga 

resultat. Medianen är 32,5 ord. Figur 10 visar fördelningen av antal lästa ord på testet Ord & Bild. 

 

Figur 10: Här visas var medianen finns, var de flesta resultat är samt var ”extremvärdena” finns vid 

testet Ord & Bild. 

 

Figur 11 visar förhållandet mellan skrivflyt och ordavkodning/läshastighet. I vissa fall finns en 

överensstämmelse mellan höga värden på ordavkodning och ett högt antal skrivna ord eller låga 

värden på ordavkodning och ett litet antal skrivna ord. Resultatet visar en svag positiv tendens 

mellan ordavkodning/läshastighet och antal skrivna ord på skrivtester. 
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Figur 11 visar en svag positiv tendens mellan eftertestens skrivtest och H4. 

 

Figur 12 visar återigen en svag positiv tendens mellan ordavkodning/läshastighet och skrivflyt. Elever 

som har stanine 1-5 på Ord & Bild har skrivit mellan 17 och 38 ord. De elever som ligger på stanine 6-

9 skriver mellan 41 och 101 ord. En elevs resultat är inte medräknat i denna indelning. Eleven har 

skrivit 73 ord och har stanine 3. Den eleven som har stanine 9 på Ord & bild har skrivit 50 ord.   

 

 

Figur 12 visar en svag positiv tendens mellan eftertestens skrivtest och Ord & Bild. 
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5.           ANALYS OCH DISKUSSION 
Detta kapitel innehåller en analys och diskussion om interventionens resultat utifrån de två 

frågeställningarna om elevers utveckling av skrivflyt kan påverkas, samt om det finns samband 

mellan ordavkodning/läshastighet och skrivflyt. Interventionens resultat kopplas till litteraturen och 

metodens förtjänster och fallgropar tas upp. Upplevelse och iakttagelser under det praktiska 

genomförandet, samt pedagogiska konsekvenser som resultatet kan leda till, speciellt med tanke på 

elever som är i behov av stöd lyfts. Avslutningsvis tas frågan upp om eventuella fortsatta 

forskningsstudier. 

 

5.1          Jämförelse av resultaten vid de tre mättillfällena  
Studiens resultat ger indikationer på att det går att påverka elevernas utveckling till att nå skrivflyt. 

De tio skrivträningspassen i interventionen ger eleverna en positiv utveckling av förmågan att kunna 

skriva med flyt. Längden på elevernas texter ökar markant när resultaten innan och efter 

interventionen jämförs. Mätningen mellan skrivtesten som görs tre veckor före interventionen och 

skrivtestet som genomförs innan starten av interventionen visar ingen större förändring av antalet 

skrivna ord i texten. Däremot visar medelvärdet vid eftertesten på en signifikant ökning. 

Interventionen visar att det går att höja skrivnivån för eleverna genom den intensiva skrivträningen. 

Resultat kan tolkas som att fler elever på en låg skrivnivå har lyckas höja sin nivå än de som redan 

ligger på en högre nivå. Vid det första testtillfället ligger de flesta eleverna på skrivnivå 1. På 

förtesten är det sju elever på nivå 1 och nio elever på nivå 2. Efter interventionen har de flesta av 

eleverna (elva stycken) nått skrivnivå 2, tre elever ligger kvar på skrivnivå 1 och två elever når 

skrivnivå 3. Studiens resultat visar på att det ofta råder ett samband mellan antal ord och skrivnivå. 

När textlängden ökar, når eleverna också en högre skrivnivå. Detta stöds av forskning som Berninger 

(2000) har kommit fram till. Berninger (2000) fann samband mellan flyt i skrivandet, textens längd 

och kvalitet.  

Det finns dock exempel på att textlängden inte automatiskt ger en hög skrivnivå. En av eleverna vars 

texter bedöms att ligga på skrivnivå 1, skriver texter som innehåller många ord, men alla 

tankeenheter till bilden börjar på samma sätt och upprepningar förekommer ofta i texten. Exempel 

finns också på att skrivna texter som bedöms ha en hög skrivnivå inte är bland de längsta 

elevtexterna i elevgruppen. Berninger och Swanson (1994) anser att textskapande och transkription 

(att kunna överföra ord till bokstäver) inte alltid följs åt utvecklingsmässigt. En av eleverna i studien 

har många tankar och idéer som förmedlas muntligt, men skrivresultatet blir ändå på en låg nivå. Här 

hindras textskapandet av att eleven får lägga mycket kraft på skrivhantverket och att kunna överföra 

talspråket till skriftspråk. För nybörjare och för elever i läs- och skrivsvårigheter är fonem i ordet 

svåra att urskilja när det talade ordet ska skrivas ner. Till exempel flyter språkljuden ihop och färgar 

av sig på varandra vilket gör att fonemen blir svåra att kunna segmentera (Lundberg, 2008; Torneus, 

2000).  

  

5.2          Textkvalitet och skrivflyt på de olika skrivnivåerna    
Interventionens resultat pekar på att det finns samband mellan en automatiserad skrivförmåga och 

textens kvalitet. De elever som når den högsta skrivnivån har också automatiserat handskrivningen 
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full ut. Dessa elever behöver inte lägga energi på att minnas och forma bokstäver och stavningen är 

näst intill felfri. Forskning som exempelvis Christensen (2009) utfört, har kommit fram till att 

handskrivningen måste automatiseras för att eleven ska kunna skriva texter av hög kvalitet. Flera 

elever på skrivnivå 2 skriver med flyt och framför ett innehåll av god kvalitet, men använder inte 

punkt och stor bokstav i texten. Saknaden av punkt och stor bokstav gör att de inte uppfyller kraven 

för kriterierna på skrivnivå 3. Elever som befinner sig på skrivnivå 1 har inte fullt ut automatiserat 

skrivningen. Eleverna behöver stöd i att minnas bokstävernas form och får lägga tid på att kunna 

segmentera fonem i orden. Innan en färdighet har automatiseras, kommer arbetsminnet att belastas 

(Taube, 2011). Eleverna på skrivnivå 1, har ännu inte resurser över till att skapa texter där fokus fullt 

ut riktas mot textinnehållet eftersom skrivhantverket fortfarande kräver en stor del av elevernas 

koncentration och uppmärksamhet. Berninger et al. (1992) poängterar att först måste de 

grundläggande färdigheterna i handskrivning befästas för att skrivprocesser på en högre nivå ska 

kunna utföras. Liknande slutsatser drar Overvelde och Hulstijn (2011); när den lägre kognitiva 

skrivnivån är automatiserad frigörs resurser till processer på högre skrivnivåer. 

 

5.3          Resultat av bokstavstesten 
Elevernas resultat när det gäller att skriva bokstäver under en minut visar inte på några stora 

skillnader mellan förtest och eftertest. Tendensen verkar vara att elever med det lägsta antalet 

bokstäver per minut höjer resultaten, medan elever med de högre resultaten i vissa fall får ett lägre 

resultat vid eftertesten. Kanske har interventionen gynnat de elever som från början ligger lågt eller 

är det så att elevernas dagsform avgör hur många bokstäver de hinner skriva. De tio skrivtillfällena 

har inte innehållet speciell träning i att skriva bokstäver, något som kanske måste ingå för att kunna 

se en tydligare utveckling. 

När resultaten i att skriva bokstäver under en minut jämförs med elevernas skrivnivå finns ett visst 

samband mellan en låg skrivnivå och låga resultat på att skriva bokstäver under en minut. Elever som 

ligger på en hög skrivnivå har i de flesta fall höga resultat när det gäller att skriva bokstäver under en 

minut. Även om sambandet inte är tydligt för alla elever, pekar studien på ett samband mellan 

elevers ortografisk-motoriska förmåga och bedömd skrivnivå. De flesta elever som har låga resultat 

på att skriva bokstäver under en minut, skriver också färre antal ord i texterna. Studier som bland 

annat Christensen (1999; 2009) och Berninger et al. (2006) har utfört visar ett starkt samband mellan 

förmågan att automatiskt kunna forma bokstäver och att kunna skriva texter av god kvalitet. Även 

Medwell och Wray (2008) poängterar detta samband. Berninger et al. (2006) anser att förmågan att 

automatiskt skriva bokstäver är den faktor som bäst kan förutse textens längd och kvalitet.  

 

5.4          Skillnader i resultat mellan pojkar och flickor 
Forskningen har visat att flickor presterar bättre än pojkar i skrivning (Catts & Kamhi, 2005; Medwell 

& Wray, 2008, Taube, 2011). Denna studies resultat ger signaler om tydliga skillnader mellan pojkar 

och flickor. Både när det gäller att skriva bokstäver under en minut och när antalet ord räknas i 

texterna, får pojkarna ett signifikant sämre resultat. Vid skrivtestet tre veckor innan interventionen 

skriver pojkarna i medeltal 21 ord och flickorna 39 ord, en skillnad på 18 ord. Vid förtesten har denna 

skillnad ökat till 26 ord och eftertesten visar en skillnaden på hela 37 ord. En förklaring till resultatet 
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är att för vissa flickor i studien ökas textlängden markant, vilket höjer flickornas medelvärde. Catts 

och Kamhi (2005) lyfter att skolans ämnesval för skrivuppgiften ofta tilltalar flickor mer än pojkar. 

Med tanke på detta bör bildernas betydelse för elevernas skrivande i skrivtesterna diskuteras. Bilden 

i det första skrivtestet föreställer en eka med två personer som metar, andra bilden föreställer djur 

och en flicka på ett födelsedagskalas och bilden till eftertestet föreställer en pojke och en flicka som 

badar i en sjö. Hade resultatet blivit annorlunda med till exempel en rymdbild, som enligt Catts och 

Kahmis undersökningar borde tilltala pojkar i högre grad?  

När det gäller förmågan att automatiskt kunna forma bokstäver framför Berninger och Svanson 

(1994) att pojkar generellt sätt har en sämre ortografisk-motorisk förmåga vid skolstarten. Vid 

förtesten i denna studie formar pojkarna i medeltal 22 bokstäver på en minut och flickorna 30 

bokstäver. Denna skillnad skulle kunna tolkas som att flickor har en bättre finmotorisk förmåga än 

pojkarna och att de därmed också har bättre förutsättningar att kunna skriva längre texter. 

Eftertesten visar att pojkarna skriver 24 bokstäver i medeltal och flickornas resultat förblir 

oförändrat. Medwell och Wray (2008) anser att pojkar ofta får för lite skrivträning. Kan pojkarnas 

ökning av antalet bokstäver bero på att de under interventionen skrivit mer än vad de annars gör i 

skolan? I detta sammanhang spelar också motivationen en viktig roll för skrivningen. Taube (2011) 

har kommit fram till att flickor har en mer positiv inställning till skrivning och att flickor också gärna 

skriver på fritiden. Skillnaden mellan pojkar och flickors skrivning skulle kunna tolkas utifrån 

”Matteuseffekten” som beskrivits av Stanovich (1986). De elever som behöver skrivträna mest, är de 

som skriver minst och därmed ökar skillnaden mellan pojkar och flickor.  

 

5.5          Elevers skrivutveckling och stavning 
De allra flesta eleverna i skolår 1 och 2 befinner sig i skrivutvecklingen på det steget som Høien och 

Lundberg (1999) kallar för alfabetisk-fonemisk nivå. Eleverna använder sig av en ljudenlig stavning.  

Flera av eleverna i både klass 1 och 2 börjar upptäcka språkets ortografi och klarar av att stava till ord 

som flicka, gör, sprang, och arg. Många av eleverna stavar rätt till grammatiska morfem som –er och 

–en i slutet av orden. Detta kan tolkas som att eleverna parallellt utvecklar alfabetiska, ortografiska 

och morfologiska kunskaper, vilket Treiman och Bourassa (2000) förespråkar. Ett annat 

förklaringssätt är att ord som eleverna ofta använder lär de sig att stava utifrån det ortografiska 

tillvägagångssättet (Catts & Kamhi, 2005). Ett par elever befinner sig på en ortografisk-morfemisk 

nivå. Elever som når denna nivå skriver automatiskt utan att behöva tänka på de enskilda fonemen. 

Ordens stavningsmönster finns lagrade i elevernas mentala lexikon. Vid granskning av elevtexterna 

framkommer det att några elever är i början av en alfabetisk-morfemisk nivå. Versaler och gemener 

blandas och ordgränserna är inte tydliga för eleverna, vilket resulterar i att ord skrivs ihop. Eleverna 

använder enbart ett fonologiskt stavningssätt. För vissa av elever är det svårt att kunna urskilja alla 

fonemen i det talade språket och bokstäver ”tappas” i orden. Att kunna skriva fonologiskt utan att 

fonem utelämnas är ett viktigt steg mot en säker stavning (Söderberg Juhlander, 2011).  

Texternas skrivnivå och antalet stavfel som finns på nivån verkar ha ett samband. 26 procent av 

orden i texterna på skrivnivå 1 är felstavade, på skrivnivå 2 är 19 procent av orden felstavade och på 

skrivnivå 3 endast 1,6 procent. Resultatet visar att de elever som tillägnat sig språkets ortografi också 

når en högre skrivnivå och får ökat flyt i skrivningen (Scotts, 2005). Dessa elever klarar både av de 

fonologiska och morfologiska stavningsprinciperna, vilket har avgörande betydelse för att kunna 
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stava (Lundberg 2008; Taube 2011). Graham et al. (1997) fann i sin forskning att flytet i författandet 

signifikant påverkades av stavningen och handskrivningen.  

 

5.6          Samband mellan ordavkodning/läshastighet och skrivflyt 
De båda testerna H4 och Ord & Bild visar på samstämmighet av resultaten och kan därmed beskrivas 

ha hög tillförlitlighet. I elevgruppen är det stor spännvidd när det gäller ordavkodning/läshastighet. 

Det finns ett svagt positivt samband mellan elevernas förmåga att skriva med flyt, mätt i antal ord de 

skriver och ordavkodning/läshastighet. Tendensen är att de flesta elever med stanine 1-5 också 

skriver färre ord jämfört med de elever som ligger på stanine 6-9. Dock finns flera undantag som till 

exempel visar att eleven kan skriva texter som innehåller många ord och ha ett lågt staninevärde i 

ordavkodning. Det förekommer också att eleven har ett högt staninevärde i ordavkodning och skriver 

texter som är relativt korta.  

Diskussionen om läsning och skrivning är två sidor av samma mynt har inget enkelt svar. Helt klart är 

att vid både läsning och skrivning måste eleven ha upptäckt den alfabetiska principen, kunna koppla 

ihop grafem och fonem. Den fonologiska medvetenheten är en viktig faktor för att läsa och skriva 

(Høien & Lundberg, 1999). Kan det vara så att de elever som skriver långa texter och får låga resultat 

på ordavkodningstester, befinner sig i början av läs- och skrivinlärningen då det är lättare att skriva 

ord än att läsa? Hagtvet (1990) och Tornéus (2000) anser att segmentering är lättare än syntes för 

nybörjaren. Eleven vet själv ordet som ska skrivas till skillnad från läsningen (Björk & Liberg, 1996).  Å 

andra sidan är skrivning en mer kognitivt krävande aktivitet. Vid skrivning ska eleven skapa texten, 

vilket bland annat kräver inkodning och skrividéer (Taube, 2011). Skrivhantverket hindrar många 

elever att få flyt i skrivningen (Christensen, 2009). Vissa av eleverna i studien skriver korta texter och 

får höga staninevärden på ordavkodningen. En förklaring till detta kan vara att skrivhantverket och 

stavningen ännu inte har automatiserats. De elever som i studien kommit till en ortografisk-

morfemisk skrivnivå, har också flyt i skrivandet och är goda läsare. De använder kunskaper om ords 

stavningsmönster både när de läser och skriver (Høien & Lundberg, 1999). Landerl (2011) anser att 

det finns likheter mellan läsning och skrivning, men att det inte handlar om identiska processer.  

Kanske är det just därför som denna studie inte kommer fram till ett tydligt samband mellan skrivflyt 

och ordavkodning/läshastighet. Det är många faktorer som ska samverka med varandra för att 

eleven både ska kunna läsa och skriva med flyt. 

  

5.7          Metoddiskussion 
När en undersökning utförs inom skolan är det av vikt att jag är medveten om att min egen 

erfarenhet som lärare kan vara både en styrka och svaghet för studien. Att jag själv är en del av 

skolkulturen gör att jag insatt i skolans verksamhet, samtidigt som det kan innebära att jag inte 

reflekterar över vissa företeelser, utan tar dem för givna. Jag har försökt att inta en objektiv roll när 

metod och resultaten analyseras för att undvika den så kallade ”Hawtorne-effekten”. ”Hawtorne-

effekten” har att göra med i vilken grad lärares inställning påverkar resultatet (Høien & Lundberg, 

1999). När elevernas resultat redovisas i form av medelvärde måste också den stora spridningen i 

resultaten vägas in. Eftersom urvalet av elever är begränsat går resultatet inte att generalisera, men 

ger ändå vissa indikationer på att metoden har utvecklat skrivflytet hos eleverna. Gustafson (2009) 
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varnar för att dra allt för säkra slutsatser av en enstaka undersökning. Vid skrivtesterna finns det flera 

faktorer som kan ha påverkat resultaten, till exempel elevernas dagsform, motivation och 

koncentration. Även om jag har försökt att avdramatisera tidtagningen vid testerna, kan vissa elever 

känt sig stressade av detta moment. Lundberg och Herrlin (2005) poängterar att det är angeläget att 

inte ha en övertro till tester, men att testerna kan ge pedagogerna vägledning i undervisningen.  

Tidsramarna för undersökningen har fått ändras. Från början var det planerat att de tio skrivpassen i 

interventionen skulle förläggas under två veckor. På grund av en temadag, tandläkarbesök och en 

lovdag, behövdes tre veckor för att kunna genomföra de tio skrivtillfällena. Om en elev har missat ett 

skrivträningspass i tankeboken, har denna elev fått skriva i boken dagen därpå. Alla elever i studien 

har fått tio skrivträningspass i tankeboken.  

Det har varit en klar fördel att ha försökt utgå från Vygotskijs teorier om hur skrivutvecklingen sker i 

meningsfulla sociala sammanhang. Alla elever har varit inkluderade i klassrummet och vid varje 

skrivtillfälle har det funnits en muntlig och skriftlig kommunikation mellan barnen och Mini. Dockan 

Mini har fångat barnens engagemang och motiverat till att skriva i tankeboken. Enligt Boscolo (2009) 

är det aktiviteterna i klassrummet som skapar motivationen. Eftersom Mini finns i läseboken har det 

varit naturligt att läsa Minis brev och skriva ner tankar till Mini. Att Minis kommentarer i tankeboken 

var viktiga och lästes av eleverna visar kommentarer som ”Kan jag skriva svar på Minis fråga?” ”Får 

jag också skriva frågor till Mini?”. Innan interventionen fanns farhågor om att eleverna skulle tröttna 

på tankeboken, eftersom skrivandet är en krävande uppgift, speciellt för de elever som inte kommit 

igång med skrivningen. Vid utvärderingen var dock alla elever mycket positiva till interventionen. 

Eleverna undrade om inte Mini kunde komma fler gånger och en elev ville fortsätta att skriva i 

tankeboken hemma. Vidare framkom att alla elever hade upplevt ”startmeningarna” på tavlan som 

ett bra stöd för att komma igång med att skriva. Även diskussionen innan skrivningen i tankeboken 

var en god hjälp för de elever som annars kan ha svårt att veta vad de ska skriva. Vikten av samtalets 

betydelse före en skrivuppgift poängteras av Björk och Liberg (1996). Längden på texterna i 

tankeböckerna varierade från knappt en halv skrivboksida till flera sidor. Vid slutet av skrivperioden 

ökade textlängden hos flera elever som tidigare skrivit relativt korta texter. När eleverna bads att läsa 

igenom sin egen text för att se om något i texten skulle ändras, var det få elever som reviderade 

något. När eleven skrivit sin text var den ur elevens synvinkel klar och färdig.  Jag tolkar detta som att 

de flesta elever ännu inte är på den nivån i skrivutveckling där fokus är på revidering och planering. 

Att kunna revidera en text är exempel på en process som sker på en hög kognitiv nivå (Overvelde & 

Hulstjin, 2011). Taube (2011) anser att barns metakognition är till början begränsad, vilket påverkar 

bland annat revidering av texter. 

På grund av den korta tiden för varje skrivtillfälle och att jag i första hand ville fokusera på skrivning, 

ingick det inte att rita bilder till texten. Vid det första skrivtillfället kom frågan upp om de fick rita 

bilder, men detta kommenterades inte sedan av någon elev. Enligt studier av Heilä-Ylikallio (1997) 

och Shagoury (2009) kan elever i åttaårsåldern skriva texter som inte är beroende av en bild, vilket 

denna studie också visar. Sammanfattningsvis har arbetssättet att använda en tankebok fungerat 

över förväntan och lett till ett ökat skrivflyt hos både pojkar och flickor. Att skriva i en tankebok 

utvecklar skriftspråket (Björk & Liberg, 1996). Som lärare måste man vara beredd på att lägga ner lite 

extra tid på att skriva kommentarer i tankeboken för att stimulera till fortsatt skrivande och skriftlig 

kommunikation. 
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När det gäller testerna är jag tveksam till namnet på den första skrivnivån, ”Inte kommit igång med 

skrivningen” i screeningmaterialet DLS™bas (Järpsten, 2004). Även om eleverna på denna nivå har 

långt kvar till ett formellt skrivande, har de kommit igång med skrivningen och befinner sig i början av 

stadiet som Høien och Lundberg (1999) kallar alfabetisk-fonemisk skrivning. 

Björk och Liberg (1996) anser att skrivhantverket grundläggs genom att eleverna får använda 

upptäckarstavning. För vissa av barnen i studien, framför allt pojkarna, har det inte varit tillräckligt 

med detta för att nå samma ökning av skrivflytet som övriga i klassen. Även Medwell och Wray 

(2008) har kommit fram till att ”invented spelling-träningen” måste kompletteras med 

handskrivningsträning. Därför hade det varit intressant att undersöka om pojkarna i studien varit 

hjälpta av en explicit träning i att minnas och forma bokstäver för att kunna få ett ökat skrivflyt. 

Studier av Jones och Christensen (1999) och Berninger et al. (1997, 2006) har visat på goda resultat 

vid ortografisk-motorisk träning, som i sin tur har lett till ökat skrivflyt.  

En faktor som eventuellt kan ha påverkat skrivresultatet är valet av bilder. Enligt Catts och Kamhi 

(2005) finns tankar om att flickor gynnas av skolans skrivuppgifter. Kanske borde de kompletterande 

bilderna till skrivtesten ha valts med ett genusperspektiv i tankarna. Att fiska och bada som de båda 

kompletterande bilderna handlar om, riktar sig i mitt tycke lika mycket till pojkar som till flickor. 

Eftersom testet DLS™bas (Järpsten, 2004) endast innehåller en bild, har de tillagda bilderna i studien 

inte ingått när testet har standardiserat. Alla texter till bilderna bedöms dock utifrån samma kriterier.  

 

5.8          Pedagogiska konsekvenser 
Att ha problem med skriftspråket kommer att påverka samtliga skolämnen, eftersom läsning och 

skrivning genomsyrar alla ämnen. För att alla elever ska nå läroplanens mål när det gäller skrivning 

och för att skapa delaktighet i samhällets skriftspråkliga kommunikation, krävs att skolan kan ge stöd 

till de elever som har skrivsvårigheter.  

Rollen som blivande speciallärare, ger ökade möjligheter att kunna stödja elevernas 

skriftspråksutveckling. Genom förebyggande insatser kan många misslyckanden undvikas som annars 

skulle ha resulterat i en dålig självbild och undvikande av skrivuppgifter. Den så kallade 

”Matteuseffekten” ska aldrig behöva uppstå för någon elev (Stanovich, 1986). Enligt Myrberg (2007) 

är de tidiga insatserna att föredra. Elevernas självbild ska inte hinna påverkas negativt innan de får 

hjälp. Det är angeläget att elever i skrivsvårigheter får uppleva att de kan och klarar av skolans 

uppgifter. Eleverna måste få känna att de behärskar skrivsituationen samtidigt som de också ska få 

nya utmaningar för att utvecklas (Myrberg, 2007). Det gäller för läraren att genomföra 

skrivaktiviteter som leder fram till elevens proximala utvecklingszon (Bråten, 1998).  Till att börja 

med behövs stödstrukturer och hjälp av lärare eller mer erfarna kamrater.  

Denna interventionsstudie är genomförd i klassrummet tillsammans med klassläraren, för att kunna 

belysa att specialpedagogisk verksamhet kan ske i klassen. Den ökade lärartätheten under de tio 

skrivtillfällen har inneburit att elever i behov av extra skrivhjälp har haft möjlighet till mer stöd än vad 

de annars kan få i klassrumsmiljön.  Eleverna har varit rumsligt, socialt och didaktiskt inkluderade i 

klassrummet (Asp-Onsjö, 2008). Undervisningen har försökt att möta elevernas olika nivåer i 

skrivutveckling, istället för att barnen ska differentieras. Ett gott samarbete mellan klasslärare och 

speciallärare är betydelsefullt för att skapa en framgångsrik skrivutveckling hos eleverna (Myrberg, 
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2007). Som speciallärare är det av vikt att kunna använda olika arbetssätt och metoder. Det finns 

ingen lösning som passar alla individer, utan det gäller att välja passande metod till rätt elev. En-till-

en-undervisning under korta intensiva perioder kan vara en värdefull insats för vissa elever (Myrberg, 

2007). När exkluderande åtgärder vidtas är det angelaget att väga åtgärdens för- och nackdelar mot 

varandra. En-en-undervisning har visat sig vara effektiv, samtidigt som arbetssättet är mer 

resurskrävande. Ur elevens synvinkel innebär det att eleven ”missar” den vanliga 

klassundervisningen. Den exkluderande åtgärden kan för vissa elever kännas utpekande, samtidigt 

som det för andra elever kan upplevas som ett positivt och utvecklande träningstillfälle. Som 

speciallärare måste det finnas en fingertoppskänsla och lyhördhet inför elevernas olika inställningar 

om ett gott resultat ska kunna åstadkommas.  

Det ligger nära till hands att dra paralleller mellan denna studie och ”Response to Intervention”, RTI.  

Avsikten med RTI är att undersöka hur elever svarar på en åtgärd. ”Response-to-intervention-

diagnostik, RTI, kan vara en bra hjälp för att kunna utvärdera de gjorda insatserna (Myrberg, 2007). I 

denna intervention har alla elever i varierande omfattning gjort framsteg. För elever i riskzonen är 

det angeläget att undersöka vad det är som hindrar ett ökat flyt i skrivandet. Framförallt bör man 

vara observant på om det finns elever i skolår två som inte har fått en ökad skrivhastighet (Overvelde 

& Hulstijn, 2011). Ligger problemet i att kunna urskilja de olika fonemen i orden och att kunna skriva 

fonologiskt? Eller handlar det om en ortografisk-motorisk osäkerhet? För andra elever kan orsaken 

istället vara att eleven kan ha stannat på alfabetisk-fonemisk nivå och inte har börjat upptäcka 

ortografisk-morfemisk stavning. En elevs metakognition, medvetenhet om den egna skrivförmågan 

kommer också att påverka skrivningen. Detta är exempel på tänkbara frågor som kan behöva ställas 

för att ringa in elevens svårigheter och därefter sätta in adekvata åtgärder. 

En återkommande faktor som lyfts för elever i skrivsvårigheter är behovet av mer tid till skrivträning 

innan eleven kan nå skrivflyt (Gregg et al. 2007). Det är av vikt att det prioriteras många tillfällen till 

skrivning i undervisningssituationen. Träningstiden är avgörande antingen det gäller handskrivning 

eller att skriva på datorn för att få ett automatiserat skrivande (Lundberg, 2008; MacArthur, 2009; 

Myrberg, 2007). 

När den första skrivinlärningen sker måste det finnas en medvetenhet om för- och nackdelar med 

skrivträning för hand och på datorn. Lundberg (2008) anser att för elever med en långsam 

skrivutveckling kan det vara en fördel med handskriften. Handens skrivrörelse hjälper eleven att 

skapa minnesbilder av bokstäver. Berninger (2000) poängterar att minnesbilden av hur en bokstav 

ska formas har större betydelse än elevens finmotorik vid handskrivning av bokstäver.  

Det är angeläget att jag som blivande speciallärare inser att skrivning snart blir en svårare uppgift än 

att läsa. Vid skrivningen ställs krav på elevernas arbetsminne när inkodning, textbyggande och 

idéskapande ska ske näst intill samtidigt (Taube, 2011). Forskningen som redovisas i denna uppsats 

poängterar vikten av att de grundläggande förmågorna i skrivhantverket och stavningen har 

automatiserats för att eleven ska komma vidare i skrivutvecklingen (Christensen, 2009). Även om 

skrivning är en kognitivt krävande uppgift, pekar resultatet av denna intervention på att en kort 

intensiv period av skrivträning i klassrummet, kan hjälpa elever att komma en bit på vägen till att nå 

skrivflyt.  
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6.         FÖRSLAG TILL VIDARE STUDIER 
I uppsatsen har det redovisats stora skillnader mellan pojkars och flickors skrivning. Flickorna verkar 

överlag lyckas bättre med skrivuppgifterna. Även forskningen som hänvisas till i studien har kommit 

fram till att pojkarna får sämre resultat vid skrivuppgifter än flickorna. Skolans undervisning måste bli 

bättre på att möta pojkarnas behov. Det vore intressant att undersöka om det finns metoder i 

skrivning som kan gynna pojkars skrivande. En infallsvinkel är om valet av bilder till en skrivuppgift 

kan påverka pojkarnas skrivresultat. 

Ett forskningsområde som känns aktuellt att undersöka är hur det ökande användandet av datorer i 

den första läs- och skrivundervisningen påverkar elevernas förmåga att skriva för hand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  41 (50) 

 

REFERENSER 
Adams, M. J. & Osborn, J (1990). Beginning reading instruction in the united states. Center for the   

     Study of Reading. University of Illinois at Urbana-Champaign.  

Asp-Onsjö, Lisa (2008).  Åtgärdsprogram i praktiken. Att arbeta med elevdokumentation i skolan. 

     Lund: Studentlitteratur AB. 

Berninger, V. (2000). Development of language by hand and its connection with language by ear, 

     mouth, and eye. Topics in Language Disorders, 20(4): 65-84. 

Berninger, V., Rutberg, J., Abbott, R., Garcia, N., Anderson-Youngstrom, M., Brooks, A., and Fulton, 

     C. (2006). Tier 1 and Tier 2 early intervention for handwriting and composing, Journal of School 

     Psychology, 44(1): 3-30. 

Berninger, V. & Swanson, L. (1994). Modifying Hayes and Flower´s model of skilled writing to explain 

     beginning and developing writing. In: E.Butterfield (ed.). Childrens Writing: Toward a Process  

     Theory of the Development of Skilled Writing. Vol. 2: 57-81. 

Berninger, V., Vaughn, K., Abbott, R., Abbott, S., Rogan, L., Brooks, A., Reed, E., and Graham, S.  

     (1997). Treatment of handwriting problems in beginning writers: Transfer from handwriting to 

     composition. Journal of Educational Psychology, 89: 652-666. 

Berninger, V., Yates, C., Cartwright, A., Rutberg, J., Remy, E., and Abbott, R. (1992). Lower-level      

     developmental skills in beginning writing. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal,  

     4:257-280. 

Björk, Maj & Liberg, Caroline (1996). Vägar in i skriftspråket tillsammans och på egen hand. 

     Stockholm: Natur & Kultur.     

Björn, Marianne, Jacobson, Christer & Svensson, Idor (2009). Dyslexi och kompensatoriska/ 

      alternativa hjälpmedel. I: Stefan Samuelsson m fl. Dyslexi och andra svårigheter med  

      skriftspråket. Stockholm: Natur och Kultur. 

Boscolo, Pietro (2009). Engaging and motivating children to write.  In: R. Beard, D. Myhill, J. Riley &  

     M. Nystrand (Eds). The SAGE Handbook of Writing Development. London: SAGE Publications Ltd.    

Bråten, Ivar (1998). Vygotskij och pedagogiken. Lund: Studentlitteratur AB. 



 

  42 (50) 

 

Bryman, Alan (2008). Samhällsvetenskapliga metoder. Uppl 2. Malmö: Liber AB. 

Catts, Hugh, W. & Kamhi, Alan, G. (2005). Language and Reading Disabilities. Second Edition. USA: 

     Pearson Education, Inc. 

Chomsky, Carol (1971). Invented spelling in the open classroom. Word: Journal of the Linguistic  

     Circle of New York, 27: 499-518. 

Christensen, Carol, A. (2005). The role of orthographic-motor integration in the production of 

      creative and well-structured written text for students in secondary school. Educational  

      Psychology. Vol. 25, No. 5, 441-453.  

Christensen, Carol, A. (2009).  The critical role handwriting plays in the ability to produce high quality  

     written text. In: R. Beard, D. Myhill, J. Riley & M. Nystrand (Eds). The SAGE Handbook of Writing 

    Development. London: SAGE Publications Ltd.     

Conrad, Nicole (2008). From reading to spelling and spelling to reading: Transfer goes both ways. 

     Journal of Educational Psychology, Vol. 100, No 4, 869-878. 

Dahlgren, Gösta & Olsson, Lars-Erik (1985). Läsning i barnperspektiv. Acta  Universitatis  

     Gothoburgensis, Vasastadens Bokbinderi. 

Dysthe, Olga (1996). Det flerstämmiga klassrummet. Lund: Studentlitteratur. 

Ehri, Linnea (2000). Learning to read and learning to spell: Two sides of a coin. Topics in 

      Language Disorders, 20(3): 19-36. 

Erdogan, Özge (2011). Relationship between the phonological awareness skills and writing skills of 

     the first year students at primary school. Educational Sciences: Theory & Practice, 11(3): 1506- 

    1510. 

Elbro, Carsten (2004). Läsning och läsundervisning. Stockholm: Liber AB. 

Frost, Jørgen (2005). Semantic and Phonological Skills in Predicting Reading Development: From 3 -16 

     Years of Ages. Bredtvet Resourse Centre, Norway. 

Graham, S., Berninger, V., Abbott, S., and Whitaker, D. (1997). Role of mechanics in composing of 

      elementary school students: A new methodological approach. Journal of Educational Psychology, 

     89(1): 170-182. 



 

  43 (50) 

 

Graves, Donald, H. (1983). Writing: Teachers and children at work. Portsmouth, New Hampshire: 

     Heinemann Educational Books. 

Gregg, N., Coleman, C., Davis, M., and Chalk, J. C. (2007). Times essay writing: Implication for high- 

     stakes tests. Journal of Learning Disabilities, 40(4): 306-318. 

Gustafsson, Karin & Mellgren, Elisabeth (2005). Barns skriftspråkande – att bli en skrivande och   

      läsande person. Göteborgs studies in educational sciences 227. Acta Universitatis Gothoburgensis. 

Gustafson, Stefan (2009). Dyslexi och interventioner. I: Stefan Samuelsson m fl. Dyslexi och andra 

     svårigheter med skriftspråket. Stockholm: Natur och Kultur. 

Hagtvet, Eriksen, Bente (1990). Skriftspråksutveckling genom lek. Hur skriftspråket kan stimuleras i 

     förskoleåldern. Stockholm: Natur och Kultur. 

Hagtvet, Eriksen, Bente (2009). När riskbarn möter klassrumspraxis. I: Bjar L. & Frylmark A. (red:er), 

     Barn läser och skriver – specialpedagogiska perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. 

Heilä-Ylikallio, Ria (1997). Vad berättar barntexter? Mönster i texter skrivna av barn i åldern sex 

     och åtta år.  Åbo: Åbo Akademis förlag. Diss. Åbo Akademi. 

Hoover, A. Wesley & Gough B. Philip (1990). The simple view of reading. Reading and Writing: 

      An Interdisciplinary Journal 2: 127-160. Kluwer Academic Publishers.  

Høien, Torleiv & Lundberg, Ingvar (1999). Dyslexi från teori till praktik. Stockholm: Natur & Kultur. 

Jacobson, Christer (2011). Testteori. I: Kompendium LOS 2-3. Växjö: Linnéuniversitetet. 

Jenner, Håkan (2004). Motivation och motivationsarbete i skola och behandling. Forskning i fokus, 

     nr.19. Myndigheten för skolutveckling. Stockholm: Liber. 

Johansson, Maj-Gun (2010). Datorträning i läsflyt och stavning. Analys och utvärdering av fixerad 

     och resultatstyrd flash-cardexponering. Institutionen för psykologi: Umeå universitet.  

Jones, Dian & Christensen, Carol, A. (1999). Relationship between automaticity in handwriting and    

     students´ ability to generate written text. Journal of Educational Psychology, Vol.91, No.1, 44-49. 

Järpsten, Birgitta (2004). DLS™bas för skolår 1 och 2. Handledning. Stockholm: Hogrefe  

     Psykologiförlaget AB. 

Landerl, Karin (2011). Associations and dissociations of deficits in reading and spelling.   



 

  44 (50) 

 

     I: Dyslexi aktuellt om läs- och skrivsvårigheter. Nummer 3, 2011. 

Lindahl, Rickard (1955). Lindahls högläsningsprov H4. Västra Frölunda: Rickard Lindahl Förlag. 

Lundberg, Ingvar (2008). God skrivutveckling. Kartläggning och undervisning. Stockholm: 

     Natur och Kultur. 

Lundberg, Ingvar & Herrlin, Katarina (2005). God läsutveckling. Kartläggning och övningar.  

     Stockholm: Natur & Kultur. 

MacArthur, Charles, A (2009). Reflections on research on writing and technology for struggling 

     writers. In: Learning Disabilities Research & Practice, Vol. 24 (2), 93-103. 

Medwell, Jane & Wray, David (2008). Handwriting – A forgotten language skill? Language and 

      Education, 22:1, 34-47. 

Myrberg, Mats (2007). Dyslexi – en kunskapsöversikt. Stockholm: Vetenskapsrådets  

     rapportserie 2: 2007. 

Nielsen, Cecilia (2005). Mellan fakticitet och projekt: Läs- och skrivsvårigheter och strävan att 

     övervinna dem. Diss. Göteborg: univ. 

Nilsson, Per (2012).  Kvantitativa ansatser, datainsamlingsmetoder och analyser. Föreläsning 

     2012-02-10 Växjö: Linnéuniversitetet. 

Olofsson, Åke (2009). Fonologisk medvetenhet. I: Stefan Samuelsson m fl. Dyslexi och andra 

     svårigheter med skriftspråket. Stockholm: Natur och Kultur. 

Olofsson, Åke & Juhlander, Pernilla (2003). Ord och Bild. Umeå: Umeå universitet. 

Overvelde, Anneloes & Hulstijn, Wouter (2011). Handwriting development in grade 2 and grade 3 

     primary school children with normal, at risk, or dysgraphic characteristics. Research in 

     Developmental Disabilities. 32: 540-548. 

Persson, Bengt (2007). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Stockholm: Liber AB. 

Read, Charles (2009). Learning to use alphabetic writing. In: R. Beard, D. Myhill, J. Riley & M. 

     Nystrand (Eds). The SAGE Handbook of Writing Development. London: SAGE Publications Ltd. 

Scott, M., Cheryl (2005). Learning to write. In: Catts, Hugh & Kamhi, Alan (red:er). Language and  

     Reading Disabilities. Second Edition. USA: Pearson Education, Inc. 



 

  45 (50) 

 

Shagoury, Ruth, E. (2009). Raising writers. Understanding and nurturing young children’s  

     writing development. Pearson Education Inc. 

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm:  

     Fritzes. 

Smidt, Sandra (2010). Vygotskij och de små och yngre barnens lärande. Lund: Studentlitteratur AB. 

Stanovich, E. Keith (1986). Matthew effects in reading: Some consequences of individual  

     differences in the acquisition of literacy. Reading Research Quarterly. Vol. 21. No. 4. Pp. 360-407. 

Stensmo, Christer (1994). Pedagogisk filosofi. Lund: Studentlitteratur. 

Söderberg Juhlander (2011). Läsprocessen. Föreläsning 2011-02-25. Växjö: Linnéuniversitetet.     

Taube, Karin (2011). Barns tidiga skrivande. Stockholm: Norstedts. 

Tornéus, Margit (2000). På tal om språk. Språklig medvetenhet hos barn. Stockholm: Liber AB.      

Treiman, Rebecca & Bourassa, Derrick, C (2000). The development of spelling skill. Topics of  

     Language Disorders, 20, 1-18. 

Thurén, Thorsten (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. Malmö: Liber AB. 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

     forskning. Tillgänglig: www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society. The development of higher psychological processes.   

     Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, England. 

Wengelin, Åsa (2009). Språket i tal och skrift. I: Bjar L. & Frylmark A.(red:er), Barn läser och skriver – 

     specialpedagogiska perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. 

Weintraub, Naomi & Graham, Steve (1998). Writing legibly and quickly: A study of children´s ability 

     to adjust their handwriting to meet common classroom demands. Learning Disabilities 

    Researches and Practice, 13(3), 146-152. 

 

 

 

 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


 

  46 (50) 

 

BILAGOR 
 

Bilaga 1 

Ordlista: 

Avkodning avser översättning av bokstäver till ljud och ord (Tornéus, 2000).  

Den alfabetiska principen innebär att kunna koppla ihop fonem och grafem (Høien & Lindberg, 1999). 

Fonologisk syftar på den ljudmässiga sidan av språket (Høien & Lindberg, 1999). 

Fonem är språkets minsta betydelseskiljande ljud som inte i sig själv betyder något (Høien & 

Lundberg, 1999; Taube, 2011). 

Gemener avser alfabetets små bokstäver (Taube, 2011). 

Generering betyder formulering, skapande, bildande eller åstadkommande (Lundberg, 2008; Taube, 

2011). Vid generering skapas en text som ska skrivas. Generering innehåller både textskapande och 

transkription, det vill säga att tal överförs till skrift (Taube, 2011).  

Grafem betyder skrifttecken. Bokstäverna, grafemen, representerar fonemen i det talade språket 

(Wengelin, 2009). 

Inkodning betyder att kunna skriva bokstäver för hand eller på en dator och att stava. (Taube, 2011). 

Invented spelling eller påhittad stavning, är ett sätt att stava som barn använder när de är på väg att 

lära sig stavning enligt existerande normer (Chomsky, 1971; Taube, 2011). Björk och Liberg (1996) 

har översatt det engelska uttrycket invented spelling till upptäckarstavning. 

Metakognition innebär att reflektera, bli medveten om sitt eget sätt att tänka och kunna styra 

tankeprocesserna (Taube, 2011). 

Morfem är språkets minsta betydelsebärande enhet som har en innehållsmässig eller grammatisk 

funktion (Høien & Lindberg, 1999). Exempelvis består ”lastbil” av morfemen ”last” och ”bil”, ”bilen” 

består av morfemen ”bil” och ”en”. 

Morfologisk syftar på språkets uppbyggnad av morfem (Lundberg, 2008). 

Ortografi åsyftar ett ords stavningssätt (Høien & Lundberg, 1999). Wengelin (2009) använder 

begreppet skriftsystem för att förklara ordet ortografi. 

Ortografiska identiteter är inre bilder av ords stavningssätt som finns lagrade i långtidsminnet (Høien 

& Lindberg, 1999). 

Ortografisk-motorisk förmåga innebär att eleven har flyt i bokstavsskrivandet (Taube, 2011) Eleven 

kopplar ihop ljud och bokstav och formar bokstäver utifrån minnesbilder av bokstäver. 

Pragmatisk medvetenhet innebär kortfattat att individen har en förståelse av hur språket används 

(Tornéus, 2000) 
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Schema kan beskrivas som inre föreställningar av hur begrepp används i en konkret situation. Det 

finns till exempel schema lagrade i långtidsminnet för hur man gör vid ett restaurangbesök. Scheman 

förändras allt eftersom individen får ny kunskap inom ett område (Taube, 2011). 

Screeningtest är ett test som utförs i en grupp (Jacobson, 2011). 

Segmentering är ett annat ord för uppdelning. Oftast används ordet i betydelsen att kunna dela upp 

det talade ordet i mindre enheter som stavelser eller språkljud (Tornéus, 2000). 

Skrivflyt innebär att förmågan att skriva för hand är automatiserad (Taube, 2011). Eleven behöver 

inte tänka efter hur bokstäver formas och hur ord stavas.  I början av utvecklingen är det naturligtvis 

inte fråga om en korrekt stavning. 

Syntaktisk syftar på språkets grammatiska uppbyggnad (Høien & Lindberg, 1999). 

Syntes är sammanfogning av delar till en ny och större enhet, att kunna dra samman ljud och bilda 

ord (Tornéus, 2000). 

Transparent ortografi betyder att skriftspråket har stor överensstämmelse mellan fonem och grafem 

(Wengelin, 2009). 

Versaler är ett annat namn för alfabetets stora bokstäver (Taube, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  48 (50) 

 

 

Bilaga 2 

Startmeningar: 

Jag tycker min skola är… 

Om jag hade en magisk sten… 

Det bästa jag vet är… 

Mitt favoritdjur är… 

Jag blir arg när… 

När jag blir stor… 

När jag var liten… 

Jag längtar efter… 

En gång drömde jag… 

Om jag fick bestämma… 

 

 

 

 

 

Exempel på ett brev från Mini: 

Hej! 

Hoppas att ni har det bra i klassen! 

Idag är jag riktigt arg! Jag har fått reda på att en elak drake har tagit min bästa vän Milli tillfånga. 

Hon sitter inspärrad i ett slott och får bara vatten och citroner när hon ska äta. Utanför slottet vaktar 

draken. Så här får draken inte göra! Även drakar måste lära sig att vara snälla! 

Vad gör dig arg hemma i din värld? 

Hälsningar från Mini 
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Bilaga 3 

2012-03-26 

Till föräldrar med elever i klass … på ….-skolan 

 

Jag, ……………..., går på speciallärarprogrammet med inriktning mot barns språk- läs- och 

skrivutveckling vid Linnéuniversitetet i Växjö. Eftersom detta är min sista termin på utbildningen, har 

jag som uppgift att utföra ett examensarbete. Jag har tänkt genomföra ett skrivprojekt i klassen som 

en del av examensarbetet. Skrivprojektet kommer att utföras i den ordinarie verksamheten 

tillsammans med klassläraren. 

Syftet med projektet är att se hur en kort intensiv period av skrivövningar i klassrummet kan utveckla 

elevernas skrivflyt. Med skrivflyt avses en automatiserad förmåga att kunna skriva för hand. Att lära 

sig skriva är ingen enkel uppgift. Eleverna behöver få många träningstillfällen innan de kan utveckla 

skrivflyt. Jag vill se om en intensiv period av skrivövningar kan hjälpa elever att nå en ökad 

skrivförmåga redan under de första skolåren. 

Under två veckor kommer eleverna varje dag att få korta skrivträningspass. För att kunna se om 

skrivövningarna har någon effekt, kommer eleverna att få skriva till en bild före och efter projektet. 

Texterna före och efter skrivprojektet kommer att jämföras för att se om elevernas skrivflyt har 

utvecklats. Eftersom läsning och skrivning kan ses som två sidor av samma mynt, kommer även 

förhållandet mellan elevers läsning av ord och skrivflyt att jämföras. 

Jag vänder mig till er som vårdnadshavare för att få tillåtelse att få använda resultaten i min 

examensuppsats. Skrivprojektet kommer att följa etiska reglerna för vetenskapliga studier. Det 

innebär att all elevdata hanteras så att obehöriga inte kan ta del av dem och resultatet presenteras 

utan att elevnamn, skola eller kommun nämns. Resultatet kommer endast att användas i denna 

studie. Som vårdnadshavare har ni möjlighet att få ta del av ert barns resultat om så önskas, samt 

rätt att tacka nej till att barnets resultat får användas i uppsatsen. 

Om ni har frågor eller funderingar får ni gärna höra av er! 

 

Med vänliga hälsningar  

…………………..                                   Klasslärare: …                                    Handledare vid universitetet:  

Tel.nr: …  Tel.nr: … Tel.nr:  

Mailadress: …  Mailadress: … Mailadress: … 

 

Tacksam för svar innan påsklovet! 
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Mitt barns resultat får användas i studien: (OBS! Underskrift från båda vårdnadshavarna!) 

□ Samtycker                     □ Avböjer 

Elevens namn: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Vårdnadshavares namnteckning: ……………………………………………………………………………………………………….. 

Vårdnadshavares namnteckning: ………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 


