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Abstract 
Studien tar sin utgångspunkt i kognitiva skrivteorier. Syftet med studien har varit att undersöka om 
handskrivnings- stavnings- och avkodningsförmåga hade statistiska samband med textlängd och textkvalitet 
samt om det fanns några skillnader mellan flickor och pojkar. Studien ville även se om det var bokstävernas 
läslighet eller om det var elevens föreställning om bokstavens utseende som hade betydelse för textlängd och 
textkvalitet. I urvalet ingick 38 elever i år 2. 
Resultaten visade att förmåga att snabbt skriva läsliga bokstäver och att kunna stava ord hade samband med 
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skrivhastighet, ett mer varierat ordval i texterna och använde stor bokstav och skiljetecken på ett säkrare sätt 
jämfört med pojkar. Inga könsskillnader fanns vad gällde stavning och innehållsliga aspekter av textkvalitet. 
Resultatet indikerar att handskrivning och stavning inte kan negligeras i undervisningen eftersom de påverkar 
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1 INLEDNING 

När jag skriver så tänker jag inte på hur det går till när jag för pennan över papperet för att forma 

bokstäver i syfte att skapa en text. Bokstäverna och ordens stavning kommer av sig själva. När jag 

skriver befinner jag mig i innehållet i det jag vill ha sagt för att läsaren av texten ska förstå min text. 

I min verksamhet som speciallärare stöter jag på elever som har svårt att forma bokstäverna, som 

inte har automatiserat handskrivningen och stavningen och som skriver långsamt. Jag möter också 

elever som har svårt att skriva en text, både vad gäller att komma på idéer till innehåll och att ge 

texten en god struktur. Deras texter blir svåra att förstå för mottagaren.  

Förmågan att kunna skriva en text är en viktig del i skolan eftersom skrivning förekommer i skolans 

alla ämnen. Skrivandet utvecklar och utmanar lärandet under det att eleven skriver sina texter 

(Scardamalia & Bereiter, 1985). Under skrivandets gång kan eleven få insikter och nya kunskaper 

eftersom texten måste anpassas efter textens innehåll, den skriftspråkliga formen men också efter en 

läsare av texten (Bereiter & Scardamalia, 1987; Kellog, 2008). Vidare driver läsning och skrivning 

på varandras utveckling (Liberg, 1990). Exempelvis så sammanfaller skrivandet med läsning då 

texten granskas och revideras under en texts tillblivelse (Wengelin et al, 2010). Ett annat exempel är 

att när eleven läser eller stavar ord kan eleven få syn på stavningsmönster som barnet sedan kan 

använda i nya situationer, både när eleven läser och skriver. Stavning och läsning kan sägas vara två 

sidor av samma mynt (Ehri, 2000). Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 

Lgr 11 (SKOLFS 2010:37) är formulerad så att förmåga att skriva läsligt, att kunna skriva på dator, 

att stava, att använda interpunktion och att komponera en text ingår som arbetsmoment. Ju äldre 

eleverna blir desto mer vänds fokus mot kvalitet i texterna. Skrivandet är en komplex aktivitet som 

inbegriper många processer i samverkan (Hayes, 1996). 

Graham et al (1997), bland andra, har funnit att förmågan att skriva för hand och att stava har ett 

statistiskt samband med elevtexters längd och kvalitet i en amerikansk kontext. Också Babayiğit 

och Stainthorp (2010) fann ett statistiskt samband mellan handskrivning och textlängd i en turkisk-

språkig kontext men de fann däremot inget samband mellan handskrivning, stavning och 

textkvalitet.  

Denna forskning berör alltså sambanden mellan handskrivning, textkomposition och stavning men 

det finns också annan internationell forskning som undersöker kopplingar även med ordavkodning 

(Abbott et al, 2010). Vidare finns studier (Berninger et al, 1998; Graham, 1999; Graham et al, 2000) 

som pekar på vad som är goda undervisningsupplägg och interventioner inom skrivområdet. En 

intervention innebär att en elev får träning inom ett område för att förbättra sin förmåga. Den här 
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nämnda skrivforskningen, som till största del har ett kognitivt perspektiv på skrivandet, har sitt 

ursprung främst från USA, Storbritannien och Australien (Graham et al, 1997; Medwell et al, 2009; 

Christensen, 2005).  

Denna vinkling på skrivning förkommer knappast i den svenska skrivdebatten inom skolan. Det 

förefaller vara så att det finns färdighetsmoment som skolan inte gör interventioner på, som att 

skriva för hand, och att det finns arbetsmoment som skolan har en ambivalent hållning till, som 

stavning. En orsak skulle kunna vara senare års betoning av skrivprocessen inom skolan. Blåsjö 

(2010) förklarar att arbete med skrivprocessen innebär att lära sig en strategi för att skriva snarare 

än att ha fokus på texten. Pendeln i undervisningen har slagit från den ena ytterligheten där 

korrekthet i grammatik, stavning och handstil i texten är det viktiga, till den andra ytterligheten att 

skrivprocessen och skrivandets funktion betonas. För att få texter av god kvalitet behövs en balans 

mellan dessa olika förmågor.  

Att stavnings- och handskrivningsförmåga varierar såg Längsjö och Nilsson (2004) när de deltog 

som bedömare av de öppna elevsvar på de läsförståelsefrågor som kom in när Progress in 

International Reading Literacy Study, PIRLS, hade genomförts 2001. I sin rapport har de gjort 

iakttagelser och reflektioner över de deltagande nio-tioåringarnas skrivförmåga och de såg att det 

fanns elever som hittade på egna stavningssätt och att det fanns elever som använde ljudenlig 

stavning på ord som stavas på andra sätt. När det gäller handskrivning visade elevsvaren upp en stor 

variation från mer eller mindre driven textad skrift till flytande skrivstil. Lärare, menar de, förefaller 

vara osäkra på hur mycket tid som ska läggas på arbete med handstil. Längsjö och Nilsson för fram 

att flytande handstil behövs för att få ett flyt i skrivandet och att kunna lägga kraft på textens 

innehåll. De poängterar att eleverna tjänar på att ha kunskap om formsidan av språket som 

exempelvis stavning och interpunktion. Det här förefaller kunna vara ett utvecklingsområde inom 

skolan. Bilden nyanseras av att lärare anger, enligt Skolverket (2007), att elevernas skrivutveckling 

är svårare att följa upp systematiskt jämfört med läsutvecklingen eftersom det råder brist på 

fungerande skrivuppföljningsinstrument. 

Det finns inte mycket svensk forskning på området som berör samband mellan handskrivning, 

stavning och text. I Sverige har jag hittat två examensarbeten i logopedi på magisternivå som 

undersökt handskrivning och textkvalitet. Egevad (2009) och Lindström (2009) jämförde hand- och 

datorskrivna berättelser i år 7 respektive år 4. Lindström fann att för elever i år 4 hängde god 

stavningsförmåga och arbetsminnesförmåga samman med god textkvalitet men att det inte spelade 

någon roll om texten var skriven för hand eller med tangentbord. Egevad (2009) hittade inte något 
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sådant samband i år 7 vilket hon tolkade som att lågnivåprocesserna stavning och skrivning var 

automatiserade. 

Forskningsfältet gjorde mig nyfiken. Kan det verkligen vara sant att handskrivning och stavning har 

så stor betydelse för texten? Kan dessa förmågor vara en källa till att stötta skrivutveckling? Kan 

språkens transparens, det vill säga hur god kopplingen är mellan ljud och bokstav, spela någon roll 

med tanke på skillnaderna i resultat mellan de engelskspråkiga och de turkiskspråkiga eleverna, då 

respektive språk är ytterligheter i språklig transparens? Kan resultaten vara giltiga för en svensk 

kontext? Är det viktigt att bokstäverna är läsliga eller är det viktigast att skriva snabbt? 

1.1  Syfte och frågeställningar 

Studien tar sin utgångspunkt i kognitiva teorier om skrivande och kommer att genomföras med 

kvantitativ metod och statistisk analys.  

Syftet med studien är att se om det för svenskspråkiga förhållanden finns några samband i skolår 2 

mellan handskrivning, stavning, textkvalitet, textlängd, och avkodning, och om det finns några 

skillnader i dessa avseenden mellan flickor och pojkar. När det gäller handskrift finns ett intresse att 

ta reda på om ortografisk motorintegration och skrivrörelsen/skrivhastighet är viktiga för textlängd 

och textkvalitet. Med ortografisk motorintegration menas förmågan att snabbt koppla bokstavsljudet 

med adekvat skrivrörelse. Studien vill även se om det är läsliga bokstäver eller om det är antal 

skrivna bokstäver utifrån elevens föreställning om bokstavens utseende som har betydelse för 

textlängd och textkvalitet. Som avslutning vill jag resonera vad studiens resultat kan få för 

pedagogiska implikationer.  
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Innehållsliga 

aspekter 

 

Textyte 

aspekter 

 

Textkvalitet 

Stavning Handskrivning 

Frågeställningarna är som följer: 

1. Hur ser sambanden ut mellan textlängd och stavning, och mellan textlängd och 

handskrivning?  

2. Vilka mönster kan man se i en analytisk bedömning och i en kvantitativ analys av 

elevtexternas textkvalitet? 

3. Hur ser sambanden ut mellan textkvalitet och stavning, och mellan textkvalitet och 

handskrivning?  

4. Har avkodning några samband med läsliga bokstäver i handskrivning, stavning, textlängd 

och textkvalitet? 

5. Är det någon skillnad mellan pojkar och flickor när det gäller handskrivningens läsbarhet, 

stavningsförmåga, textlängd och textkvalitet? 

 

För att tydligare beskriva frågeställningarna 1, 3, 4 och 5 illustreras de eftersökta sambanden i 

figurerna 1-4. 

 

Figur 1. Frågeställning 1: handskrivning, stavning och textlängd. 

 

Figur 2. Frågeställning 3: handskrivning, stavning och textkvalitet. 

 

Textlängd 

Stavning Handskrivning 
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Figur 3. Frågeställning 4: avkodning, textlängd, textkvalitet, handskrivning och stavning. 

 

 

Figur 4. Frågeställning 5: skillnader mellan pojkar och flickor vad gäller textlängd, 

textkvalitet, handskrivning och stavning. 

 

1.2  Begrepp 

Här förklaras ytligt några av de begrepp som används i texten. Med handskrivning menas både att 

skriva för hand med präntade bokstäver och att skriva med sammanhängande skrivstil. 

Skrivhastighet, läslighet och ortografisk motorintegration har betydelse för handskrivning. 

Handskrivning beskrivs fylligare i litteraturgenomgången, avsnitt 2.4. Begreppet textkomposition 

innebär att en text byggs upp genom att idéer översätts, transkriberas, till skrift på papperet. 

Textkomposition kan många gånger likställas med ordet text. Med textkvalitet menas i studien både 

innehållsliga kvaliteter och textytekvaliteter, det vill säga hur texten tar sig ut på papperet och hur 

väl skribenten stavar. Textkvalitet förklaras närmare i metoddelen, avsnitt 3.3.5.  

Innehållsliga 

aspekter 

 

Textyte 

aspekter 

 
Textkvalitet 

Skillnader 
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2  LITTERATURGENOMGÅNG 

Litteraturgenomgången beskriver skrivforskningsläget ur ett kognitivt skrivforskningsperspektiv 

med fokus på de delar som studien berör. Litteraturgenomgången är medvetet hållen bred eftersom 

handskrivningsområdet är ett relativt okänt område. Först beskrivs de två förhärskande 

skrivforskningsperspektiven, sedan tre modeller för skrivande för att förstå de kognitiva processerna 

och arbetsminnets påverkan på skrivandet. Därpå följer aspekter på handskrivning, stavning, 

textkomposition, avkodning och dessas möjliga kopplingar med, och påverkan på varandra. 

2.1  Skrivforskningsperspektiv 

Allt lärande, menar Illeris (2001), har en kognitiv dimension eftersom alla färdigheter och att 

kunskapsinlärande processas kognitivt. Lärande påverkas även av individens känslor, attityder och 

motivation i en psykodynamisk process. Lärandet har också en social dimension där individen 

påverkar och påverkas av sitt sociala sammanhang (Illeris, 2001). Det samma kan sägas om 

skrivandet.  

Inom skrivforskningen finns två forskningslinjer/forskningsperspektiv. Det ena är ett socialt inriktat 

perspektiv och det andra är ett kognitivt inriktat perspektiv vilket lägger vikt vid skribenten och 

hennes inre processer. Hoel (1997) menar att båda ger viktiga bidrag till förståelse av skrivning 

eftersom de lägger tonvikt vid olika aspekter av skrivandet. 

Den socialt inriktade forskningen (Blåsjö, 2010) ser skribenten i förhållande till sin sociala och 

kulturella omgivning. Skrivandet ses som en kommunikativ handling i en social kontext där både 

skrivandet och skribenten påverkar och påverkas av omgivningen (Blåsjö, 2010).  

Föreliggande studie har ett kognitivt perspektiv på skrivandet. Den kognitiva forskningen betraktar 

skrivandet som en kognitiv handling. Kognition är, enligt Nationalencyklopedin (1993, s 149), ” de 

tankefunktioner med vilkas hjälp information och kunskap hanteras. Till de kognitiva funktionerna 

räknas varseblivning, minne, begreppsbildning, resonerande, problemlösning och uppmärksamhet”. 

Kognitiva processer kan vara medvetna eller omedvetna. Här kallar jag de omedvetna och 

automatiska processerna för lågnivåprocesser och de medvetna för högnivåprocesser. Skrivandet 

ses i det kognitiva perspektivet, enligt Blåsjö (2010) som ett samspel mellan texten, skrivuppgiften 

och det som händer i människans hjärna. En del av forskningen försöker finna svar på hur 

delmoment i skrivandet kan förbättras och hur arbetsminnet påverkar skrivprocessen (Blåsjö, 2010).  
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För att förstå den kommande framställningen behöver arbetsminnet beskrivas. Arbetsminnet är en 

del av de kognitiva funktionerna och har betydelse för språkliga aktiviteter som skrivande. 

Arbetsminnet beskrivs av Baddeley (2007) som ett system med fyra delkomponenter (figur 5).  

 

Figur 5. Modell för arbetsminnet gjord av uppsatsförfattaren efter Baddeleys (2007) 

beskrivning. 

I det exekutiva systemet samordnas, enligt Baddeley (2007) gammal och ny information. En del 

information bearbetas här och sparas i långtidsminnet. De exekutiva funktionerna används till att 

planera och fokusera, till att hålla kvar information under bearbetningen och till att dra nytta av 

tidigare kunskaper och erfarenheter. Härifrån styrs också hur vi prioriterar det som ska 

uppmärksammas och här avgörs vad som ska lagras i långtidsminnet. 

I den fonologiska loopen, som är den verbala delen av arbetsminnet, lagras och bearbetas ljud och 

tal. Det sker i det som kallas den artikulatoriska loopen. Den artikulatoriska loopen kan liknas vid 

den inre rösten. Visuell information (till exempel text och bilder) översätts i den artikulatoriska 

loopen till fonologiska representationer, till ljudminnen med hjälp av den inre rösten. Detta innebär 

att visuell information behöver längre tid för att processas i det exekutiva systemet (Baddeley, 

2007). Den artikulatoriska loopen har betydelse för förmågan att kunna koppla ljuden i språket med 

rätt bokstav, och för att utveckla språkförståelse (Baddeley, 2006 i Dahlin, 2009).  

I den visuella-spatiala funktionen lagras och bearbetas visuell och spatial information och den 

tänker, så att säga, i bilder. Denna funktion är lite beforskad. Den episodiska bufferten är en 

mellanlagringsstation som hämtar och lämnar information från långtidsminnet och övervakar 

verksamheten i allmänhet. Den styrs av det exekutiva systemet. Information som inte hinner 

bearbetas försvinner (Baddeley, 2007). Det innebär att skribenter med hög arbetsminnesförmåga 

kan dra fördel av denna resurs under skrivandets gång. 

Fonologisk loop 

med 
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2.2  Tre skrivmodeller 

Det har genom åren funnits många sätt att beskriva vad som sker under skrivprocessens gång. En av 

de modeller som fått stort genomslag är Hayes och Flowers (1980) skrivprocessmodell. Den 

beskriver skrivningens spiralformade kognitiva processer hos vuxna som bestående av planering, 

översättning och granskning och anses giltig för vuxna. Delmomenten ska inte betraktas som ett 

statiskt förlopp utan snarare som rekursiva förlopp. Granskningen kan göra att planeringen 

revideras och skapar nya idéer, som översätts till skrift, som granskas och så vidare. 

Modellen har kritiserats och kompletterats av forskare. I föreliggande studie tas tre modeller upp: 

Det är Hayes (1996) skrivprocessmodell för att visa på skrivandets komplexitet, det är The Simple 

View of Writing (Berninger et al, 2002) som betonar påverkan av skrivsätt och stavning och 

slutligen Bereiters och Scardamalias (1987) modell för knowledge-telling- och knowledge-

transforming. Den visar på hur text genereras under olika faser i en skribents skrivutveckling. 

2.2.1  Skrivprocessmodellen 

Hayes (1996) har reviderat Hayes och Flowers (1980) modell för att visa på att sociala, 

känslomässiga, kognitiva och fysiska betingelser samverkar och ger viktiga bidrag till 

skrivprocessen. I figur 6 visas Hayes (1996) skrivprocessmodell för att åskådliggöra komplexiteten 

i skrivandet och arbetsminnets centrala ställning i modellen. Det är lätt att förstå att skrivförmågan 

kan variera efter olika situationer. 

Skrivuppgiftens omgivning består av den sociala omgivningen. Mottagaren är den som ska läsa 

texten och samarbetspartners är eventuella medförfattare eller personer som ger respons på texten. 

Den fysiska omgivningen är dels texten så långt den är skriven hittills, och dels vilket skrivmedium 

som använts, alltså om texten är skriven för hand eller på dator. 

Individens egenskaper delas in i långtidsminne, motivation/känslor, kognitiva processer och 

arbetsminne. I långtidsminnet finns uppgiftsscheman. Det är mallar och rutiner för hur olika 

aktiviteter ska genomföras, till exempel att skriva ett brev, att redigera en text och så vidare. I 

långtidsminnet finns även kunskap om ämnet, lingvistisk kunskap, genrekunskap och kunskap om 

textens mottagare men också hur texten kan anpassas till mottagaren. Om skribenter saknar kunskap 

på något område blir det svårare att skriva texten, enligt Hayes (1996). McCutchen (2000) menar att 

långtidsminnet i samverkan med arbetsminnet stödjer de kognitiva processerna. Hayes (1996) 

modell för arbetsminnet liknar Baddeleys (2007) modell för arbetsminnet (figur 5). En skillnad är 

att Hayes (1996) har lagt till semantiskt minne där det bland annat ingår ordförståelse. 
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Figur 6. Skrivprocessmodellen (Hayes, 1996) i min översättning. 

De kognitiva processerna i Hayes (1996) skrivprocessmodell består av texttolkning, reflektion och 

textproduktion. I texttolkning ingår att skribenten granskar och reviderar sin text utifrån 

genomläsningen av texten. Under texttolkningen används de kognitiva processerna och kunskaper 

hämtade från långtidsminnet och arbetsminnet. Reflektion inkluderar planering av skrivandet men 

också beslutsfattande och problemlösning. I textproduktion, som är det centrala temat för 

föreliggande studie, ingår att fånga det som ska skrivas för att få ner det på papperet i skrift. 

Produktion av text syftar på handskrivning, datorskrivande, stavning men också att hitta de ord 

skribenten vill använda i texten, skriver Hayes (1996). McCutchen et al (1994) menar att det kräver 

mycket uppmärksamhet av barn att skriva ner text. Det minskar deras möjlighet att tolka text och 

reflektera över texten på grund av begränsat utrymme i arbetsminnet.  
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Motivation/känslor har med flera saker att göra (Hayes, 1996). Skribenten behöver vara motiverad 

och ha en positiv attityd till skrivandet. Skrivandet bör ha ett mål likaväl som att skribenten behöver 

ha en tilltro till sin skrivförmåga och tycka att skrivandet är mödan värt. Swalander (2009) har i sin 

forskning funnit att en person som har tilltro till sin förmåga och är intresserad av uppgiften har 

större möjlighet att lyckas. 

2.2.2  The Simple View of Writing 

I början av barns skrivutveckling har förmågan att skriva ner texten en stor betydelse för 

textgenerering (Berninger & Amtman, 2004). Barn kan komma på idéer om vad de vill skriva, men 

att de kan ha svårare att ge idéerna språklig dräkt och att skriva ner texten på papperet (Berninger et 

al, 1996), bland annat för att ett långsamt skrivtempo kan göra att text glöms bort (Bereiter et al, 

1979 i Bereiter & Scardamalia, 1987). Scardamalia och Bereiter (1979 i Bereiter & Scardamalia, 

1987) fann i en studie att barns texters längd påverkades av om de skrev själva eller om de fick 

diktera för en vuxen. Texterna blev betydligt längre när de dikterades än när barnet skulle skriva 

själv, däremot fanns det inga skillnader i textkvalitet. 

 

Figur 7. The Simple View of Writing. Min bild efter Berninger et als (2002) beskrivning. 

The Simple View of Writing (Berninger et al, 2002) (figur 7) är ett sätt att skildra barns skrivande. 

Den kan beskrivas som en bild av skrivning i form av en triangel. I ena nedre hörnet finns 

transkribering (handskrivning och stavning) och den betraktas som en kognitiv lågnivåprocess. I det 

andra hörnet finns självreglerande exekutiva funktioner (tänkande och planering) vilka betraktas 

som kognitiva högnivåprocesser. Vid triangelns topp finns textgenerering, det vill säga att idéer och 

tankar ges språklig dräkt i arbetsminnet. Transkribering och de exekutiva funktionerna stödjer 

textgenerering (Berninger & Amtmann, 2004) men kan också begränsa den. Arbetsminnet påverkar 

alla delkomponenter genom att arbetsminnet är begränsat (Berninger et al, 2002). När jämförelser 

görs med Hayes (1996) modell kan man se att textproduktion delas upp i transkribering och 
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textgenerering i the Simple View of Writing. De exekutiva funktionerna i the Simple View of 

Writing är i Hayes (1996) modell inbakade i de kognitiva processerna. Båda modellerna betonar 

arbetsminnets roll. 

2.2.3  Knowledge-telling, knowledge-transforming och knowledge-crafting 

Modellen för knowledge-telling, knowledge-transforming (Bereiter & Scardamalia, 1987) och 

knowledge-crafting (Kellog, 2008) är ytterligare ett sätt att förstå skrivandet under olika faser i en 

persons skrivutveckling. Modellen hjälper oss att förstå hur innehåll till text genereras. Knowledge-

telling och knowledge-transforming handlar om de mentala processerna som används, inte om 

texten i sig (Bereiter & Scardamalia, 1987).  

Nybörjarskrivaren använder knowledge-telling. Det innebär att skribenten skriver ner det den kan 

och kommer på att skriva om ämnet, menar Bereiter och Scardamalia (1987). De har funnit att barn 

använder de scheman de känner till från det talade språket när de ska skriva. Barns skrivna texter är 

i allmänhet kortare än deras muntliga texter (Bereiter & Scardamalia, 1987; McCutchen, 1996). 

Barn har dessutom svårare att granska sina texter, menar Beal (1996), eftersom deras läsförmåga 

inte är helt utvecklad och att de ännu inte kan ta textmottagarens perspektiv. Barnet är kvar i vad 

barnet avsåg att skriva och ser inte alltid vad det faktiskt står i texten (Beal, 1996).  

Den något mer erfarne skribenten använder knowledge-transforming. Nu börjar revideringar under 

skrivandets gång att uppträda, som ett resultat av textgenerering (Bereiter & Scardamalia, 1987). 

Det innebär, förklarar Kellog (2008), att skribenten kan ändra i texten men också att själva 

innehållet kan komma att förändra sig på ett mer genomgripande sätt. Kellog (2008) pekar vidare på 

att under knowledge-transformingstadiet används Hayes och Flowers (1980) hela modell med 

planering, översättning och granskning, men utifrån skribentens perspektiv. Skribenten tar alltså 

inte ett läsarperspektiv på texten utan syftet är att tydliggöra texten och konstruera egen kunskap 

under textskrivandet. Scardamalia och Bereiter (1985) uttrycker det som att konflikten mellan 

textens textmässiga krav och det som skribenten tror sig veta leder till förändring/revidering av 

kunskap och förändring/revidering av texten. Kapaciteten i knowledge-transforming ligger i att i 

växelverkan formulera och lösa problem under det att texten formas och kunskapen utvecklas 

(Bereiter & Scardamalia, 1987).  

Växlingen från knowledge-telling till knowledge-transforming sker, beroende på skiverfarenhet, 

mellan ungefär 14-24 års ålder, enligt Kellog (2008). Det betyder att vid denna tid har individen 

skrivit så mycket text att transkriberingen inte är något hinder och att individen har samlat på sig 
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erfarenhet om hur en text byggs upp. I Johanssons (2009) svenska studie fanns ett 

utvecklingssprång mellan 13-17 års ålder i skrivflöde vid datorskrivning. Johansson såg också att 

13-åringar ägnade mer tid åt att redigera sina utredande texter jämfört med 10-åringar. Den erfarne 

skribenten, skriver Kellog (2008), kan ha kommit in i knowledge-craftingstadiet. Under detta 

stadium tar skribenten hänsyn till både läsarens krav och de textmässiga kraven när texten skrivs.  

Kellog (2008) pekar på att när en skrivuppgift blir svårare till sin karaktär kan en skribent som 

kommit till en viss nivå sjunka till en underliggande nivå, för att underlätta den kognitiva 

belastningen genom att använda en strategi som är mer välkänd och inövad. McCutchen (1996) 

menar att knowledge-telling därför kan ses som ett sätt för barnet att överhuvudtaget kunna skriva 

en text eftersom skrivandets olika delprocesser är krävande för minnet. 

2.3  Sammanfattning skrivmodeller 

Sammanfattningsvis så kan sägas att arbetsminnet har en central ställning i skrivprocessen och i 

skrivutvecklingen. Hayes (1996) skrivprocessmodell visar på komplexiteten i skrivandet. The 

Simple View of Writing (Berninger et al, 2002) pekar på att för barn i skrivutveckling är förmågan 

att skriva ner texten och att stava orden något som har stor inverkan på deras textskrivarförmåga. 

Under skrivutvecklingens gång kommer också de exekutiva funktionerna tillsammans med 

transkribering av text att stötta textkomposition. Knowledge-telling (Bereiter & Scardamalia, 1987) 

innebär att barnet skriver ner det barnet kan med hjälp av de berättarscheman det känner till från det 

talade språket men att barnet inte tar hänsyn till en läsarens förståelse av texten. Att skriva ner 

texten är en av de förmågor som är krävande för barnets minne. 

2.4  Handskrivning  

Ortografisk kodning innebär förmågan att visuellt minnas bokstavsformer, stavelser och ord (Jones 

& Christensen, 2009) och är en förmåga som används både vid läsning och vid skrivning. Förmågan 

att snabbt plocka fram rätt bokstavsform ut minnet och koppla ihop den med en adekvat skrivrörelse 

kallas för ortografisk motorintegration (Christensen, 2005). Vid handskrivning bidrar förmågan att 

erinra sig bokstavsformerna (ortografisk kodning) mer än handens finmotorik i sig (Berninger & 

Amtmann, 2004) till skrivning av bokstäver. Bokstavsgenerering tar upp kapacitet i arbetsminnet 

som annars hade kunnat användas till planering, organisering och revidering av text (Medwell & 

Wray, 2007; Graham et al, 2000) vare sig den skrivs för hand eller i ordbehandlare. 
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Ortografisk motorintegration kan också kallas för automatiserad bokstavsskrivning. Automatiserad 

bokstavsskrivning kännetecknas, enligt Tucha et al (2008), av en stadig och jämn skrivrörelse som 

inte kräver någon nämnvärd uppmärksamhet. När uppmärksamhet måste ges åt stavning av till 

exempel nonsensord eller ord som skribenten inte stavar så ofta, blir handskriften mindre stadig. 

Det beror på att skribenten inte kan hämta några minnen av skrivrörelsen för att forma ordet, menar 

Tucha et al (2008). Visuell information används för att övervaka bokstävernas storlek, form och 

position på papperet. Är bokstavsskrivningen automatiserad påverkas den inte av om skribenten 

blundar, vilket däremot bokstavsskrivningen gör om skribenten avsiktligt behöver ge 

uppmärksamhet för att forma bokstäverna, visar Tucha et als (2008) undersökning. Tucha et al 

indikerar att automatiserad bokstavsskrivning och skrivhastighet är olika förmågor eftersom den 

automatiserade skrivrörelsen kan skrivas med olika hastighet.  

Högerhänta skriver snabbare än vänsterhänta men det finns ingen skillnad i läsbarhet, menar 

Graham et al (1998a). Det finns inte några entydiga belägg för att skrivstil skulle vara bättre än 

textade bokstäver (Graham et al, 1998b; Graham, 2010), däremot finns det tecken som tyder på att 

textade bokstäver är lättare att lära sig, framhåller Graham (2010), eftersom de liknar de tryckta 

bokstäverna i böcker. När de tryckta bokstäverna har bemästrats av barnet kan de skrivas lika 

snabbt som skrivstil och möjligen med mer läsliga bokstäver (Graham 1999, 2010). Abbott et al 

(2010) fann en utvecklingsmässig platå i handskrivning i år 5-7 vilket kan bero på att skolan i USA 

slutar att undervisa i handskrivning vid denna ålder. 

I en interventionsstudie (Berninger et al, 1997), med elever i år 1 som riskerade få 

handskrivningssvårigheter, prövades flera interventionsidéer. De elever som förbättrade sin 

handskrivningsförmåga och textlängd bäst deltog i en intervention som innebar att de fick se på 

bokstäver där pilar visade hur bokstäverna skulle skrivas och i vilken ordning skrivrörelserna skulle 

göras. Sedan täcktes bokstäverna över varpå eleven skrev dem från minnet. I interventionen ingick 

också att skriva texter. Resultatet kan tolkas så att om handskrivningen blir säkrare och snabbare är 

det lättare att skriva längre texter. 

2.5  Stavning 

Handskrivning använder ortografisk kodning medan stavning använder både ortografisk och 

fonologisk kodning (Berninger & Amtmann, 2004). Ortografisk kodning innebär förmågan att 

visuellt minnas bokstavsformer, stavelser och ord (Jones & Christensen, 2009) och används både 

vid läsning och vid skrivning. Tydliga ortografiska minnesbilder frigör minnesresurser. Christensen 
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(2005) menar att ortografisk kunskap är integrerad med den fysiska rörelsen under handskrivandet. 

Det betyder att handen ”minns” bokstavsformer och stavningssätt. Fonologisk kodning (Berninger, 

2009) innebär förmågan att hålla det talade ord i minnet och analysera ljuden i dem, kort sagt att 

orden ljudas ut när de skrivs eller läses.  

I svensk stavning används kopplingen bokstav-ljud för att stava ord, skriver Nauclér (1980) i sin 

avhandling. Stavningssätten tar också hänsyn till ordens ursprung, hur orden är uppbyggda och med 

vilka ord de är släkt. Det innebär att morfemen, de minsta betydelsebärande enheterna i språket, är 

viktiga, och att stavaren behöver vara grammatiskt och lexikalt medveten för att stava bra. Sämre 

stavare försöker lyssna ut hur ordet låter. De förlitar sig alltså på en fonologisk stavningsstrategi, 

menar Nauclér, vilket inte är tillräcklig för att stava rätt. I svenskan är det också en fördel att kunna 

skilja mellan lång och kort vokal, och mellan betonad och obetonad stavelse eftersom det påverkar 

hur orden stavas (Nauclér, 1980). 

 När lärare bedömer elevers stavfel (Nauclér, 1989) bör de utgå från om det sätt eleven stavar på är 

fonologisk rätt, det vill säga om ordet skulle kunna stavas så enligt bokstav-ljud kopplingen. 

Stavfelsanalysen kan sedan fortsätta med om felet kan hänföras till svenskans morfologiska eller 

lexikala konventioner. 

Stavningsförmåga lärs in bäst genom en undervisning som är reflekterande och explicit (Berninger, 

(2009; Abbott et al, 2010). Undervisningen, anser Abbott et al (2010) ska innehålla 

undervisningsmoment där eleverna får reflektera över olika stavningsmönster och varför ord stavas 

som de gör. De menar att undervisningen ska visa på stavningssätt som har sin grund i bokstav-ljud 

kopplingen, släktskapsord och morfemen i orden. Abbott et al visar också på vikten av att lära sig 

småord och ords förleder (prefix). Ehri och Rosenthal (2007) framhåller att stavning av ord får stöd 

i minnet när stavningen kopplas samman med både ordens uttal och betydelser. En metod att 

använda i stavningsundervisning är att be eleven säga ordet i huvudet, att se ordet i huvudet och 

sedan skriva det (Berninger, 2009). 

Abbott et al (2010) påträffade ett samband mellan stavning på ordnivå och stavning på textnivå. Det 

innebär att stavning på ordnivå och stavning på textnivå kan stödja varandras utveckling men också 

att stavning och textkomposition inte utvecklas oberoende av varandra. Elever tjänar på en explicit 

undervisning där både stavning och kunskap om hur en text byggs upp ingår. Den typ av 

intervention som var mest effektiv för elever i år 3 (Berninger et al, 2002) för att utveckla 
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stavningsförmåga och samtidigt textkompositionellt flyt, var ett upplägg där både arbete med 

stavning och textkomposition fanns med (Berninger et al, 2002).  

Elever som får träna handskrivning blir bättre på att stava, men de skriver även bättre och längre 

texter eftersom kognitionen kan användas till andra aspekter av skrivandet än just att fysiskt forma 

texten. Att arbeta med handskrivning i samband med stavningsundervisning förefaller viktigt 

eftersom Berninger et al (1998) funnit att elever med dålig handskrift hade lågt stavningsresultat 

både före och efter den stavningsundervisning som genomfördes. Barn med god handskrift stavade 

bättre efteråt. Handskrivning och stavning hade alltså en inverkan på varandra hos elever i 

skrivsvårigheter.  

För elever med inlärningssvårigheter kan stödet att skriva ordet med handen påverkas av hur svåra 

orden är att stava, menar Berninger et al (1998). De fann att skriva med penna hade en fördel över 

tangentbord när elever i år 2 skulle lära sig att stava ord enkla ord, medan för svårare ord hade 

skrivning på tangentbord en fördel. Berninger et al (1998) anser att både penna och tangentbord ska 

finnas med i stavningsundervisningen. Stainthorp (1997) fann däremot inte någon skillnad mellan 

att använda penna eller tangentbord när de sju år gamla eleverna skulle lära sig att stava ord.  

2.6  Handskrivning, stavning och textkomposition 

Graham et al (1997) undersökte i en studie sambanden mellan textlängd, textkvalitet, stavning och 

handskrivning för elever i år 1-6 i USA. De fann starka samband mellan handskrivning och 

textkomposition. Sambandet mellan textlängd och handskrivning respektive mellan textlängd och 

stavning var signifikant för år 1-3, vilket betyder att både handskrivning och stavning hade 

betydelse för textlängd. För år 4-6 fanns samband mellan handskrivning och textlängd men inte 

mellan stavning och textlängd. Det kan bero på att de äldre eleverna är säkrare i sin stavning. 

Graham et al (1997) påträffade vidare samband mellan handskrivning och textkvalitet genom hela 

åldersspannet men hittade inget samband mellan stavning och textkvalitet. De menar ändå att 

stavningen har betydelse för textlängd och textkvalitet genom att stavning hade samband med 

handskrivning. Graham et al (1997) framhåller att den som har svårt med stavningen och hur 

bokstäverna formas ägnar tankekraft åt det, vilket leder till att mindre fokus kan ges åt textens 

innehåll och längd. Handskrivning och stavning kunde förklara 25 % respektive 42 % av variansen i 

textkvalitet medan för textlängd förklarade de 41 % respektive 66 % av variansen. Stavning kunde 

alltså bättre förklara varians på textkomposition. Abbott et al (2010) såg i sin studie att sambanden 



21 

 

mellan handskrivning och textkomposition inom samma årskull minskade gradvis från r =.86 i år 1 

till r =.23 i år 7, vilket kan förklaras med att handskrivningen blev allt mer automatiserad.  

Medwells et als (2009) studie med 10-11 åriga elever i år 6 i Storbritannien undersökte 

kopplingarna mellan handskrivning och textkomposition. De handskrivningsmått som användes för 

att förstå betydelsen av handskrivning var: ortografisk motorintegration i form av att skriva ner 

alfabetet ur minnet, bokstävernas läsbarhet, och skrivhastighet vid kopiering. Förmågan hos 

eleverna varierade i hög grad. De fann att eleverna skrev mellan 1-78 bokstäver per minut på 

uppgiften att skriva alfabetet. När bokstävernas läsbarhet bedömdes fann de att en stor andel elever 

kämpade med bokstavsformen och hur den skrevs i förhållande till raden. Spridningen i 

skrivhastighet var 4-113 bokstäver/minut när eleverna kopierade meningar. Ortografisk 

motorintegration var viktigast för textkvalitet, följt av textens läsbarhet när det gäller att förklara 

textkvalitet. Dessa två faktorer kunde förutsäga textkvalitet mer än skrivhastighet. 

Alfabetsuppgiften förklarade 21,5% av varians på textkvalitet vilket Medwell et al jämförde med      

34 % i en studie de gjort på barn i år 2. Det kan tolkas så att de äldre barnen har större automatik i 

bokstavsskrivandet. 

Babayiğit och Stainthorp (2010) gjorde en studie med turkiskspråkiga barn på Cypern som 

deltagare. Barnen var 6-7 år gamla. De fann att bokstavsskrivningshastighet kunde förutsäga 

elevernas skrivflyt i textkomposition mer kraftfullt än vad stavning gjorde. Det kan tolkas så att de 

som kunde skriva snabbt också skrev längre texter. De hittade inget samband mellan 

bokstavsskrivningshastighet och textkvalitet vilket de hänförde dels till att turkiska är ett transparent 

språk med god koppling mellan bokstav och ljud, och dels att eleverna befinner sig i ett 

undervisningssystem som betonar stavning och prydlig handstil från tidig ålder.  

I en interventionsstudie med amerikanska elever i år 1 som hade skrivsvårigheter upptäckte Graham 

et al (2000) att handskrivning hade ett samband med textlängd snarare än med textkvalitet. Det kan 

kontrasteras med de sjuåriga australiensiska elever (Jones & Christensen, 1999) och de 13-åriga 

elever i Australien (Christensen, 2005) med lågt resultat på ortografisk motorintegration som fick 

delta i en interventionsstudie under åtta veckor. De fick på olika sätt träna bokstavsformerna och 

handskrivning men inte textskrivning. Efter interventionen skrev eleverna bokstäverna mer 

automatiskt och deras texter blev både längre och kvalitativt bättre (Christensen, 2005).  

När det gäller könskillnader rapporterar Graham et al (1998a) att flickor var snabbare på att kopiera 

av en text. Berninger et al (2008) som studerade könsskillnader hos barn och vuxna med dyslexi 
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fann att pojkar och män hade svårare än flickor och kvinnor med handskrivning och 

textkomposition. Män hade svårare för att välja ut rätt stavade ord bland flera felstavade ord samt 

att stava dikterade ord korrekt jämfört med kvinnor. Svårigheter som har med ortografisk kodning 

att göra kan vara ursprunget till skrivsvårigheter, inte skrivrörelsen i sig, menar Berninger et al 

(2008). 

2.7  Stavning och avkodning 

Avkodning innebär förmågan att läsa av ord. Läsning inbegriper både att avkoda orden och att 

förstå den lästa texten. Ehri (2000) menar att både läsning och stavning baseras på kopplingen 

bokstav-ljud och på olika ords stavningssätt. Hon anser därför att det är viktigt att integrera läsning 

och skrivning. Skillnaden mellan dem är att vid läsning hämtas och uttalas ordet från minnet, medan 

stavning kräver mer information av minnet för att skriva ordens bokstäver i rätt ordning. Vid 

stavning blir detaljerna viktiga (Ehri, 2000). När barn väl har lärt sig läsa har de mindre behov av att 

använda bokstav-ljud kopplingen eftersom de snabbt känner igen de regelbundna ortografiska 

mönstren i stavelser och morfem och tar till ljudning endast när de stöter på ett ord som är svårt. 

Det finns således kopplingar mellan stavning och läsning. Läsning stödde stavningsförmåga och 

stavning stödde läsning under den första terminen i år 1 i en finsk studie (Lerkkanen et el, 2004). 

Senare under läsåret kunde mängden skriven text i form av rätt stavade ord förutsäga läsförmågan, 

medan det omvända inte var fallet. Det visar på vilket stöd som textskrivande kan vara för 

läsutvecklingen. Det kan ses i ljuset av att finska är ett transparent språk där ord stavas och läses 

lika och barn snabbt kan lära sig att läsa och stava rätt. Samma elever följdes upp vid ett tillfälle i år 

2 (Leppänen et al, 2006) och utifrån denna studie kan man säga att elever som läste bra på våren i år 

1 också stavade bra på hösten i år 2.  

2.8  Handskrivning och avkodning  

Hos barn med normal läs- och skrivutveckling, fann Abbott et al (2010) inga samband mellan 

handskrivning och avkodning, medan det  hos elever med skrivsvårigheter fanns en sådan koppling 

(Berninger et al, 1998). Berninger et al (2006) såg att hos elever i första klass som riskerade få 

handskrivningssvårigheter fanns det en överföring mellan direkt undervisning i hur bokstäver 

formas till förbättrad ordavkodning. De påpekar samtidigt att tillägget i undervisningen av att skriva 

bokstäver för att träna bokstav-ljud kopplingen inte förbättrar ordavkodning mer, än en explicit 
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undervisning som exempelvis innehåller fonologisk medvetenhet, den alfabetiska principen och 

läsflyt.  

2.9 Sammanfattning handskrivning, stavning, textkomposition och avkodning 

Handskrivning, stavning och avkodning använder alla ortografisk kodning. Ortografisk kodning 

innebär förmågan att visuellt minnas bokstavsformer, stavelser och ord. För handskrivningens del 

innebär det förmågan att snabbt koppla rätt bokstavsform med rätt skrivrörelse i en ortografisk 

motorintegration. 

När skrivrörelsen, både vid handskrivning och stavning, sker med automatik och blir snabbare 

frigörs minnesresurser som kan användas till att ge texten ett bra innehåll. Handskrivning har 

betydelse för textlängd och för textkvalitet. Det finns indikationer på att bokstävernas läslighet i en 

text påverkar textkvaliteten men även att det kan vara så att en skribent som skriver tydligt har 

större möjlighet att stava bra. 

Stavningens betydelse för textkomposition är mer otydlig. Vissa studier visar att stavning har 

betydelse för textlängd, andra inte. Jag har inte redovisat för någon forskning som pekar på att 

stavning är viktig för textkvalitet. Därmed är inte sagt att stavning är oviktig för textkomposition 

eftersom stavning och handskrivning har samband med varandra.  

Stavning och avkodning har med varandra att göra men stavning är mer kognitivt ansträngande 

eftersom stavning kräver att bokstäverna kommer i korrekt ordning. Handskrivning har samband 

med avkodning hos elever som riskerar skrivsvårigheter. 
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3  METOD 

I detta kapitel presenteras först studiens deltagare och etiska överväganden. Det följs av ett längre 

avsnitt som handlar om materialinsamling och analys av det insamlade materialet. Därefter 

redovisas för utprövningen av testmaterialet och de statistiska analyserna. Jag har försökt att 

redogöra noggrant för genomförandet och analysen av materialet eftersom det stundtals har saknats 

stringenta beskrivningar för metodinsamling i de forskningsrapporter jag läst. Metodöverväganden 

redogörs för och diskuteras i sitt sammanhang. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion. 

3.1  Deltagare 

Studiens deltagare bestod av elever från två klasser i år 2 på en skola i Sverige. Rektor och 

klasslärarna i de två klasserna blev informerade om studiens syfte och samtyckte till 

genomförandet. Ett informationsbrev (bilaga 1) skickades också ut för att informera elever och 

föräldrar om studiens syfte och för att be om tillstånd att använda testresultat från läs- och skrivtest, 

att få kopiera elevtexter och att få använda uppgifter om kön och ålder. Det inkom 41 

informationsbrev varav 38 elever och föräldrar gav sitt fulla samtycke. Dessa elever blev de som 

deltog i studien.  

14 flickor och 24 pojkar deltog och deras ålder var vid det första testet mellan 8 år och 1 månad, 

och 9 år och 8 månader. Eleverna var i medeltal 8 år och 7 månader med en standardavvikelse på 

4,31 månader.  

Ett bekvämlighetsurval har använts för genomförandet av studien. Det kan också kallas för ett icke-

sannolikhetsurval eftersom det finns en risk att deltagarurvalet inte är helt representativt. Det måste 

beaktas när resultatet av undersökningen redovisas (Bryman, 2002). Bekvämlighetsurval kan 

användas, menar Borg och Westerlund (2006), om det är mycket allmängiltiga fenomen som ska 

undersökas. Läsning och skrivning kan betraktas som allmängiltiga fenomen. Förfaringssättet har 

valts eftersom tiden för genomförandet av studien var begränsad. Generalisering till populationen är 

inte möjligt utan resultatet får ses som en preliminär analys av ett fenomen (Bryman, 2002). I en 

klass finns vanligtvis ett helt spektra av kunskapsnivåer vilket borde ge en bredd av utfall och visa 

på en tendens i empirin. Vid val av skola har ingen hänsyn tagits till skolans socioekonomiska 

status. Socioekonomisk status kan påverka elevernas resultat.  
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3.2  Etiska överväganden 

De forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2007) kräver att informanter ska ges information 

om undersökningen, att de får möjlighet att samtycka eller neka att delta och att de försäkras 

konfidentialitet. Att detta har respekterats framgår av det informationsbrev som använts.  

Eleverna kände till mig sedan tidigare vilket både kan vara en fördel och en nackdel. En fördel då 

jag är en bekant person vilket ger en tryggare arbetssituation för eleverna. Inramningen av de 

situationer eleven fick delta i fick ett uttryck av en vanlig skolsituation, framför allt vid skrivningen 

av den berättande texten och men också vid stavningstestet. Vid arbete i helklass var klasslärarna 

närvarande för att ytterligare skapa trygghet för eleven. Min kunskap om eleverna skulle kunna vara 

en nackdel om det påverkar resultatet och därför anonymiserades materialet så snart det lät sig göras 

efter att allt material samlats in.  

Testsituationen kan kännas krävande för elevens självkänsla eftersom de kan känna att de både 

misslyckas och lyckas med uppgiften de gör. Som lärare gäller det alltid att vara lyhörd för hur 

eleven har det och försöka vända situationen till något positivt och att eleverna kände igen mig var 

här en fördel.  

3.3  Materialinsamling och analys av insamlat material 

För att besvara de fem frågeställningarna behövde avkodnings- stavnings- och 

handskrivningsförmåga undersökas liksom textlängd och textkvalitet.  

Det material som samlades in var resultat av två avkodningstest, resultat av ett stavningstest, två 

handskrivningsuppgifter och en berättande text. Den berättande texten användes för att hämta mått 

på textlängd och textkvalitet men också för att få mått på handskrivnings- och stavningsförmåga i 

text. Ur texten hämtades ytterligare några kvantitativa mått. 

Skrivningen av den berättande texten, ordkedjetestet och stavningstestet genomfördes i helklass, 

övriga test och övningar genomfördes enskilt. Elever som var frånvarande när klassen gjorde 

stavningstestet, ordkedjetestet eller skrev den berättande texten fick göra det vid ett senare tillfälle.  

Först kommer beskrivningar på vilka tester och handskrivningsövningar som genomförts och hur de 

analyserats. Därefter kommer ett längre avsnitt som handlar om genomförandet av skrivningen av 

den berättande texten och hur analysen av den berättande texten gått till. Metodöverväganden 

diskuteras i sitt sammanhang i texten. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion. 
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3.3.1  Avkodning 

LäSt. För att få mått på avkodningsförmåga användes läs- och stavningstestet LäSt (Elwér et al, 

2009) som är utprovat för att användas i forskningssammanhang och för bedömning av elevers läs- 

och skrivutveckling i skolan. Det genomfördes enskilt med varje elev. Avkodningstestet består av 

vardera två listor med ord med stegrande svårighetsgrad. Varje lista ska läsas så långt som eleven 

kommer på 45 sekunder. Instruktionen till eleven var att läsa så rätt, fort och tydligt eleven kunde. 

Testet mäter läshastighet och hur säker avkodningen är. Poäng gavs för antal rätt och direkt avlästa 

ord inom tidsgränsen och totalpoängen var den sammanlagda poängsumman för de två listorna.  

Ordkedjor. Ordkedjetestet (Jacobsson, 2001) ska ge en uppfattning om ordigenkänningsförmåga. 

Testet administrerades i grupp av klassläraren. Eleverna ska markera ordgränserna i ordkedjor, som 

innehåller tre sammanskrivna ord, så långt de kommer på två minuter. Poäng gavs för varje rätt 

markerad ordkedja. 

3.3.2  Stavning 

Stavning av ord. Stavningsförmåga mättes med stavningstestet i LäSt (Elwér et al, 2009) vilket 

administrerades i helklass. 35 ord gavs. Ordet sades först en gång, sedan lästes ordet i en mening 

varpå eleverna uppmanades att skriva ordet. Enligt manualen till LäSt ska hopblandning av gemena 

och versala bokstäver i ett ord accepteras liksom särskrivna ord. Poäng gavs för antal rätt stavade 

ord.  

Stavning i berättande text. Stavningsförmåga mättes också utifrån elevernas texter med måttet antal 

rätt stavade ord på 15 minuter. Rätt stavade ord skulle ha rätt bokstäver i sig, men användandet av 

små eller stora bokstäver hade ingen betydelse här. Bokstäverna måste dock vara så tydliga att inte 

stavningen kunde  missförstås. Exempelvis måste stapeln i h i ordet hus vara tillräckligt hög för att 

inte misstolkas vara ett n. Ordet 'dom' räknades som rätt stavat även när 'de' och 'dem' avsågs. 

Däremot måste det stå mig, sig och dig för att räknas som korrekt liksom att sammansatta ord måste 

vara hopskrivna. Måttet som användes i de statistiska analyserna var antal rätt stavade ord dividerat 

med antal ord i texten. 

3.3.3  Handskrivning 

Alfabetsuppgiften. Alfabetsuppgiften är ett sätt mäta hur snabbt och noggrant eleven kommer åt 

bokstavsformen i långtidsminnet och kan skriva den, det vill säga den ortografiska 

motorintegrationen (Abbott et al, 2010; Berninger & Fuller, 1992; Berninger et al, 1997; Graham et 

al, 1997; Jones & Christensen, 1999; Parush et al, 2010). Ju snabbare uppgiften görs desto mer 
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automatiserad är åtkomstrutinen och den motoriska rörelsen (Berninger et al, 1997). Elever skriver 

sällan hela alfabetet så uppgiften i sig kräver såväl organisation av bokstavsraden och åtkomst av 

bokstäverna i det visuella minnet som adekvata skrivrörelser (Berninger et al, 1991).  

På bredlinjerat papper fick eleven skriva alfabetet med gemena bokstäver så långt de kom på en 

minut. De instruerades att skriva så fint och snabbt de kunde. De fick information om att sudd inte 

skulle användas utan om det var så att eleven inte var nöjd med en bokstav så skulle den strykas 

över med ett streck och skrivas om vid sidan av. Inga bokstäver var upphängda i de rum eleverna 

skrev. Om jag märkte att en elev skulle bli klar med alfabetet innan en minut hade gått så 

uppmanade jag eleven att skriva alfabetet en gång till, till dess en minut hade gått. Alla elever tilläts 

att avsluta hela alfabetet en gång varpå jag i bokstavsraden markerade med ett streck hur långt de 

kommit efter en minut. Ur uppgiften hämtades två mått. Eleven fick poäng dels för varje läslig 

bokstav och dels för varje skriven bokstav. Hur läsliga bokstäver definieras beskrivs nedan. Det 

andra måttet, antal skrivna bokstäver, ses som ett sätt att mäta skrivhastighet utifrån elevens 

föreställning om bokstavens utseende. 

Kopieringsuppgiften. Uppgiften användes för att likna en uppgift som använts i flera 

engelskspråkiga studier (Berninger et al, 1997; Graham et al, 1997). Eleverna har då kopierat 

meningen ”The quick brown fox jumps over the lazy dog.” Uppgiften ska inte kräva något av 

långtidsminnet eftersom skribenten ser texten framför sig. Tanken är att ju mer automatiserad 

skrivrörelsen är desto bättre formas bokstäverna (Berninger et al, 1997; Graham et al, 1997). 

Kopieringsuppgiften kan även betraktas som ett mått på skrivhastighet (Medwell et al, 2009).  

Jag la fram ett papper med meningen: På julafton såg en röd myra och en tax en bov i en häck. 

Meningen innehåller alla alfabetets bokstäver utom q, w och z. Jag hade skrivit meningen på 

enkellinjerat papper med de präntade bokstäver som används i skrivinlärningen och kopierat in det 

på ett bredlinjerat papper. Eleven ombads att börja med att skriva sitt namn högst upp på sidan 

varpå eleven uppmanades att skriva av meningen så fint och snabbt eleven kunde. Sudd skulle inte 

användas. Om eleven inte var nöjd med en bokstav så skulle den strykas över med ett streck och 

skrivas om vid sidan av. Jag läste inte meningen högt men märkte att de flesta elever tittade på 

meningen när instruktionen gavs. När eleven skrivit klart hela meningen satte jag ett streck i texten 

som markerade hur långt eleven kommit på en minut. De få elever som blev klara med avskriften 

innan minuten hade gått uppmanades att börja skriva meningen en gång till. Eleven fick poäng dels 

för varje läslig bokstav och dels för varje skriven bokstav. 
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Berättande text. Två mått användes för att bedöma handskrivningsförmåga i text på 3 minuter. 

Eleven fick poäng dels för varje läslig bokstav och dels för varje skriven bokstav. 

Bedömning av läsliga bokstäver i handskrivningsuppgifterna. Ett poäng gavs i alfabetsuppgiften 

för varje gemen bokstav som var placerad i korrekt sekvensföljd (Berninger & Fuller, 1992; 

Berninger et al, 1997; Graham et al, 1997). Om eleven skrev a, b, c, e, f, j, h, i, g fick eleven poäng 

för a, b, c, e, f, i. Ytterligare ett villkor var att bokstaven skulle vara läslig och kunna kännas igen 

om den stod för sig själv utanför kontexten. Bokstavstillägg gav inget poäng. Bokstäverna skulle i 

rimlig grad stå på raden, ha proportionerliga utseende i förhållande till ”taket”, ”magen” och 

”källaren”, det vill säga med tänkta hjälplinjer anpassade för den bedömda bokstaven (Berninger & 

Fuller, 1992; Berninger et al, 1997; Graham et al, 1997). 

Prickars och ringars placering över i, j, å, ä, ö måste vara rimlig. I kopieringsuppgiften och i den 

berättande texten gavs poäng för stor bokstav i början av mening, och i texten också efter de 

punkter och frågetecken eleven skrivit, men i övrigt gällde samma villkor för poängsättning. Ingen 

hänsyn togs till omgivande bokstävers storlek vid bedömningen av den enskilda bokstaven. I 

elevens berättande text måste bokstaven ha ljudlikhet med den bokstav som eleven avsåg att skriva i 

ordet. Exempel på ljudlikhet är ordet gång som av en elev stavades som gong. Eleven fick poäng 

för alla läsliga bokstäver i ordet. 

De forskningsartiklar som använt bedömning av läsliga bokstäver har språkligt men inte bildligt 

angett hur de har bedömt. Det ger en möjlighet för efterföljares egna tolkningar och kan göra 

jämförelser mellan studier svåra. I figur 8 visas därför exempel från elevtexterna på bokstäver som i 

denna studie bedömts som oläsliga. 

3.3.4  Berättande text 

Här kommer först den berättande skrivuppgiften att presenteras för att följas av hur genomförandet 

gick till i helklass. Den berättande texten har använts till att få mått på textkvalitet, textlängd, 

stavning och handskrivning i text samt ytterligare några kvantitativa mått. I avsnitt längre fram i 

texten presenteras en bakgrund till vad textkvalitet är, olika sätt att bedöma text och hur analysen av 

den berättande texten gått till. 

Avsikten var att skrivuppgiften skulle likna något som eleverna gör i sitt dagliga arbete i skolan. En 

bildsekvens användes som inspiration. Den tjugoförsta bildsekvensen med fyra bilder från Herr 

Jakob (Press, 1996) kopierades och klistrades ihop så att bilderna bildade en logisk ordning,  
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Figur 8. Bokstäver som bedömts vara oläsliga 

 

placerade två och två, på ett A4 ark. Varje barn hade ett eget ark med bilder att titta på under 

skrivandet. 

Jag inledde med att berätta att jag var nyfiken på hur barn gjorde när de skrev på egen hand utan att 

lärarna fick komma och säga vad som var rätt och hur man gör när man skriver. Bilderna delades ut 

så att de fanns synliga under det att uppgiften introducerades. Eleverna uppmanades att skriva en 

berättelse så att någon som inte sett bilderna skulle kunna förstå vad som hände i berättelsen. De 

uppmanades också att skriva så bra och utförligt som möjligt.  

Eleverna ombads titta på bilderna och tänka ut hur berättelsen kunde bli, att fundera ut vad som hänt 

innan händelserna på bilderna, vad som händer just nu och vad som kunde hända när bildsekvensen 

var slut. Eleverna skulle också fundera ut till exempel vad personerna kunde heta, vad de tänkte och 

kände och hur miljön såg ut i bildsekvenserna. De fick upplysning om att det var tillåtet att hitta på 

mer än vad som kunde ses på bilderna samt en uppmaning om att använda fantasi och påhittighet. 

Eleverna fick veta att vid två tillfällen skulle de få ringa in det ord de nyss skrivit. Därpå delades ett 

bredlinjerat papper ut och de fick veta att de skulle få skriva till ett visst klockslag. 

Efter 3 minuter ombads eleverna att ringa in det ord de just hade skrivit (tidtagningen stoppades helt 

kort under tiden instruktionen gavs) varpå de fortsatte att skriva till dess totalt 15 minuter gått. Då 
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ombads eleverna att ringa in det sist skrivna ordet. Denna del användes i analysen av texten. De 

elever som så önskade fick i den ena klassen fortsätta sin berättelse direkt och i den andra fick de 

löfte om att fortsätta vid ett annat tillfälle. Denna instruktion gavs efter att de 15 minuterna hade 

gått. Personalen hade innan skrivuppgiften genomfördes fått instruktioner att elever fick återföras 

till arbetet och att det var tillåtet att stötta eleven genom att säga: Vad kan hända nu? Vad kan hända 

sen? Hur tycker du att det ska vara? Försök lite till! Hur tror du att det stavas? 

Jag har tidigare använt Herr Jakob (Press, 1996) i undervisning med elever och vet att de i 

allmänhet kan skriva texter till dem. Just denna sekvens hade ingen elev sett tidigare. Att en sekvens 

av bilder valdes berodde på att eleven inte skulle fastna i att endast beskriva bilden utan också 

kunna berätta om händelser och personer, samt att bilderna skulle vara ett stöd för tanken. Flera 

studier (Babayiğit & Stainthorp, 2010; Asker-Árnason et al, 2008) har använt bildsekvenser i 

samband med barns skrivande. Genom att använda bilder kan elevens muntliga berättande tas till 

vara. Bereiter och Scardamalia (1987) menar att barn använder de (muntliga berättar-) scheman de 

känner till när de ska skriva text och Kullberg (1992) anser att barn har stöd av bilder i sitt 

berättande. Hon menar att eftersom skriftspråket började med bilder är det därför naturligt för barn 

att använda sig av bilder och text tillsammans. 

Hudson et al (2005) fann att om ämnet för en skrivuppgift diskuterades innan eleverna skrev så 

skrev de längre texter. Om bildsekvensen diskuterats innan är det möjligt att eleverna i föreliggande 

studie hade skrivit mer text. Avsikten med att eleverna fick bilderna tidigt under instruktionen var 

att de skulle få tid till planering i så måtto att de kunde få idéer till händelserna, även om det inte var 

uttalat. 15 minuter som slutgräns valdes eftersom eleverna skulle få möjlighet att få längd på texten 

och därmed göra det möjligt att bedöma textkvalitet. 

3.3.5  Textkvalitet och textbedömning  

Först ges här en inblick i vad som kan vara kvalitet i text. Det följs av hur text kan bedömas. I 

kommande avsnitt presenteras sedan på vilka sätt den berättande texten bedömdes och analyserades. 

Textkvalitet. Det finns olika sätt att se på vad som är kvalitet i texter och ingen av dem behöver 

utesluta någon annan. I texter har forskningen (Babayiğit & Stainthorp, 2010; Graham et al, 1997; 

Medwell et al, 2009) tittat på det rent innehållsliga, på antal idéer i texten och hur dessa är 

organiserade i relation till varandra. Andra studier (Babayiğit & Stainthorp, 2010; Christensen, 

2005, Olinghouse & Graham, 2009) kompletterar detta genom att titta på textsammanbindning, det 

vill säga koherens och kohesion i texten. Koherens och kohesion har att göra med hur texten hänger 
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ihop på djupet, i ett helt sammanhang, på menings-, stycke- och textnivå (Nyström, 2001). 

Textsammanbindning kan vara tydligt markerad med konjunktioner men den kan också vara 

underförstådd. Evensen (1997) menar att den oerfarne skribenten binder samman texten här och nu 

på en lokal nivå genom att lägga sats till sats i en kronologisk ordning. Den mer erfarne skribenten 

kan i sin text underordna textpartier så att texten hänger samman också globalt (Evensen, 1997). 

Syntaktisk komplexitet har med meningars komplexitet att göra och kan ses som en aspekt av 

koherens och kohesion. En mening med fler bisatser är mer komplex. Cragg och Nation (2006) 

använde syntaxens komplexitet som ett textkvalitetsmått medan Olinghouse och Graham (2009) 

använde antal unika ord i en text, det vill säga ordvariation, som textkvalitetsmått.  

Textkvalitet kan också vara hur skriften ter sig på papperet det vill säga hur välskrivna bokstäverna 

är i orden, hur jämn är skriften (Medwell et al, 2009) och hur väl skribenten har stavat. 

Föreliggande studie kommer att skilja på innehållsliga aspekter och textyteaspekter av textkvalitet. 

Det förtydligas i kommande avsnitt. 

Textbedömning. När lärare bedömer elevers texter och övriga arbeten behöver läraren för 

elevgruppen fastställa den resultatstandard (Måhl, 2005) som uppgiftens produkt ska ha när den är 

färdig, vilket bör skilja mellan olika åldrar. Resultatstandarden kan bedömas med en analytisk 

bedömning som i denna studie. 

En analytisk bedömning försöker hitta vilka styrkor och svagheter en text har. Denna bedömning, 

menar Westby och Clauser (2005), kan avse såväl mikronivå i texten, det vill säga handskriften, 

stavning, meningskonstruktion och ordval, som makronivå i texten, det vill säga idéer, skribentens 

röst, textens organisation och textstruktur. En holistisk bedömning däremot gör en sammantagen 

bedömning av en elevtext och en elevs skrivförmåga, enligt Westby och Clauser. Korp (2003) för 

fram att bedömare alltid måste vara medvetna om att en bedömare har en tendens att genomgående 

bedöma för högt eller för lågt. 

Bedömningar sker alltså i förhållande till olika dimensioner i texten (Korp, 2003) vare sig det är en 

analytisk eller holistisk bedömning. Knochs studie (2009) visade att en analytisk bedömningsskala 

som tydligt beskriver de olika nivåerna för varje bedömningskategori är mer valid och användbar 

för bedömning av skrivning i diagnostiskt syfte. Om flera faktorer ingår i en kategori får 

bedömningsskalan en sämre validitet. Det innebär att när en tydlig bedömningsskala används är det 

lättare för bedömaren att göra en relevant bedömning. Bedömaren behöver då inte tveka om vilken 

nivå texten ligger på för respektive bedömningskategori. Egevad (2009) påpekar att i den 
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bedömningsmall som Egevad (2009) och Lindström (2009) använde fanns flera kategorier som 

innehöll flera faktorer. Dessa faktorer var inte alltid samstämmiga i elevernas texter. Bedömningen 

tenderade då att bli mer holistisk och mer godtycklig, anser Egevad.  

3.3.6  Berättande text: genomförande av den analytiska bedömningen 

Här redogörs för hur elevernas berättande text bedömdes med en analytisk bedömning (bilaga 2). 

Bedömningsmallen sattes upp med utgångspunkt i förra avsnittets resonemang om vad som är 

textkvalitet, svenskämnets centrala innehåll och läroplanens kunskapskrav (SKOLFS 2010:37) samt 

Egevads (2009) erfarenheter av analytisk bedömning. I studien bedömdes två aspekter av 

textkvalitet analytiskt, nämligen innehållsliga aspekter och textyteaspekter.  

I de innehållsliga aspekterna ingick handlingens organisation, textens struktur (koherens och 

kohesion), idégenerering, beskrivningar och meningarnas komplexitet. Elevtexterna skrevs rent i 

ordbehandlare. De användes sen för att bedöma innehållsliga aspekter. Efter två veckor påbörjades 

bedömningen av texterna. Tidsrymdens syfte var att minska påverkan från mitt minne av de 

handskrivna alstrens utseende.  

I aspekter av textyta ingick användandet av mellanrum mellan ord, handskrivningens övergripande 

läsbarhet i text, styckeindelningar, stavning samt användandet av stor bokstav och skiljetecken 

(punkt/frågetecken). För denna bedömning användes en kopia av elevens handskrivna text. 

Under bedömningsprocessen gick jag avseende flera aspekter tillbaka till tidigare bedömda texter 

för att säkerställa att jag bedömde dem lika. I den analytiska bedömningsmallens kategori 

idégenerering har texten bedömts ha egna idéer om exempelvis personer i berättelsen fått 

egennamn, getts olika attribut, om skribenten använt sidospår eller gjort egna innovationer till 

berättelsen som ändå fört handlingen framåt. För att bedöma meningarnas komplexitet behövde 

antal bisatser räknas. Satser, där man kunde sätta in orden inte eller verkligen före det finita verbet 

(Holm & Larsson, 1980), bedömdes som bisatser. 

I bedömningsmallen noterade jag under bedömningsarbetets gång att aspekterna idégenerering och 

beskrivningar i bedömningsmallen gick in i varandra. Idégenerering har att göra med hur 

självständig eleven var i förhållande till bildsekvensen vilket kunde visa sig genom de egna idéer 

som eleven förde in i handlingen. Handlingen kan föras framåt av de beskrivningar som görs, och 

beskrivningar kan göra att en handling framstår som mer komplex, eftersom eleven då kan berätta 

något utöver det som går att se på bilderna. För att få till en likvärdig bedömning gick jag för dessa 

kategorier tillbaka till tidigare bedömda texter för att nå en samstämmig bedömning.  
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3.3.7  Berättande text: kvantitativ analys 

För att ytterligare undersöka textkvalitet beräknades några kvantitativa mått fram ur elevtexterna. 

Mått på antal satser som en aspekt av antal förekommande idéer i texten, ordvariation samt ett mått 

på textens syntaktiska komplexitet beräknades. Dessutom beräknades antal skrivna ord som ett mått 

på textlängd, antal rätt stavade ord och antal beskrivande ord kopplat till ett substantiv. Alla mått är 

framtagna ur texten skriven på 15 minuter. 

Den renskrivna texten användes för räkna antal skrivna ord och antal satser, beskrivande ord 

kopplat till ett substantiv, ordvariation samt mått på textens syntaktiska komplexitet. I övrigt 

användes en kopia av elevens text. När inte annat anges har räkning skett för hand. 

Antal ord i texten. Antal ord i texten är en aspekt av skrivflöde (Lerkkanen et al, 2004; Berninger & 

Fuller, 1992) men också en aspekt av textlängd. Antal ord i texten på 15 minuter beräknades med 

Open Office 3 ordberäkningsfunktion. 

Antal satser. Antal satser användes för att få ett mått på hur många idéer som skribenten delger 

läsaren. En sats har i denna studie i allmänhet ett predikat. Satser som var oavslutade såsom ”Ja 

tack, lilla du” och ”Okey, men hur?” har inte räknats som en sats. Antal satser skrivna på 15 

minuter räknades för hand och gav en poäng per sats. Chafe (1979 i Strömqvist et al 2004, s 365, 

min översättning) menar att ”en mening/sats erhåller en adekvat enhet för att koda information om 

en händelse och att talflöde - som reflekterar ett tankeflöde – tenderar att fortskrida mening för 

mening (eller sats för sats) när berättaren relaterar till en händelse.” Antal satser kan ses som en 

aspekt av idégenerering men också på textskrivarflyt eller textlängd beroende på om det är 

skrivprocessen eller skrivprodukten som är i fokus.  

Ordvariation: Ordvariation beräknades genom att ta fram proportionen mellan antal unika ord och 

antal ord i texten (Olinghouse & Graham, 2009). Proportionen beräknades genom att dividera antal 

unika ord med kvadratroten ur 2 multiplicerat med det totala antalet ord i texten. Räknesättet 

användes för att minska effekter av variation i textlängd. Detta mått användes för de flesta 

statistiska sambandsberäkningar. Ordvariation i respektive text beräknades också genom att antal 

unika ord dividerades med antal ord i texten, men detta mått användes inte. Dessa båda mått 

beräknades i Excel.  

Syntaktisk komplexitet. För att beräkna syntaxens komplexitet beräknades antal T-unit (Terminal 

unit) delat med antal skrivna ord i texten (Cragg & Nation, 2006). En T-unit är en hel mening med 

tillhörande bisatser. Fullständiga meningar innehållande två eller flera satser som var 
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sammanlänkade med konjunktionen och bedömdes som separata meningar om inte subjektet var 

uteslutet i någon av satserna. ”Gubben tog granen och gick genast hem” räknades som en T-unit 

medan ”Gubben tog granen och han gick genast hem” räknades som två T-units. Måtten beräknades 

i Excel. 

3.4  Utprövning av materialet 

Alla uppgifter genomfördes med en 8-årig flicka för att jag skulle bli bekväm med handhavandet. 

Som en följd av utprövningen förändrades instruktionen till den berättande texten något för att bli 

tydligare. 

3.5  Statistiska analyser 

De statistiska beräkningarna utfördes med hjälp av SPSS (Statistical Package for the Social 

Science) version 19. De beräkningar som genomfördes var att ta fram beskrivande statistik, att göra 

jämförelser samt att undersöka samband och varians. Som parametrisk data räknades all data utom 

de i textbedömningen ingående kategorierna. De betraktades som ordinaldata, det vill säga icke-

parametrisk data. Summan av textyteaspekter respektive innehållsliga aspekter i textbedömningen 

betraktades som parametrisk data.  

För att beräkna samband användes Pearsons korrelationsanalys för parametrisk data (bilaga 3) och 

Spearmans rangkorrelation för icke-parametrisk data. För parametrisk data har dessutom ett antal 

enkla, multipla och stegvisa multipla regressionsanalyser genomförts för att undersöka samband och 

varians.  

Korrelationen i en korrelationsanalys och i en enkel regressionsanalys är densamma eftersom de 

ingående variablerna i båda analyserna är två. I regressionsanalyser (Borg & Westerlund, 2006) 

betraktas en variabel som beroende och den andra som oberoende. Borg och Westerlund (2006) 

förklarar att i en multipel regressionsanalys är de oberoende variablerna flera och att i 

regressionsanalyser är man intresserad av att få reda på i hur hög grad den/de oberoende 

variabeln/variablerna (prediktorn/prediktorerna) kan förklara hur den beroende variabeln 

(kriterievariabeln) varierar. Det uttrycks i procent.  

För att se vilket samband och signifikans respektive variabler i en multipel regressionsanalys har så 

studeras ß-koefficienterna (Wahlgren, 2008). ß-koefficienterna anger hur viktig olika variabler är 

för att förklara varians. En stegvis multipel regressionsanalys (Wahlgren, 2008) innebär att 
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analysmetoden väljer ut den oberoende variabel (prediktor) som bäst förklarar varians på den 

beroende variabeln (kriterievariabeln). 

För jämförelser mellan könen användes Independent Samples t-test för all data. Det normala för 

icke-parametrisk data är att använda Mann-Whitney U-test. Detta var inte möjligt eftersom 

statistikprogrammet inte svarade på det kommandot. Det finns ändå ingen anledning att befara att 

de genomförda analysernas resultat skiljer sig i någon större utsträckning i jämförelse med Mann-

Whitney U-test. 

För att fördjupa förståelsen av handskrivning, stavning och textlängd och textkvalitet gjordes några 

multipla regressionsanalyser. En av avsikterna var att förstå om det var läsliga eller skrivna 

bokstäver som hade störst vikt. Handskrivningsmåtten, uppdelat på läsliga och skrivna bokstäver 

respektive stavningsmåtten räknades först om till standardiserade z-poäng för att kunna jämföras 

med varandra. Borg och Westerlund (2006) för fram att z-poäng används för att göra det möjligt att 

jämföra mätningar som använt olika mätskalor. 

De tre måtten på läsliga bokstäver, de tre måtten på skrivna bokstäver och de två måtten på stavning 

transformerades sedan till de standardiserade variablerna läsliga bokstäver, skrivna bokstäver 

respektive stavning. Dessa standardiserade variabler användes som prediktorer i några multipla och 

stegvisa regressionsanalyser. Också summan av textyta och summan av innehållsliga aspekter 

standardiserades. De användes som kriterievariabler i nyss nämnda analyser. 

N är i samtliga fall 38 individer. Signifikans redovisas, om inte annat anges, enligt mönstret ** p 

<.001, * p <.05, tvåsidig prövning.  

3.6  Metoddiskussion 

Bildsekvensen som användes vid skrivandet av texten föreföll vara ett stöd för de  flesta eleverna. 

En handfull elever frågade  hur de skulle skapa innehåll till texten. Det kan vara så att de för att 

komma vidare behövde en samarbetspartner att tala med för att få stöd att kunna plocka fram 

relevanta uppgiftsscheman från långtidsminnet. Det dussin elever som tyckte att de var klara innan 

femton minuter hade gått uppmanades att titta igenom bilderna ytterligare för att se om de kunde 

lägga till något och för att se om de kunde fortsätta berättelsen utanför bildsekvensen. 

Bildsekvensen och skrivtiden 15 minuter gav tillräckligt mycket text för att kunna göra en 

textkvalitetsbedömning på. Då textlängd senare visade sig har stor betydelse för innehållsliga 

aspekter av textkvalitet i föreliggande studie ställer jag mig tveksam till Grahams et als (1997), 
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Berningers och Fullers (1992) och Berninger et als (2002) textinsamlingsmetod. Jag menar att de 

fem minuter dessa studier använde som skrivtid var för kort för att kunna göra en innehållsligt god 

bedömning. 

Bedömningsmallen fungerade på det stora hela väl. Elevernas resultat hade spridning över alla 

kategorier, utom för styckeindelning som ingen elev använde. När det gäller handlingens 

organisation kan det tolkas som att bildsekvensen bjöd in till att använda kronologisk handling, 

därav det stora antal elever som fått 3 poäng. Handlingens organisation var på den fjärde nivån svår 

att bedöma eftersom många elevtexter inte var avslutade efter 15 minuter. Ändå har flera elever fått 

4 poäng här eftersom deras språk för handlingen bedömdes var tydligt och visade tecken på god 

organisation. Kategorierna idégenerering och beskrivningar i bedömningsmallen gick in i varandra. 

Beskrivningar kan vara det som samtidigt kan tolkas som en idé i texten och en idé kan vara en god 

beskrivning av något, särskilt som texterna inte var så långa. För att bli användbar som 

analysverktyg i skolan behöver bedömningsmallens kategorier idégenerering och beskrivningar 

utvecklas.  

För att öka reabiliteten i textbedömningen hade det varit bra med ytterligare en text. För att 

ytterligare stärka reabiliteten och därmed en likvärdig bedömning av texterna hade det varit bra med 

ytterligare en bedömare men det har av tidsskäl inte varit genomförbart. Ytterligare en utveckling 

av datainsamlingen skulle vara att eleverna skulle få revidera sina texter innan bedömningen 

genomfördes. 

Handskrivningsmåtten hämtades från alfabets- och kopieringsuppgiften samt ur elevtexten. 

Alfabetsuppgiften avsåg att mäta ortografisk motorintegration, alltså förmågan att koppla rätt ljud 

till rätt skrivrörelse. Flera elever hade i testsituationen svårt att komma ihåg ordningen på 

bokstäverna i alfabetet när de skulle skriva alfabetsuppgiften, vilket dels kan bero på testsituationen 

men också på att alfabetsraden inte är automatiserad. Uppgiften som sådan är krävande för minnet 

då eleverna både ska minnas alfabetet, minnas bokstavsformer och skriva ner dem. Att mäta 

ortografisk motorintegration med denna metod blir därför inte helt rättvisande.  

Kopieringsuppgiften avsåg att mäta hur automatisk skrivrörelsen är men också hur snabbt någon 

skriver. Det finns en risk att måttet inte är helt valitt eftersom det i studien visar sig att 

kopieringsuppgiften också mäter spatial förmåga då den korrelerar med övergripande läsbarhet (r38 

=.366*), vilket överensstämmer med Parush et als (2010) resultat att vid kopiering så bidrar 

övergripande läsbarhet och förmåga till spatial organisation av skriften till god eller dålig 
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handskrivning. Spatial organisation innebär här att bokstäverna står för sig och inte på eller för nära 

varandra.   

I studien har gjorts en distinktion mellan läsliga och skrivna bokstäver. En avsikt var att se om just 

läsligheten var av störst vikt eller om det var att få ner bokstäver på papperet, det vill säga mängd 

bokstäver/skrivhastighet. Det är möjligt att jag har bedömt bokstävernas läslighet för strikt men det 

är i så fall något som varit lika för alla elever. Alla bokstäver var när de stod i sitt sammanhang 

dechiffrerbara om än inte alltid tydligt skrivna. Det innebär att alla elever i urvalet har en 

föreställning om utseendet men inte alltid har förmåga att skriva prydligt. Alla handskrivningsmått, 

både läsliga och skrivna, kan i någon mening sägas avspegla skrivrörelsen och skrivhastighet 

eftersom alla bokstäver skrevs på tid.  

Ett alternativ till de handskrivningsmått som använts för att komma åt ortografisk motorintegration 

och skrivhastighet är att deltagaren uppmanas att skriva ner en välkänd text ur minnet, exempelvis 

en vers eller veckans dagar (Babayiğit & Stainthorp, 2010; Egevad, 2009; Lindström, 2009). Det är 

möjligt att det hade varit mer rättvisande för elever i år två där alla inte har automatiserat skrivandet 

och uppräknandet av alfabetet. Visserligen kommer inte alla bokstäver med i ett sådant upplägg 

men det gjorde det inte i de använda måtten heller. I exempelvis alfabetsuppgiften hann inte alla 

med att skriva hela alfabetet.  



38 

 

4  RESULTAT OCH RESULTATDISKUSSION 

Varje frågeställning har fått ett eget avsnitt. Under respektive rubrik presenteras vanligtvis 

beskrivande statistik samt statistiska analyser. Under varje rubrik finns också en sammanfattning 

och en skissartad illustration över påträffade samband. Den följs av en resultatdiskussion förutom 

för den andra frågeställningen där resultatet diskuteras i sitt sammanhang. När en variabel sägs ha 

ett samband med en annan variabel så innebär det inte en ensidig påverkan utan att ingående 

variabler har inverkan på varandra vilket för det mesta är underförstått i texten. 

4.1  Samband mellan handskrivning, stavning och textlängd 

Den första frågeställningen sökte svar på frågan om hur sambanden såg ut mellan handskrivning 

och textlängd och mellan stavning och textlängd. I handskrivning ingick både ortografisk 

motorintegration och skrivhastighet. Svar söktes också om det var läsliga eller skrivna bokstäver 

som var viktigast för textlängd. 

4.1.1  Beskrivande statistik 

Tabell 1. Beskrivande statistik för handskrivning, stavning och textlängd.  

 Medel Sd Min Max 

Alfabetet, läsliga bokstäver 1 min 19,8 9,4 4,0 37,0 

Alfabetet, antal skrivna bokstäver 1 min 22,6 9,6 7,0 42,0 

Kopierad mening, antal läsliga bokstäver 1 min 25,3 8,0 10,0 41,0 

Kopierad mening, antal skrivna bokstäver 1 min 28,4 8,0 13,0 46,0 

Antal läsliga bokstäver i textkomposition, 3 min 48,9 24,0 10,0 99,0 

Antal skrivna bokstäver i textkomposition, 3 min 54,7 26,1 10,0 109,0 

Stavning, LäSt, antal rätt av 35 möjliga 19,2 5,7 3,0 32,0 

Stavning, antal rätt på 15 min i textkomposition 54,7 22,6 13,0 99,0 

Stavning i textkomposition, 15 min, antal rätt dividerat med 

antal ord 

0,78 0,11 0,45 0,97 

Antal skrivna ord på 15 min i textkomposition 69,1 24,5 24,0 112,0 
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I tabell 1 visas medelvärde, standardavvikelse och högsta och lägsta värde för mått på 

handskrivning, stavning och textlängd. Skillnaden i medeltal mellan läsliga och skrivna bokstäver är 

inte särskilt stor. Som störst är skillnaden i text. Spridningen inom de olika måtten tyder på att 

skrivutvecklingen i elevgruppen har kommit olika långt när det gäller ortografisk motorintegration, 

skrivrörelsen/skrivhastighet, stavning och textlängd.  

4.1.2  Korrelationsanalys 

Det fanns starka samband mellan alfabetsuppgiften (både läsliga och skrivna bokstäver), 

kopieringsuppgiften (både läsliga och skrivna bokstäver) och textlängd, det vill säga antal ord i 

texten (bilaga 3). Det innebär att både ortografisk motorintegration och skrivhastighet har betydelse 

för textlängd, det vill säga att ju bättre och snabbare bokstäverna fångas i minnet och kopplas till 

rätt skrivrörelse och ju fler bokstäver som skrivs desto längre blir texten. 

Stavning i text hade ett lågt positivt samband med textlängd, r38 =.385, p <.05. Stavningstestet hade 

inte något samband alls. Det skulle kunna förklaras med att i textkomposition väljer eleven själv 

vilka ord som ska skrivas och att eleven då väljer ord som den tror sig om att kunna stava, medan 

stavningstestet utmanar elevernas förmåga att använda sitt fonologiska och morfologiska kunnande.  

4.1.3  Regressionsanalyser 

I den enkla regressionsanalysen (tabell 2, nedan) förklarade alfabetsuppgiften och 

kopieringsuppgiften (läsliga och skrivna bokstäver) varians på textlängd med mellan 35-42,6 %. Av 

de två handskrivningsuppgifterna kunde läsliga bokstäver vid kopiering bäst förklara varians på 

textlängd. Det betyder att om en elev som skrev en bokstav mer på kopieringsuppgiften jämfört med 

en annan elev, skrev i genomsnitt 1,99 ord mer i textkomposition. Ju snabbare skrivrörelsen är desto 

mer text kan skrivas på den tid som ges. När det gäller stavning förklarade stavning i text 14,8 % av 

varians på textlängden. Stavning hade alltså en lägre förklaringsgrad jämfört med handskrivning. 

Sambandet mellan stavning i text och läsliga respektive skrivna bokstäver i alfabetsuppgiften var r38 

=.406, p <.05 respektive r38 =.408, p <.05 vilket pekar på att förmågan att erinra sig bokstavsformen 

för att sedan skriva ner den i ord påverkar stavningen.  

Studien försökte besvara om läsliga eller skrivna bokstäver var viktigast i elevernas texter. En 

stegvis multipel regressionsanalys visade att den standardiserade variabeln läsliga bokstäver var den 

enskilt viktigaste prediktorn på textlängd (R=. 805, p <.000, F(1,36) = 66,25, p <.000). De 

standardiserade variablerna stavning och skrivna bokstäver nådde inte signifikant nivå men 
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tillsammans förklarade de tre variablerna varians på textlängd med 64,8 % vilket får betraktas som 

en hög andel.  

Tabell 2. Enkla regressionsanalyser. Samband och förklarad varians mellan textlängd och 

handskrivning och textlängd och stavning. 

 R 
Förklarad 

varians 

Alfabetet, läsliga bokstäver 1 min .593** .351 

Alfabetet, antal skrivna bokstäver 1 min .603** .363 

Kopierad mening, antal läsliga bokstäver 1 min .653** .426 

Kopierad mening, antal skrivna bokstäver 1 min .627** .393 

Antal läsliga bokstäver i textkomposition, 3 min .794** .631 

Antal skrivna bokstäver i textkomposition, 3 min .796** .633 

Stavning, LäSt, antal rätt av 35 möjliga .307 .094 

Stavning i textkomposition, 15 min, antal rätt dividerat med antal ord .385* .148 

4.1.4 Sammanfattning 

 Handskrivning hade betydelse för textlängd. Skrivhastighet hade något större betydelse än 

ortografisk motorintegration. För textlängd var det viktigt att bokstäverna skrevs snabbt och att de 

var läsliga. Studien visade också att stavning i text hade ett lågt samband med textlängd. 

 

Figur 9. Skissartad illustration över påträffade samband i frågeställning 1: signifikanta 

samband mellan handskrivning, textlängd och stavning i text. 

4.1.5  Resultatdiskussion 

Elevernas medelvärden på alfabetsuppgiften och kopieringsuppgiften jämfördes med två 

engelskspråkiga studier. Det är svårt att göra en rättvisande jämförelse med Grahams et als (1997) 

undersöknings medel på alfabetsuppgiften och kopieringsuppgiften eftersom de lagt samman tre 

årskurser och använt andra tidsgränser. På alfabetsuppgiften och kopieringsuppgiften fick eleverna 

Textlängd 

Stavning i 

text 
Handskrivning 



41 

 

15 sekunder respektive 1,5 minuter istället för som i föreliggande studie 1 minut. Eleverna i 

föreliggande studie skrev 19,8 läsliga bokstäver på alfabetsuppgiften. När Grahams et als (1997) 

medel räknades om för att gå att jämföra med resultatet i föreliggande studie hade eleverna i deras 

undersökning skrivit 26,76 bokstäver på en minut (6,69 bokstäver på 15 sek • 4). För att få en 

jämförelse på kopieringsuppgiften dividerades Grahams et als medelvärde för antal läsliga 

bokstäver med 3. Detta tal multiplicerades sedan med 2, vilket då motsvarade en minut. I deras 

undersökning skrev då eleverna i medeltal 33,33 bokstäver vilket kan jämföras med 25,3 i denna 

studie. Eleverna i föreliggande studie förefaller skriva långsammare och kunna skriva färre läsliga 

bokstäver.  

När de svenska eleverna i föreliggande studie jämfördes med de australiensiska 6-7 år gamla 

eleverna i Jones och Christensens (1999) studie hade de australiensiska eleverna ett medel på 17,96 

bokstäver och en standardavvikelse på 5,79 i alfabetsuppgiften, skriven på en minut. Eleverna i 

föreliggande studie var ett år äldre men skrev i medeltal en bokstav mer, medan spridningen i 

förmåga i den australiensiska undersökningen var klart mindre. Skillnaden kan bero på skillnader i 

bedömningen av vad som var läsliga bokstäver men kan också bero på en faktisk skillnad som kan 

ha flera orsaker som skolsystem, kursplaner, traditioner kring handskrivande och möjligen även 

språkens transparens. 

Om man gör jämförelser med stavningsnormeringen i LäSt så låg medel på stavningstestet i denna 

studie något högre än normeringen. Flickorna hade i medeltal 20 rätt stavade ord och pojkarna 18 

rätt stavade ord vilket kan jämföras med 18 respektive 17 rätt stavade ord i normeringen. När det 

gäller stavning i text så visade Graham et al (1997) att i de amerikanska elevernas texter stavades i 

medeltal 83,13 % av orden rätt vilket kan jämföras med de svenska elevernas 78 % rätt stavade ord 

i föreliggande studie. Det förefaller vara så att de amerikanska eleverna i Grahams et als 

undersökning var skickligare i stavning i text, men åter igen, måttet sammanfattar tre årskurser. 

I föreliggande studie framkom att ortografisk motorintegration, skrivrörelsen (skrivhastighet) och 

antal bokstäver i text har betydelse för textens längd vilket stöds av Graham et al (1997), Graham et 

al (2000) och Olinghouse och Graham (2009). En intressant aspekt på bokstavsskrivande var att 

läsliga bokstäver var viktigast för textlängd i den stegvisa multipla regressionsanalysen. Det skulle 

kunna tolkas som att förmågan att hitta rätt form på bokstaven gör det enklare att skriva snabbt. Det 

innebär att förmågan att snabbt plocka fram rätt skrivrörelse påverkar textens längd. Bereiter et al 

(1979 i Bereiter & Scardamalia, 1987) fann att 17 % av det barn tänkt ut att skriva glömdes bort 
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innan det skrivits ner. Det innebär att om minnesresurser kan frigöras genom att handskrivning och 

stavning flyter på kan texterna bli längre. 

Det låga sambandet mellan stavning i text och textlängd kan jämföras med Lindström (2009) som i 

sin studie fann att textlängd och stavningsförmåga hade ett samband hos elever i år 4 (r29 =.382, p 

<.041). Det är marginellt lägre än i denna studie. Det kan tolkas så att elever i år 4 har befäst sin 

stavningsförmåga i något högre grad jämfört med elever i år 2. 

Dessa båda svenska resultat kan kontrasteras med Babayiğits och Stainthorps (2010) undersökning 

som inte hittade något samband mellan stavningsfel och textlängd i en turkiskspråkig kontext men 

som fann samband mellan handskrivning och textlängd. I en amerikansk kontext fann däremot 

Graham et al (1997) ett samband mellan både stavning i text, resultat på stavningstest och textlängd 

i år 1-3. De fann även ett samband mellan textlängd och handskrivning. Det kan tolkas så att det 

finns skillnader i språkens transparens. Textlängd hade i alla tre språken samband med 

handskrivning. Skillnaderna fanns när det gäller stavning. Respektive språk ger mer eller mindre 

stöd för stavning under skrivandet. I mer transparenta språk som turkiska kan det vara så att 

stavningen inte ger så stora hinder vid textkomposition som ett mindre transparent språk som 

engelska  

I föreliggande studie framkom att handskrivning och stavning tillsammans förklarade varians i 

textlängd med 66,4%. Det är jämförbart med Graham et al (1997). De fann att handskrivning och 

stavning förklarade 41-66 % av varians i textlängd. En skillnad är att i deras mått ingick inte antal 

skrivna bokstäver utan endast läsliga bokstäver. 

4.2 Mönster som framträder i elevtexterna  

Den andra frågeställningen lyder: Vilka mönster kan man se i en analytisk bedömning och 

kvantitativ analys av elevtexternas textkvalitet? Först presenteras beskrivande statistik för den 

analytiska textbedömningen och vad som kan läsas ut av den. Det följs av ett avsnitt där samband 

mellan kvantitativa mått från elevtexterna presenteras. Till skillnad från övriga avsnitt i 

resultatdelen så analyseras, tolkas och diskuteras statistiken i sitt sammanhang. Slutligen följer en 

sammanfattning. 

4.2.1  Beskrivande statistik för analytisk textkvalitetsbedömning 

I den analytiska bedömningen (bilaga 2) kunde eleverna få 1-4 poäng förutom när det gäller 

styckeindelning där det var möjligt att få 1-2 poäng. I tabell 3 visas medelpoäng, standardavvikelse 
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och lägsta och högsta poäng i den analytiska bedömningen av elevernas texter med avseende på 

innehållsliga aspekter. Som synes fanns spridningen över alla nivåer inom kategorierna. Som störst 

var standardavvikelsen när det gäller idégenerering och meningars komplexitet. Här var alltså 

spridningen i förmåga i elevgruppen som störst. 

Tabell 3. Beskrivande statistik för kategorierna i innehållsliga aspekter av textkvalitet. 

 Min Max Medel Sd 

Handlingens organisation 1 4 2,87 0,70 

Textens struktur (koherens och kohesion) 1 4 2,89 0,92 

Idégenerering 1 4 2,16 1,10 

Beskrivningar 1 3 1,76 0,54 

Meningarnas komplexitet 1 4 3,08 1,00 

N=38     

 

Av diagrammet (figur 10) kan läsas ut att många använde kronologisk ordning när det gällde 

handlingens organisation. Eleverna hade kommit olika långt i sin utveckling när det gällde 

textsammanbindning. De band samman text i högre eller mindre grad. Av diagrammet kan också 

utläsas att flera strikt följde bildsekvensen men att det fanns en tendens att vara självständig från 

bildsekvensen hos andra. Ingen elev använde beskrivande ord i alla meningar. Endast tre elever 

hade fler än tre beskrivande ord. Flertalet elever skrev i olika hög grad komplexa meningar. En 

majoritet av eleverna använde bisatser i minst två meningar.  

 

Figur 10. Diagram över poängfördelningen för innehållsliga aspekter av textkvalitet. 
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Tabell 4 visar värden för den analytiska bedömningen när det gäller textyta. Eleverna använde ofta 

eller alltid mellanrum mellan orden. I övrigt var spridningen mellan 1-4 poäng. I elevgruppen var 

standardavvikelsen och därmed spridningen i förmåga som störst när det gäller användandet av stor 

bokstav och skiljetecken. Värt att notera är att ingen elev gjorde några styckeindelningar varför 

denna inte användes i de statistiska analyserna.  

Tabell 4. Beskrivande statistik för kategorierna i textyteaspekter av textkvalitet. 

 Min Max Medel Sd 

Mellanrum 3 4 3,84 0,37 

Handskriftens övergripande läsbarhet i text 1 4 2,79 0,62 

Stor bokstav och skiljetecken 1 4 2,47 1,03 

Styckeindelningar 1 1 1,00 0,00 

Stavning 1 4 2,37 0,63 

N=38     

 

I diagrammet nedan (figur 11) kan läsas ut att det stora flertalet använde mellanrum mellan orden, 

hade en skrift som oftast stod på raden och som varierade i storlek. Förmågan att stava och 

förmågan använda stor bokstav och skiljetecken varierade i elevgruppen.  

 

Figur 11. Diagram över poängfördelningen för textyteaspekter av textkvalitet. 
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beskrivningar av personer och omgivning med hjälp av adjektiv och adverb. De beskrivande ord 

som förekom fanns i begrepp som ”varm o’boy”, ”bästa vänner” trots att det i instruktionen angavs 

att eleven skulle tänka på att beskriva. 

Förmågan att generera mer självständiga idéer till text inte var inte särskilt utvecklad i gruppen. 

Förmågan till textsammanbindning varierade i gruppen. Evensen (1997) pekar på att många barn i 

denna ålder arbetar lokalt i texten när de ska binda samman text. De lägger sats till sats (Evensen, 

1997). Christensen (2005) menar att handskrivandet belastar minnet vilket i sin tur påverkar hur 

välstrukturerade texter eleven kan skriva. Bereiter et al (1979 i Bereiter & Scardamalia, 1987) såg 

att barn glömde bort en del av vad de ville skriva under skrivandets gång. Det innebär exempelvis 

att skrivandet och stavning kan störa textsammanbindningen men också att komma på nya idéer när 

individen arbetar med en sats och samtidigt planerar för nästa. Studiens resultat pekar på att 

eleverna i föreliggande studie befinner sig i knowledge-telling stadiet i sin skrivutveckling. Det kan 

vara så att elevens arbetsminne begränsar vad som är möjligt att skriva och att eleven omedvetet 

måste välja att generera text, att sätta satserna i en logisk ordning eller att beskriva.  

Förmågan att använda skiljetecken och stor bokstav varierade i gruppen. Det är inte förvånande 

eftersom forskning visar på att det tar det lång tid att lära sig interpunktion. Cordeiro (1988 i Scott, 

2005) såg att år 3 elever kunde ha samma interpunktionsförmåga som elever i år 1. Allteftersom 

eleverna blev äldre blev deras sätt att använda interpunktion allt mer systematisk. 

Elevernas varierande skrivförmåga har blivit tydlig och denna variation måste hanteras i 

undervisningen. Elevernas texter är att betrakta som utkast. Man kan inte veta vad som hänt om 

eleven senare fått revidera sin text. 

4.2.2  Kvantitativ analys på textkvalitet 

Här kommer de kvantitativa måtten och deras inbördes samband (bilaga 3) med textkvalitet, 

handskrivning och stavning att presenteras, analyseras, tolkas och diskuteras. De kvantitativa 

måtten som tagits fram är antal ord i texten, antal satser, ordvariation och syntaktisk komplexitet. 

De har korrelerats med övriga variabler i studien. Avsnittet ska ses som en fördjupning av begreppet 

textkvalitet. 

Antal satser/antal ord i text.  Resultat på alfabetsuppgiften och kopieringsuppgiften hade ett starkt 

samband med antalet satser. Läsliga bokstäver hade betydelse för förmågan att generera text. I 

kopieringsuppgiften korrelerade läsliga bokstäver högre än skrivna bokstäver med antal satser, 

medan i alfabetsuppgiften var korrelationen likvärdig mellan läsliga och skrivna bokstäver. Också 
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läsliga bokstäver i text korrelerade högre med antal satser (r38 =.772, p <.001) än vad antal skrivna 

bokstäver i text gjorde. 

Antalet satser är en teoretisk konstruktion för det antal idéer som genereras (Chafe, 1979 i 

Strömqvist et al, 2004; Berninger & Fuller, 1992) under skrivandet. Det innebär att elever som 

skriver många satser också har delgett läsaren fler idéer. I föreliggande studie verkar också läsliga 

bokstäver vara viktiga för att få fram skribentens budskap. Kopieringsuppgiftens samband med 

antal satser var något högre vilket kan tyda på att skrivrörelsen och skrivrörelsens hastighet 

påverkar det antal satser som skrivs. 

Stavning i text hade ett svagt samband med antal satser (r38 =.352, p <.05). Stavning och antal satser 

inverkar på varandra. Stavning i text hade en högre korrelation med läsliga bokstäver i text (r38 

=.356, p <.05) än med skrivna bokstäver i text. Korrelationen för skrivna bokstäver i text var inte 

ens signifikant. Det innebär att om skribenten skriver läsligt stavar den i allmänhet bra.  

Ortografisk motorintegration och förmågan att stava kan kopplas samman eftersom stavning 

innebär att stavningsmönster snabbt ska plockas fram ur minnet liksom de bokstäver som ska 

användas. Båda förmågorna använder ortografisk kodning. Elever som snabbare kan plocka fram 

relevanta stavningsmönster skriver mer läsliga bokstäver och vice versa. Det här resultatet kan 

jämföras med Berningers et als (1998) resultat att elever med god handskrivning stavade bättre efter 

den stavningsintervention de deltagit i jämfört med de elever som fortfarande hade en mindre läslig 

handstil. 

Antal satser korrelerade högt med innehållsliga aspekter av textkvalitet (r38 =.633, p <.001) och 

måttligt med textyteaspekter (r38 =.410, p <.05). Antal ord i text (textlängd) korrelerade högre än 

antal satser med innehållsliga aspekter av textkvalitet (r38 =.708, p <.001). 

Både antal satser och antal ord kan relateras till textlängd, vilket kan synas självklart. Textlängd har 

en koppling med skrivhastighet. Graham et al (1997) såg att textlängd påverkar textkvalitet. 

Korrelationen mellan antal satser och innehållsliga aspekter kan tolkas så att det finns större 

möjligheter att använda goda textegenskaper på texten om den är längre i form av antal ord och 

satser. Det innebär att elever som har god idégenereringsförmåga skriver innehållsmässigt och 

språkligt bättre texter. Detta resultat får stöd av den bärande tanken bakom The Simple View of 

Writing, det vill säga att förmågan till transkribering är viktig för textens tillblivelse hos unga 

skribenter. Arbetsminnet avlastas när stavning och handskrivning flyter på och barnet kan ägna sig 
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åt att generera idéer.  Lindström (2009) fann ett samband mellan total textlängd, i form av antal ord 

i text, och textkvalitet hos elever i år 4, vilket replikeras i föreliggande studie. 

Syntaktisk komplexitet. Syntaktisk komplexitet hade ett måttligt samband med innehållsliga 

aspekter av textkvalitet (r38 = -.450, p <.001). Syntaktisk komplexitet hade inget samband med 

alfabets- och kopieringsuppgiften eller stavning men däremot ett lågt negativt samband med antal 

skrivna bokstäver i text (r38 = -.358, p <.05), med ordvariation (r38 = -.350, p <.05) och med antal ord 

i texten (r38 = -.329, p <.05). Effektstyrkorna var visserligen låga men sambanden är ändå värda att 

reflektera över.  

Sambandet mellan syntaktisk komplexitet och textlängd kan tolkas så att längre texter gör att 

meningarna kan bli mer komplexa och att språket kan varieras mer. Därmed kan exempelvis idéer 

och handlingens organisation beskrivas på ett kvalitativt bättre sätt. I innehållsliga aspekter av 

textkvalitet ingick också en bedömning av syntaktisk komplexitet, vilket kan ha påverkat 

korrelationen. När bokstäverna skrivs med mer automatik kan kapacitet i arbetsminnet läggas på att 

öka meningarnas komplexitet genom att skribenten på ett bättre sätt kan använda sin lingvistiska 

kunskap (se exempelvis Hayes, 1996, skrivprocessmodell).  

Ordvariation. Ordvariation hade ett samband med alfabetsuppgiften (r38 =.622, p <.001), ett 

samband med kopieringsuppgiften (r38 =.484, p <.001) och med läsliga bokstäver i textkomposition 

(r38 =.706, p <.001). Läsliga bokstäver i kopieringsuppgiften och i text hade en något högre samband 

med ordvariation än skrivna bokstäver från samma uppgifter. Ordvariation hade också ett högt 

samband med antal satser och ord, ett måttligt samband med stavning i text och en låg korrelation 

med syntaktisk komplexitet. Dessa resultat innebär att ortografisk motorintegration, skrivhastighet, 

textlängd och stavning har betydelse för ordvariation. 

Ordvariation hade också ett högt ömsesidigt samband med innehållsliga aspekter av textkvalitet (r38 

=.693, p <.001) och ett måttligt samband med textyteaspekter (r38 =.464, p <.001). 

De som skriver längre texter har en högre andel unika ord. Dessa elever har en större möjlighet att 

variera språket och få en kvalitativt bättre text (Olinghouse & Graham, 2009). Fenomenet kan 

beskrivas som McCutchen et al (1994) gör, nämligen att skickliga skribenter skriver längre 

meningar, har större flyt när meningarna genereras och en träffsäkrare tillgång till sitt lexikon. 

Søvik et al (1996) såg ett positivt samband mellan ordvariation och skrivhastighet, vilket innebär att 

de som skriver fortare och därmed längre, har större möjlighet att variera språket. Min studies 

resultat kan tolkas så att ortografisk motorintegration var viktigare än skrivhastighet för 
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ordvariation. Under textkomposition är arbetsminnet belastat av att både generera text och att skriva 

bokstäverna, men elever som har automatiserat handskrivningen, kan ägna tankemöda åt att variera 

språket. Tas ordvariationens måttliga samband med stavning i text i beaktan, och med tanke på att 

stavning och läsliga bokstäver hade ett samband, så är inte ovanstående förvånande då både 

handskrivning och stavning har med ortografisk kodning att göra. Olinghouse och Graham (2009) å 

sin sida fann inget samband mellan stavning och ordvariation vilket däremot Søvik et al (1996) 

gjorde i en norsk kontext. De fann att ordfrekvens och stavning växelverkar. Søviks et als resultat  

blir intressant eftersom det norska stavningssättet ligger närmare det svenska i jämförelse med 

engelska, finska och turkiska.  

4.2.3 Sammanfattning 

De mönster som syntes i elevtexterna tyder på att elevgruppen befann sig på knowledge-telling-

stadiet i sin skrivutveckling. Eleverna använde kronologisk ordning i handlingen och att flertalet 

hade minst en bisats i sin berättande text. Förmågan att använda textsammanbindning varierade i 

elevgruppen liksom förmågan att förhålla sig självständig till bildsekvensen. Eleverna använde få 

beskrivande ord. De behärskade användandet av mellanrum mellan orden. För de flesta elever 

varierade storleken på bokstäverna något och bokstäverna stod ofta på raden. Spridningen i 

stavningsförmåga var stor. Fler stavade fel än helt rätt. Standardavvikelsen var högst för meningars 

komplexitet, idégenerering och  användandet av skiljetecken vilket innebär att spridningen i 

förmåga var stor inom dessa kategorier i detta urval av elever i år 2.  

Textlängd hade samband med textkvalitet. Studien visade också att förmågan att forma bokstäver 

automatiskt påverkar textkvaliteten. Stavning i text hade ett lågt samband med antal skrivna satser 

och med läsliga bokstäver i text. Det kan tydas så att har skribenten en god ortografisk kodning är 

det lättare att skriva längre texter. 

Syntaktisk komplexitet hade ett lågt samband med antal läsliga bokstäver i text. Det innebär i 

allmänhet att de som hade skrivit många bokstäver i text hade en högre syntaktisk komplexitet 

texten och därmed en kvalitativt bättre text. Ordvariation, i sin tur hade samband med textkvalitet, 

med läsliga bokstäver, textlängd och i viss mån stavning i text.  
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Figur 12.  Skissartad illustration över några påträffade samband i frågeställning 2. Samband 

mellan ordvariation respektive syntaktisk komplexitet och textlängd, textkvalitet, handskrivning 

och stavning. 

4.3 Samband mellan handskrivning, stavning och textkvalitet 

Den tredje frågeställningen sökte svar på hur sambanden såg ut mellan handskrivning respektive 

stavning och textkvalitet. Textkvalitet delades upp på innehållsliga aspekter och på textyteaspekter. 

I handskrivning ingick både ortografisk motorintegration och skrivhastighet. Svar söktes också på 

huruvida det var läsliga bokstäver eller skrivna bokstäver som var viktigast för textkvalitet. 

Beskrivande statistik för handskrivning, stavning och textkvalitet finns i tabellerna 1, 3 och 4. 

4.3.1  Regressionsanalyser för analytisk bedömning av textkvalitet 

I kommande avsnitt undersöks samband mellan den analytiska bedömningen av textkvalitet och 

handskrivning respektive stavning. Den analytiska bedömningen av textkvalitet har delats upp i två 

delar, närmare bestämt summan av innehållsliga aspekter och summan av textyteaspekter. 

Först redovisas för den enkla regressionsanalysen (tabell 5, nedan). För att fördjupa förståelsen av 

handskrivning respektive stavning och måtten på innehållsliga aspekter och textyteaspekter 

användes sedan de standardiserade variablerna i några multipla regressionsanalyser och stegvisa 

multipla regressionsanalyser. Vilka framgår av texten nedan. Kvalitetsaspekterna användes som 

kriterievariabler och de övriga variablerna som prediktorer. 
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Tabell 5. Enkla regressionsanalyser. Samband och förklarad varians mellan innehållsliga 

aspekter av textkvalitet och handskrivning respektive stavning. Samband och förklarad varians 

mellan textyteaspekter av textkvalitet och handskrivning respektive stavning. 

 
Innehållsliga 

aspekter 
Textyteaspekter 

 R 
Förklarad 

varians 
R 

Förklarad 

varians 

Alfabetet, läsliga bokstäver .399* .159 .570** .325 

Alfabetet, skrivna bokstäver .419* .176 .549** .302 

Kopierad mening, läsliga bokstäver .397* .157 .286 .082 

Kopierad mening, skrivna bokstäver .418* .175 .189 .036 

Läsliga bokstäver i textkomposition .584** .341 .424* .180 

Skrivna bokstäver i textkomposition .593** .352 .362* .131 

Stavning, LäSt .333* .111 .579** .335 

Stavning i textkomposition .451* .203 .682** .465 

 

Innehållsliga aspekter. Innehållsliga aspekter av textkvalitet består av kategorierna handlingens 

organisation, textstruktur, idégenerering, beskrivningar och meningarnas komplexitet.  

Läsliga bokstäver och skrivna bokstäver i alfabetsuppgiften och kopieringsuppgiften korrelerade 

måttligt med innehållsliga aspekter (r38 =.397-.418 p <.05-001) det vill säga att ortografisk 

motorintegration och skrivrörelsen/skrivhastighet har betydelse för innehållsliga aspekter. 

Innehållsliga aspekter och stavning korrelerade med r38 =.333 -.451. Läsliga och skrivna bokstäver i 

text hade de starkaste sambanden av alla variabler med innehållsliga aspekter (r38 =.584 -.593) 

medan resultat på stavningstest hade den lägsta. Bokstavsmängden i text var viktigare för 

textkvalitet än stavning i text. 

Enligt den enkla regressionsanalysen (tabell 5) kunde de olika måtten på skrivna och läsliga 

bokstäver i alfabetsuppgiften och kopieringsuppgiften förklara varians med 15-17 % på 

innehållsliga aspekter. Den enskilt viktigaste variabeln var dock antal bokstäver i text som har en 
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förklaringsgrad på innehållsliga aspekter av textkvalitet på 34-35 %. Det innebär att om en elev som 

hade en viss poäng i den analytiska bedömningen på innehållsliga aspekter kunde öka sin poäng 

med 0,064 för varje skriven bokstav om eleven lärde sig skriva snabbare. Kort sagt har textlängd 

och skrivhastighet betydelse för innehållsliga aspekter av textkvalitet.  

I en stegvis regressionsanalys där både läsliga och skrivna bokstäver samt stavning ingick som 

prediktorer visade det sig att skrivna bokstäver var den viktigaste prediktorn på innehållsliga 

aspekter av textkvalitet (R =.566, p <.000, F (1, 36) = 16,95, ß =.566, p <.000). De övriga två når 

inte signifikant nivå. Det innebär att skrivna bokstäver, det vill säga textlängd utifrån barnets 

föreställning om bokstävernas utseende, är viktigare än läsliga bokstäver och stavning. De senare är 

inte oviktiga men läsliga bokstäver och stavning kan inte ensamma förklara varians på innehållsliga 

aspekter av textkvalitet utan de behöver samverka med skrivna bokstäver för att kunna förklara 

varians på innehållsliga aspekter av textkvalitet. 

Textyteaspekter. Textyteaspekter av textkvalitet innehåller kategorierna mellanrum mellan ord, 

handskriftens övergripande läsbarhet, stavning och stor bokstav och skiljetecken.  

Framförallt läsliga bokstäver i alfabetsuppgiften, läsliga bokstäver i text, samt stavning korrelerade 

signifikant med textyteaspekter (tabell 5). Det innebär att ortografisk motorintegration och stavning 

har betydelse för textytekvalitet. Kopieringsuppgiften, som är en uppgift för att få ett mått på hur 

automatisk själva skrivrörelsen är men också ett sätt att mäta skrivhastighet, hade inget samband 

med textyteaspekter. När kopieringsuppgiften korrelerades med textyteaspekten handskriftens 

övergripande läsbarhet i text, vilken kan sägas bedöma spatial förmåga, erhölls en låg korrelation 

(r38 =.366, p <.05). Läsliga bokstäver i alfabetsuppgiften korrelerade med stor bokstav och 

skiljetecken (r38 =.571, p <.001). 

Stavning i text och antal läsliga bokstäver i alfabetsuppgiften förklarade 46,5 respektive 32,5 % av 

varians i textyta (tabell 5). Det innebär att stavning i högre grad kan förklara varians i 

textyteaspekter av textkvalitet. 

I en stegvis regressionsanalys visade det sig att prediktorerna läsliga bokstäver, skrivna bokstäver 

och stavning hade ett perfekt samband med textyta. Stavning hade den största betavikten. Det är 

inte förvånande eftersom stavning ingick som kategori i textyteaspekter av textkvalitet. Här kan 

man misstänka en skevhet i datamaterialet. För att undersöka det närmare gjordes ytterligare en 

analys. 
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För att förstå vilken betydelse läsliga respektive skrivna bokstäver har för textyta togs stavning bort 

från den standardiserade variabeln för textyta. Detta nya mått användes som kriterievariabel i en 

multipel regressionsanalys. De två standardiserade handskrivningsmåtten och det standardiserade 

måttet stavning användes som prediktorer. De befanns ha en mycket hög korrelation (R =.956, p 

<.000, F (3, 34) = 121,46). Av dem är fortfarande stavning viktigast (ß =.843, p <.000) följt av 

läsliga bokstäver (ß =.715, p <.008) och slutligen skrivna bokstäver (ß = -.599, p <.019).  

4.3.2   Sammanfattning 

För innehållsliga aspekter av textkvalitet hade handskrivning och stavning betydelse. Elever som 

snabbt kunde stava och koppla rätt bokstav till rätt skrivrörelse skrev längre texter som därmed 

kunde få ett bättre innehåll. Den sammanslagna variabeln skrivna bokstäver hade större betydelse 

för innehållsliga aspekter av textkvalitet jämfört med motsvarande variabel för läsliga bokstäver. 

För textyteaspekter av textkvalitet hade framför allt stavning betydelse. Läsliga bokstäver hade 

större betydelse än skrivna bokstäver. Det innebär att förmågan att snabbt koppla rätt bokstav med 

rätt skrivrörelse är av vikt men också att bokstäverna skrivs läsligt men att textlängd och 

skrivhastighet inte har lika stor betydelse för textyteaspekter. 

 

Figur 13.  Skissartad illustration över påträffade samband i frågeställning 3 mellan 

textkvalitet, handskrivning och stavning. Notera att det inte fanns något samband mellan 

handskrivning i kopieringsuppgiften och textyteaspekter. 

4.3.3   Resultatdiskussion 

Det finns en skillnad mellan föreliggande studie och den studie Medwell et al (2009) gjorde. De 

fann att skrivhastighet, som den tar sig uttryck i kopieringsuppgiften, inte predicerade textkvalitet, i 

bemärkelsen innehållsliga aspekter. Medwell et al fann däremot att läsliga bokstäver i 

alfabetsuppgiften och övergripande läsbarhet i text predicerade textkvalitet, vilket också bekräftas 

av föreliggande studie men i här hade också skrivhastighet (kopieringsuppgiften) betydelse.  
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Resultatet i föreliggande studie att det är bokstavsmängd som var viktigast för innehållsliga 

aspekter av textkvalitet kan jag relatera till min lärarerfarenhet av elever i år två. Elever i år två har i 

allmänhet en föreställning om bokstävernas utseende som gör att de kan anse sig få fram ett 

budskap genom sin skrift med det sätt de har att forma bokstäverna. Många bokstäver leder till 

textlängd som i sin tur korrelerade med textkvalitet, ordvariation och syntaktisk komplexitet, enligt 

resultaten i studien.  

Studien fann ett måttligt samband mellan stavning och innehållsliga aspekter. Graham et al (1997) 

och Olinghouse och Graham (2009) i sin tur fann samband mellan textkvalitet och handskrivning 

men inte med stavning. Graham et al anser att stavning har betydelse för textkvalitet genom att 

stavning har samband med handskrivning. Bereiter och Scardamalia (1987) å sin sida menar att 

kognitiva lågprocessnivåer, som stavning och handskrivning, påverkar både kvalitet och 

textkvantitet genom att de tar upp minneskapacitet som kunnat användas till att ge texten längd och 

innehåll. I föreliggande studie spelar handskrivning och stavning roll för innehållsliga aspekter av 

textkvalitet när man ser till de enskilda variablerna av stavning och handskrivning. Babayiğit och 

Stainthorp (2010) däremot hittade inget samband mellan handskrivning, stavning och textkvalitet i 

en turkiskspråkig kontext. När det gäller stavning hänför de det till att turkiska är ett transparent 

språk med god koppling mellan ljud och bokstav. 

Det fanns skillnader i förklarad varians för ortografisk motorintegration och textkvalitet mellan 

denna studies 15-17% och de 34 % som Medwell et al (2009) fann för elever i år 2 i Storbritannien. 

En möjlig förklaring till variansskillnaden är skillnader i språkens transparens.  

Både stavning och handskrivning kräver ortografisk kodning. Ortografisk kodning innebär att hålla 

stavningsmönster och bokstavsform i minnet (Christensen, 2005). Båda korrelerade med varandra 

och med textyta. Mellan stavning och läsliga bokstäver fanns också samband med övergripande 

läsbarhet och användandet av stor bokstav och skiljetecken. Det kan skönjas att alla dessa variabler 

har med spatial förmåga att göra. Det vill säga hur bokstäver, skiljetecken och mellanrum placeras 

ut rumsligt på papperet. Parush et al (2010) menar att övergripande läsbarhet visar på spatial 

förmåga. Att kunna stava rätt, att placera de läsliga bokstäverna med lagom avstånd och på raden 

och att kunna sätta punkt på ett bra sätt ger en mer lättläst text och en god textyta. För att få en bra 

textyta var inte skrivhastigheten det viktiga eftersom kopieringsuppgiften inte hade något samband. 

Det kan förklaras som Tucha et al (2008) gör, nämligen att när en skribent försöker skriva snabbare 

så behöver skribenten ge medveten uppmärksamhet åt skriften och skriften blir då mer ojämn.  



54 

 

4.4 Samband mellan avkodning, handskrivning, stavning, textlängd och textkvalitet 

Den fjärde frågeställningen ville besvara frågan om avkodning hade några samband med läsliga 

bokstäver, stavning, textlängd och textkvalitet. Skrivna bokstäver fanns alltså inte med. 

4.4.1  Beskrivande statistik  

Elevernas medel och standardavvikelse för de två avkodningsmåtten framgår av tabell 6. Som synes 

är spridningen i stor. Övriga medelvärden och standardavvikelser finns i tabell 2.  

Tabell 6. Beskrivande statistik för avkodning 

 Medel SD Min Max 

Avkodning ord, LäSt, antal direkt lästa ord 90 sek 80,60 26,27 25,00 133,00 

Ordkedjor, antal rätt 2 min 18,47 7,06 7,00 32,00 

 

När flickornas och pojkarnas resultat på avkodning i föreliggande studie jämfördes med 

normeringen för LäSt (Elwér et al, 2009) var det likvärdigt. Flickorna hade 79,5 poäng (LäSt: 79 

poäng) och pojkarna hade 81,25 poäng (LäSt: 82 poäng). För ordkedjor (Jacobson, 2001) var 

motsvarande värden för flickor 20,14 (17) och för pojkar 17,5 (14) vilket var något högre än i 

normeringen för ordkedjor.  

4.4.2  Korrelationsanalyser 

Avkodning uppvisade inga signifikanta samband med läsliga bokstäver, textlängd och det 

sammantagna måttet på innehållsliga aspekter av textkvalitet i korrelationsanalysen (bilaga 3).  

Avkodning av ord i LäSt korrelerade med stavningstestet respektive stavning i text (r38 =.638, p 

<.001 respektive r38 =.619, p <.001). Också ordkedjor korrelerade med samma stavningsmått (r38 

=.678, p<.001 respektive r38 =.526, p <.001). Detta betyder att den som avkodar bra har större 

möjlighet att få ett bra resultat på stavningstest och att stava ord rätt i text. 

Avkodning i LäSt korrelerade måttligt med textyteaspekter och ordkedjor korrelerade högt med 

textyteaspekter (bilaga 3). Ordkedjor korrelerade lågt med textens övergripande läsbarhet (r38 =.339, 

p <.05) och med stor bokstav och skiljetecken (r38 =.332, p <.05). Det förefaller vara så att 

kopplingen avkodning - stavning slår igenom i textyteaspekten på textkvalitet men också avkodning 



55 

 

Innehållsliga 

aspekter 

 

Textyte 

aspekter 

 
Textkvalitet 

Avkodning 

Textlängd Stavning Handskrivning 

har en viss betydelse för textens övergripande läsbarhet och för användandet av stor bokstav och 

skiljetecken. 

4.4.3  Sammanfattning 

Ordavkodning hade samband med stavning och textyteaspekter av textkvalitet. Det förefaller vara 

så att kopplingen läsning - stavning slog igenom i textyteaspekten. Ordavkodning hade i denna 

studie ingen betydelse för handskrivning, textlängd eller för innehållsliga aspekter av textkvalitet. 

 

Figur 14. Skissartad illustration över påträffade samband mellan avkodning och övriga 

variabler i frågeställning 4. 

4.4.4  Resultatdiskussion 

Studien fann inget samband mellan handskrivning och avkodning. Denna studies resultat om 

avsaknad av samband mellan handskrivning och avkodning sammanfaller också med vad Babayiğit 

och Stainthorp (2010) fann. De såg ett lågt samband i år 1 mellan handskrivningshastighet (att 

skriva ner tre av veckans dagar på en minut), och ett avkodningstest som liknar avkodning av ord i 

LäSt. I år 2 fann Babayiğit och Stainthorp inget samband alls. Avsaknaden av samband bör dock 

inte negligeras eftersom Berninger et al (2006) fann ett direkt samband mellan handskrivning och 

avkodning hos elever i år 1 som riskerade handskrivningssvårigheter.  

I föreliggande studie fanns inget samband mellan de två avkodningsmåtten och innehållsliga 

aspekter av textkvalitet. Resultatet kan jämföras med Jones och Christensen (1999) som tvärtom 

påträffade ett samband mellan avkodning och ett mått på textkvalitet och textlängd. Skillnaderna i 

resultat kan bero på skillnader i de avkodningstest som använts. I LäSt läser eleven upp orden.  I 

Jones och Christensens studie skulle eleven för varje uppgift ringa in det ord som testledaren läser 

upp. Eleven hade fem ord i varje uppgift att välja på. Det finns en risk att eleven gissar både rätt 

eller fel. Det kan inte ske vid avkodningstestet i LäSt eftersom det då upptäcks.  
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Det förefaller vara så att kopplingen läsning-stavning slår igenom i textyteaspekten på textkvalitet. 

Det högre sambandet mellan ordkedjor jämfört med avkodning i LäSt skulle kunna tolkas så att 

ordkedjor mäter ortografiska gränser vilket också är en förmåga som behövs för en god textyta i 

form av övergripande läsbarhet vid skrivning. Sambandet mellan ordkedjor och handskriftens 

övergripande läsbarhet ger en indikation på att det kan ha med spatial uppfattning att göra. Det 

verkar som spatial förmåga har inverkan på både handskriftens spatiala organisation, 

stavningsförmåga och förmågan att uppfatta ortografiska helheter vid läsning.  

4.5  Är det någon skillnad mellan pojkar och flickor? 

Den femte frågeställningen ville ha svar på frågan om det fanns några skillnader mellan pojkar och 

flickor när det gäller handskriftens läsbarhet, stavningsförmåga, textlängd och textkvalitet? Först 

redovisas för den beskrivande statistiken. Det följs av t- test för att undersöka om det fanns några 

skillnader mellan pojkar och flickor.  

 

Tabell 7. Beskrivande statistik: Kön och handskrivning (läsliga bokstäver), stavning, textlängd 

samt textkvalitet. 

  N Medel SD 
SD för medel-

värdesskillnad 

Alfabetet, läsliga bokstäver 1 min Flicka 14 26,50 8,64 2,31 

Pojke 24 15,83 7,50 1,53 

Kopierad mening, antal läsliga bokstäver 1 min Flicka 14 31,07 5,17 1,38 

Pojke 24 21,88 7,49 1,53 

Antal läsliga bokstäver i textkomposition, 3 min Flicka 14 66,21 25,03 6,69 

Pojke 24 38,83 16,86 3,44 

Stavning, LäSt, antal rätt av 35 möjliga Flicka 14 20,86 5,42 1,45 

Pojke 24 18,17 5,80 1,18 

Stavning i textkomposition, 15 min, antal rätt 

dividerat med antal ord 

Flicka 14 0,81 0,10 0,03 

Pojke 24 0,76 0,12 0,02 

Antal skrivna ord på 15 min i textkomposition Flicka 14 86,21 23,88 6,38 

Pojke 24 59,17 19,06 3,89 

Antal satser Flicka 14 19,50 5,97 1,60 

Pojke 24 12,50 4,14 0,84 

Summa innehållsliga aspekter, analytisk 

bedömning 

Flicka 14 13,64 2,47 0,66 

Pojke 24 12,25 2,64 0,54 

Summa textyteaspekter, analytisk bedömning Flicka 14 13,64 1,39 0,37 

Pojke 24 11,79 1,64 0,34 
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Medelvärden och standardavvikelse för de olika måtten av läsliga bokstäver stavning, textlängd, 

antal satser och de två aspekterna av textkvalitet presenteras i tabell 7 för de 14 flickorna och 24 

pojkarna i år 2.  

T-testet visade att det inte fanns någon skillnad mellan flickor och pojkar när det gäller stavning i 

text, stavningstest och innehållsliga aspekter av textkvalitet.  

I studien fanns signifikanta skillnader till flickornas favör när det gäller alfabetsuppgiften (t (38) = 

4.00, p <.000), kopieringsuppgiften (t (38) = 4.05, p <.000), antal bokstäver i text (t (38) = 4.03, p 

<.000) och textlängd (t (38) = 3.84, p <.000). Flickor hade en högre grad av ortografisk 

motorintegration och skrivrörelse/skrivhastighet. Flickornas texter var längre. Det fanns också en 

skillnad i antalet satser (t (38) = 4.27, p <.000) och när det gäller textyteaspekter av textkvalitet (t 

(38) = 3.54, p <.001). Detta innebär att flickorna genererade fler idéer till textkomposition men att 

pojkar och flickor hade samma nivå på innehållsliga aspekter av textkvalitet. Flickor hade en bättre 

textyta. 

För att förstå var skillnaderna fanns mellan könen så gjordes ytterligare ett T-test med de faktorer 

som ingick i textyta. T-testet angav att det fanns en skillnad till flickornas favör när det gäller  

handskriftens övergripande läsbarhet (t (38) = 2.93, p <.006) och användandet av punkt och stor 

bokstav (t (38) = 4.48, p <.001) men inte när det gäller övriga kategorier i textyteaspekter av 

textkvalitet. Av figur 15 nedan framgår att de skickligaste pojkarna knappt når upp till de minst 

skickliga flickorna. Flickorna skrev alltså med jämnare bokstäver och kunde på ett bättre sätt hålla 

sig till raden när de skrev sina texter. De hade även en större träffsäkerhet vid användandet av stor 

bokstav och punkt. För övriga kategorier fanns inga skillnader. Vid analys av ordvariation befanns 

det finnas en skillnad till flickornas favör (t (38) = 2.98, p <.006). 
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Figur 15. Spridning runt medelvärdet för stor bokstav och skiljetecken (till vänster) respektive 

handskriftens övergripande läsbarhet (till höger) för flickor respektive pojkar. 

4.5.1 Sammanfattning 

Könsskillnader fanns, till flickornas fördel, när det gällde ortografisk motorintegration, 

skrivhastighet, antal satser, textlängd och textyteaspekter av textkvalitet. Det fanns också skillnader 

till flickornas favör när det gäller skriftens övergripande läsbarhet, användandet av stor bokstav och 

skiljetecken samt ordvariation. Däremot fanns det inga skillnader när det gäller stavning och 

innehållsliga aspekter av textkvalitet. 

 

Figur 16. Skissartad illustration över påträffade skillnader mellan pojkar och flickor i 

frågeställning 5. 

4.5.2  Resultatdiskussion 

I Grahams et als (1998a) studie textkopierade flickor 36,77 bokstäver/minut (sd 15,14) och pojkar 

31,55 bokstäver/minut (sd 8,63) i år 2. Det kan jämföras med föreliggande studie där gruppen 

flickor kopierade nära 7 bokstäver färre än i Grahams et als (1998a) studie, men i föreliggande 

studie var standardavvikelsen mycket lägre. Det vill säga att flickorna i föreliggande studie hade en 
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jämnare kopieringsförmåga än de amerikanska flickorna i Grahams et als (1998a) studie. Pojkarna i 

föreliggande studie kopierade 10 bokstäver färre än de amerikanska pojkarna i Grahams et als 

studie. När standardavvikelsen för pojkarnas kopieringsförmåga jämförs är det ingen större skillnad 

mellan de två studierna. Däremot kan man se att eleverna i föreliggande studie kopierade med en 

långsammare skrivhastighet på en minut i jämförelse med eleverna i Graham et als studie (1998a). 

I föreliggande studie framkom inga skillnader i stavningsförmåga mellan könen. Det är möjligt att 

resultatet blivit ett annat om urvalet bestått av elever som hade skrivsvårigheter. Berninger et al 

(2008) fann i sin studie med dyslektiska deltagare att det inte fanns någon skillnad mellan flickor 

och pojkar i stavningsförmåga men att män i urvalet hade större svårigheter att stava än kvinnor. 

Berninger et al förklarar det med att kraven på stavning ökar med åldern ju högre upp i 

skolsystemet de kommer. De fann även pojkar och män hade sämre förmåga till ortografisk kodning 

vilket är en förmåga som används både vid både stavning och vid läsning.  

I föreliggande studie skrev flickor fler satser och bokstäver på tid samt kopierade och genomförde 

alfabetsuppgiften med ett bättre resultat än pojkar. Det överensstämmer med Berningers och Fullers 

(1992) resultat. Det betyder att flickor hade lättare att få ner sina tankar på papperet eftersom 

skrivandet hindrade flickor i mindre grad än pojkar. Det kan kontrasteras av Berningers och Fullers 

(1992) resultat att pojkarna hade lättare att finna ord inom olika kategorier, exempelvis djur, än 

flickor vid ett muntligt test. Pojkar hade alltså ett bättre verbalt flyt. Handskrivningen verkar hindra 

pojkarnas skriftliga berättande.  

Skillnader mellan könen när det gäller textlängd och kopieringsförmåga fanns också i år 4 i 

Lindströms (2009) studie, medan i år 7 (Egevad, 2009) fanns inga skillnader när det gäller 

textlängd. Det tyder på att skillnaderna minskar ju äldre eleverna blir.  

Pojkarnas lägre förmåga att skriva för hand, att få längd på sina texter räknat i antal ord och satser, 

att få en övergripande läsbarhet i text och använda stor bokstav och skiljetecken bör 

uppmärksammas i undervisningen för att stötta deras utveckling då dessa faktorer påverkar också 

textkvalitet. Nu fann föreliggande studie inga skillnader vad gäller textkvalitet men om ovan 

nämnda faktorer verkar hindrande får pojkar inte möjlighet att använda hela sin kapacitet. Att ingen 

könsskillnad hittades när det gällde innehållsliga aspekter av textkvalitet kan möjligen bero på den 

sneda könsfördelningen i urvalet. 
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5  ÖVERGRIPANDE DISKUSSION 

Här följer en övergripande diskussion med pedagogiska implikationer och slutligen förslag på 

framtida forskning. 

I studien framkom att avkodning, handskrivning och att kunna stava har betydelse för textkvalitet 

och textlängd men att skrivrörelsen/skrivhastighet, förmågan att skriva läsliga bokstäver,  att kunna 

stava och avkoda ord påverkar olika aspekter av textkvalitet. Vidare framkom att det förelåg 

könsskillnader. Resultatet är giltigt för underökningsgruppen och får betraktas som en preliminär 

analys av fenomenet. En konsekvens av resultaten i min studie, och med stöd av den litteratur jag 

redovisat, är att förmågan att skriva bokstäver och att stava ord inte kan negligeras. Läroplanen 

(SKOLFS 2010: 37) anger att eleven ska kunna skriva läsligt för hand och kunna stava vanliga ord. 

Eleven ska även i slutet av år 3 kunna skriva texter med en början, ett mitt och ett slut. Det innebär 

att både formsidan av skrivandet och skrivandets funktion är viktiga eftersom båda aspekterna 

behövs för att få goda texter. 

5.1  Handskrivning och stavning 

Ett kunskapskrav i läroplanen är att handskriften ska vara läslig. I studien finns belägg för att snabbt 

skrivna läsliga bokstäver var av vikt för textlängd. Textlängd hade i sin tur samband med 

textkvalitet. Det kommunikativa perspektivet på en läslig handstil är tvåfaldig. Dels ska en läsare 

kunna förstå skriften och dels ska skribenten kunna läsa om sin text för att därefter kunna göra 

relevanta revideringar. En konsekvens av detta är att undervisning i handskrivning måste fortsätta 

upp genom åren, även efter den första skrivinlärningen för att undvika den utvecklingsmässiga platå 

som Abbott et al (2010) träffade på i år 5-7 i USA, och de stora skillnader i handskrivningsförmåga 

som Längsjö och Nilsson (2004) upptäckte när de bedömde elevtexter skrivna med anledning av 

PIRLS undersökningen.  

Ett sätt att undervisa är att låta bokstävernas fonologiska struktur få att avgöra i vilken ordning de 

ska läras in. Det kan vara lättare att börja med bokstäver som kan ljudas ut länge som s, i, l, o, r, e, 

m, a. Detta sätt att undervisa ger ingen större information om grafiska skillnader och likheter mellan 

bokstäver.  

Ett annat sätt skulle kunna vara att lära in grafiskt lika bokstäver och på så sätt dra nytta av och 

utmana den spatiala förmågan genom att göra grafiska jämförelser mellan bokstäverna och därmed 
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få en möjlighet att skriva tydligare bokstäver. Graham och Harris (utan år) använder ett sådant 

upplägg i sitt handskrivningsprogram. Bokstäverna tränas tre åt gången för att grafiska skillnader 

och likheter ska synliggöras. De första är l, i, t. Nästa omgång består av o, e, a. Bokstäverna ska 

spåras med pekfingret, sedan skrivas tre gånger i arbetsboken samtidigt som bokstaven ljudas ut. 

Till sist ska några ord skrivas där de aktuella bokstäverna finns med. Arbetsgången bygger bland 

annat på Berningers et als (1997) forskning. I upplägget ingår också att träna på att rabbla och 

skriva alfabetet, varje gång med start från en ny bokstav. Det vill säga att startpunkten när alfabetet 

rabblas och skrivs är inte alltid ”a” utan växlar mellan olika bokstäver. 

Att arbeta med att få en läslig handskrift tjänar även stavning på. I en studie (Berninger et al, 1998) 

visade det sig att elever med dålig handskrift hade lågt stavningsresultat både före och efter den 

stavningsundervisning som genomfördes. Barn med god handskrift stavade däremot bättre efteråt. 

Berninger et al (1998) påpekar att stavning inte enbart ska övas isolerat utan också i samband med 

textkomposition. 

Stavning hade i studien stor betydelse för textyteaspekter av textkvalitet och en viss betydelse för 

innehållsliga aspekter av textkvalitet, textlängd och ordvariation. För att understryka betydelsen av 

stavning så framhåller Ehri och Rosenthal (2007) att stavning stödjer inlärande av ords uttal och 

betydelser. Kunskapskravet (SKOLFS 2010:37) för elever i slutet av år tre är att de ska kunna stava 

ord i elevnära texter. Utifrån resultatet i min studie blir det viktigt att medvetet och explicit arbeta 

med stavning. Det leder förhoppningsvis till att skapa en medvetenhet hos eleverna om 

stavningsmönster vilket kan förebygga den stavningsosäkerhet som Längsjö och Nilsson (2004) 

fann i elevtexter skrivna med anledning av PIRLS undersökningen. En utgångspunkt för arbetet är 

att göra stavfelsanalyser för att utifrån dem bygga undervisning. Kunskapen om hur stavfelsanalyser 

kan gå till i en svenskspråkig kontext finns tillgänglig i Nauclérs (1980, 1989) arbeten.  

Ett sätt att arbeta med stavning är att be eleven säga ordet, att försöka se ordet skrivet i huvudet och 

att sedan skriva det (Berninger et al, 1998). Graham (1999) ger i sin forskningsöversikt fler exempel 

på hur handskrivnings- och stavningsundervisning kan läggas upp. 

5.2  Ortografisk kodning och spatial förmåga 

Stavning, avkodning och handskrivning använder ortografisk kodning. Ett av resultaten i 

föreliggande studie berör ortografisk kodning och spatial förmåga. Spatial förmåga har med rumslig 

uppfattning att göra. Ett resultat från min studie var att stavning, läsning och handskrivning hade, 

om inte direkta, så indirekta samband med spatial förmåga och uppfattning av morfem, stavelser 
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och bokstavsform att göra. Kosslyn (1988 i Berninger & Fuller, 1992) menar att två tankeprocesser 

behövs för att fånga minnet av formen på bokstaven. Den ena aktiverar lagrade minnen av de olika 

delarna i en bokstav och den andra använder lagrade spatiala relationer för att sätta ihop delarna till 

en hel bild, en bokstav. Parush et al (2010) förklarar att spatial organisation i handskrivning har att 

göra med hur långa eller korta mellanrummen mellan bokstäverna är, om bokstäverna överlappar 

varandra, bokstavsstorlek och hur bokstäverna förhåller sig till raden. 

Ordkedjetestet, där morfemgränser ska markeras korrekt, korrelerade starkare med textyta än 

avkodning i LäSt. Ordkedjor korrelerade också med stavning, textyteaspekter respektive textens 

övergripande läsbarhet. Övergripande läsbarhet har att göra med hur jämn skriften är och hur 

skriften förhåller sig till raden. Sambandet mellan ordkedjor och textens övergripande läsbarhet, 

som var en av textyteaspekterna, var visserligen lågt men ger ändå en fingervisning om vikten av 

spatial förmåga. Stavning i text hade en koppling med den ortografiska motorintegrationen i 

alfabetsuppgiften men också med läsliga bokstäver i text. Bilden stärks av att läsliga bokstäver i text 

hade ett högre samband med ordvariation än vad skrivna bokstäver i text hade. Skrivhastigheten 

spelade mindre roll här än en bokstävernas läslighet. Ordkedjor respektive läsliga bokstäver i 

alfabetsuppgiften korrelerade med stor bokstav och skiljetecken. Ovanstående tolkar jag som att 

spatial uppfattning har inverkan på ortografisk kodning och på textens läslighet i olika aspekter. 

Apel (2009) lyfter i sin studie fram att den ortografiska medvetenheten om stavelsemönster och 

morfem i språket utvecklas separat från fonemisk medvetenhet, det vill säga medvetenheten om att 

det finns olika språkljud. En konsekvens av Apels resultat är att skolan både behöver arbeta med 

fonemisk medvetenhet och ortografisk medvetenhet. Med hänvisning till kopplingarna mellan 

ortografisk kodning och spatial förmåga så finns det anledning att tro att det är en fördel att använda 

både fonologiska och visuella inlärningsstrategier i undervisningen för att stödja utvecklandet av 

avkodning, stavning och bokstavsskrivning. I inlärandet används då både den fonologiska loopen 

och den visuell-spatiala funktionen i arbetsminnet, se figur 5. 

5.3  Språklig transparens 

För att förstå om andra länders forskning om stavning, textlängd och textkvalitet är relevant för 

svenska förhållanden har några jämförelser gjorts. Avsikten var även att se om det utifrån 

litteraturen och den genomförda studien fanns fenomen som kunde hänföras till språkens 

transparens. Det som kom att kunna jämföras var stavning och textlängd. Det mest transparenta 

språket, turkiska, hade inga samband mellan stavningsfel och textlängd (Babayiğit & Stainthorp, 
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2010). Svenska, som ligger emellan turkiska och engelska i språklig transparens, hade en låg 

korrelation mellan stavning och textlängd (föreliggande studie). Engelskan i sin tur hade ett högt 

samband mellan stavning och textlängd (Graham et al, 1997). Stavningsmönstrens komplexitet och 

språkens transparens förefaller påverka textlängd. Som mest komplexa är stavningsmönstren i 

engelskan och där fanns också det högsta sambandet. Svenska hade i min studie ett samband mellan 

stavning och innehållsliga aspekter av textkvalitet vilket varken Babayiğits och Stainthorps (2010) 

eller Grahams et als (1997) studier hade. Här kan man inte dra några slutsatser när det gäller 

språklig transparens. 

5.4  Skrivutveckling 

Arbetsminne som sådant undersöktes visserligen inte av studien men när studiens resultat ses i 

ljuset av the Simple View of Writing (figur 7) så pekar den på att arbetsminne, exekutiva funktioner 

och transkriptionsförmåga påverkar textgenerering och därmed textkvalitet. Begränsat arbetsminne, 

begränsad transkriberingsförmåga och begränsad förmåga att använda de exekutiva funktionerna 

leder till begränsningar i den mängd text som kan genereras. Christensen (2005) pekar på att 

individer vanligtvis bara kan syssla med en kognitiv aktivitet i taget, därav följer att om 

transkriberingen flyter på ökar textgenereringsförmågan. Om texten transkriberas för hand eller på 

ordbehandlare har ingen större betydelse. Båda sätten att skriva behöver automatiseras. Med 

referens till Bereiter et al (1979 i Bereiter & Scardamalia, 1987) är det rimligt att tänka sig att om 

transkriberingsförmågan ökar så minskar den mängd information som förloras på vägen mellan 

tanke och papperet. När belastningen på arbetsminnet minskar kan kapaciteten användas till att 

generera text, fördjupa innehållet, förbättra syntax och ordval. När man ser på Hayes modell (figur 

6) har flera av de nämnda aspekterna med högnivåprocesser att göra, till exempel att information 

hämtas från långtidsminnet, men också med de kognitiva processerna texttolkning och reflektion. 

Elevgruppen i föreliggande studie befann sig i knowledge-telling stadiet, enligt Bereiters och 

Scardamalias (1987) terminologi. Eleverna skrev vad de visste eller hade tänkt ut och tog inte så 

stor hänsyn till läsarens förståelse. Det märktes genom att en majoritet av eleverna strikt följde 

bildsekvensen, alternativt gav ett fåtal egna idéer och att de använde få beskrivningar. Förmågan att 

binda ihop texten varierade i gruppen. Det skulle kunna förklaras med att transkriptionsförmågan 

liksom arbetsminnesförmågan är olika utvecklad i gruppen. Transkription är en lågnivåprocess som 

kan störa högnivåprocesser genom att satser och meningar som ännu inte är klart uttänkta glöms 
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bort. Skribenten arbetar med en sats och planerar samtidigt för nästa. Den övergripande koherensen, 

det vill säga hur hela texten hänger ihop kan bli lidande.  

Textsammanbindning påverkar hur en läsare kan förstå sammanhang i det skrivna. Läroplanen 

(SKOLFS 2010:37) anger att eleverna i slutet av år 3 ska kunna organisera handlingen i sina texter 

så att texten har en början, en mitt och ett slut, men att de inte ska kunna redigera sina texter på ett 

mer genomgripande sätt. Förmågan att organisera handlingen påverkar textkvalitet. Läroplanens 

tankesätt stöds av Bereiter och Scardamalias (1987) knowledge-telling och knowledge-transforming 

modell. Att eleverna inte nödvändigtvis ska kunna redigera sina texter är rimligt eftersom Beal 

(1996) visat att barns läsförmåga påverkar deras förmåga att revidera text. De ser inte vad som kan 

förbättras utan är kvar i vad de hade tänkt sig att skriva.  

5.5  Pedagogiska implikationer 

Det är inte så enkelt som att säga att genom övning av transkribering blir skrivförmågan bra 

eftersom skrivandet är en mer komplex process än så. Skrivning i stort måste ses som en 

utvecklingsprocess och måste komma igen i alla ämnen genom åren vilket också stöds av 

läroplanen som anger att ”Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få 

utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga 

förmåga”(SKOLFS 2010:37, s 9). Skrivningsförmåga kan i detta sammanhang tolkas som ett medel 

för lärandet.  

Studien har haft fokus på de kognitiva processerna i Hayes (1996) skrivmodell (figur 6), framför allt 

textproduktion. De sociala och känslomässiga processerna vid skrivning som också beskrivs i 

Hayes modell måste också tas i beaktande för att förstå skrivandet. Lärande sker i samspel med 

andra (Liberg, 1990; Illeris, 2001) och en elev som känner att den lyckas kan ha berättarglädje som 

drivkraft. Eleven får självförtroende genom att lyckas och därmed viljan att skriva mer. Hayes 

(1996) visar även på vikten av det finns en mottagare av texten det vill säga att texten är till för att 

kommunicera med. Det i sig kan vara motiverande för att skriva. Konsten för pedagogen är att 

utmana stavnings- och bokstavsskrivningsförmågan utan att förta berättarglädjen. 

Saddler och Graham (2007) har visat att skickliga skribenters texter har en koppling till deras 

skrivkunskap i högre grad än mindre skickliga skribenters texter. De skickliga skribenterna vet hur 

man gör när man skriver, att man planerar och reviderar. De skickliga skribenterna vet vad 

skrivandet kan användas till, att skrivandet kan stödja skolarbetet och att skrivandet är viktigt för 
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framtida arbete (Saddler & Graham, 2007). Kunskap om hur man gör när man skriver text måste 

vara en del i en skrivundervisning (Olinghouse & Graham, 2009; Strömquist, 2007).  

För att blir bra på att skriva behöver skribenten skriva mycket. Sambanden mellan handskrivning, 

stavning, textlängd, textkvalitet är inte enkelriktade utan de påverkar varandra. Skriver skribenten 

mycket blir handskrivning och stavning med tiden allt mer automatiska liksom förmågan att bygga 

text. Det exekutiva systemet avlastas och skribenten kan ägna sig åt att höja textkvaliteten. För att få 

en kvalitativt god text krävs längd på texten. Textlängd underlättar möjligheten att använda ett 

varierat språkbruk och en mer komplex syntax. Det stärks av McCutchen et al (1994) vars 

undersökning pekade på att skickliga skribenter skev längre meningar, hade ett större flyt i sin 

meningsgenerering och hade en snabbare och säkrare tillgång till sitt kognitiva lexikon.  

För att sätta igång elevers skrivande kan olika skrivstarter användas som inspiration. Hudson et al 

(2005) visar på två sätt att arbeta med elever i år två och som kan göra att eleverna skriver mer text. 

Det är att endera diskutera ämnet för skrivningen innan de får skriva eller att eleverna endast får 

ämnet för att sedan skriva helt på egen hand. Hudson et al menar att elevens texter blir kortare om 

eleven först får skriva av en början på en text eller får början till en text dikterad för sig, innan de 

själva får fortsätta att skriva på berättelsen. Det beror på, enligt Hudson et al (2005), att dessa 

skrivstarter tar upp minneskapacitet som skulle ha använts till att fundera ut resten av berättelsen.  

Ett sätt att arbeta med elevers skrivutveckling är att arbeta med elevens metakognitiva förmåga. 

Metakognition innebär att vara medveten om och kunna tänka och tala om sitt lärande (Imsen, 

2005). Genom förmågan att övervaka sitt lärande kan strategier utvecklas. Läraren kan stötta 

elevens skrivutveckling genom att lyssna till och utmana elevens tänkande om sin skrivning så att 

mer effektiva skrivstrategier utvecklas. Lundberg (2008) för fram att en elev som har goda 

skrivstrategier har lättare att övervaka sitt skrivande. Westwood (2009) menar, med hänvisning till 

the Simple View of Writing, att elevens utveckling stöttas bäst genom att undervisningen fokuserar 

på skrivstrategier eleven redan kan och använder samt genom att utveckla transkriptionsförmågorna 

det vill säga handskrivning och stavning.  

I figur 17 visas ett exempel på hur elever kan göras medvetna om sitt lärande. Till en skrivuppgift 

får de ett ark med saker att tänka på vid skrivandet. När de skrivit klart får de bedöma sig själva 

innan läraren kommenterar.  
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När jag skriver….. 

Markera med kryss det som stämmer för dig. 

 Kan På väg Träna Lärarens 

kommentar 

Mellanrum 

mellan orden 

   

 

 

Stor bokstav och 

punkt 

    

Bokstäverna står 

på raden 

    

     

 

Figur 17. Exempel på hur lärare kan stötta elevers metakognition 

Föreliggande studie har inte försökt besvara vad som är framgångsrik skrivundervisningen men jag 

kan konstatera att undervisningen bör vara explicit, konkret och bör innehålla metakognitiva inslag. 

Det finns också mycket som talar för vikten av att hitta elever som riskerar få svårigheter med 

handskrivning, stavning och textkomposition tidigt. De könsskillnader som finns behöver också 

hanteras i undervisningssituationen så att alla får de utmaningar de behöver. Särskilt pojkar behöver 

stöttas i sin förmåga att forma bokstäverna.  

De uppföljningar skolorna gör av elevers språk-, läs- och skrivutveckling (Skolverket, 2007) leder 

främst till åtgärder på individnivå men resulterar sällan till utveckling av den pedagogiska 

verksamheten på gruppnivå (Skolverket, 2007). Ett problem med avsaknaden av utveckling av den 

pedagogiska verksamheten på gruppnivå är att undervisningen inte förändras till att främja alla 

elevers utveckling. Det leder också till att elever som är i behov av stöd exkluderas genom att det 

stöd de får sker utanför klassrummets ram på individnivå.  

Redan nu finns både kognitivt och socialt inriktad skrivforskning som visar på goda sätt att 

undervisa och på effektiva interventionsmodeller. Det gäller att göra den känd och här kan 

specialläraren vara en länk mellan forsknings- och skolvärlden då det gäller att göra forskningen 

praktiskt användbar. Specialläraren kan vara ett stöd för andra lärare eftersom speciallärare utbildas 

för att vara rådgivare och samtalspartner i frågor som berör språk-, läs- och skrivutveckling. Till 

arbetsuppgifterna hör också att kunna medverka i förebyggande arbete och i arbete som syftar till 

att röja undan hinder i lärmiljön (SFS 2008:132) på individ- och på gruppnivå. 
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Lärare säger sig sakna fungerande skrivuppföljningsinstrument (Skolverket, 2007). En modifierad 

version av den analytiska textbedömningen som använts i den här studien skulle kunna vara ett 

sådant instrument. Andra exempel på uppföljningsinstrument som kan omsättas genast är Nauclérs 

(1980, 1989) stavfelsanalyser men även handskivningstest. Också Hayes skrivmodell (1996) kan 

vara ett stöd när en elevs skrivförutsättningar utvärderas för att planera en lämplig intervention. 

5.6  Förslag till framtida forskning 

Eftersom läroplanen, Lgr 11 (SKOLFS 2010:37), anger att handskrivning och stavning ska ingå i 

undervisningen skulle ett intressant bidrag till forskningen vara att göra en intervjustudie för att 

undersöka hur lärare i grundskolan ser på stavning och handskrivning, hur utvecklingen inom dessa 

områden följs upp i undervisningen, hur stavning och handskrivning bedöms och vilka metoder som 

används i undervisningen. Forskningen skulle kunna ligga till grund för framtida 

fortbildningsinsatser och uppföljningsinstrument inom skrivområdet.  

Det finns en amerikansk normering (Graham et al, 1998a) för den kopieringsuppgift som användes i 

min studie,  men eftersom språkens stavning verkar påverka textlängd och skrivhastighet, skulle det 

vara intressant att göra en svensk normering för handskrivning. Jag förordar att använda metoden 

att eleven får skriva ner en välkänd text som veckans dagar eller en vers ur minnet eftersom det är 

ett sätt att samtidigt komma åt både hastighet och ortografisk motorintegration. Handskrivningstest 

kan vara ett sätt att finna de elever som kan vara i behov av intervention när det gäller skrivning.  

5.7  Avslutning 

Tack till alla elever för att jag fick låna era arbeten en stund. Ni har lärt mig mycket på denna 

skrivresa. Tack också till klasslärarna för vänligt bemötande och tankeväckande frågor.  

Under studiens gång har flera personer varit mig ett stöd och till dem vill jag framföra mitt tack. 

Tack till Stefan Samuelsson, professor i pedagogik vid Linköpings universitet, för handledning i 

statistiken, till Sabina för god respons på texten och till Magnus för god support. Tack också till min 

handledare universitetslektor Suzanne Parmenius-Svärd för god handledning i skrivandets värld. 
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Bilaga 1 Informationsbrev 

2010-12-06 

Till elever och föräldrar i klass 2 på XXwwwwwwww skola 

Hej! 

Jag heter Marika Axelsson Lindgren och wwwwwwwwwwwwwwwwwwww studerar jag sista året på Speciallärarprogrammet vid 

Linköpings Universitet. Under vårterminen kommer jag i min utbildning att arbeta med ett examensarbete som kommer att handla 

om skrivning. Det finns en del utländsk forskning som handlar om samband mellan att skriva för hand, texter, stavning och läsning. 

Jag vill undersöka hur detta ser ut efter svenska förhållanden. 

För att kunna undersöka detta behöver jag få använda resultat av de läs- och stavningstest som genomförts i klassen. Jag behöver 

också kunna använda uppgift om ålder och kön. 

I klassen kommer jag tillsammans med klassläraren att ge eleverna i uppgift att skriva en berättelse och att kopiera en kort text. 

Eleverna kommer också att få skriva hela alfabetet. Dessa texter behöver jag få tillstånd att kopiera.  

Uppgifterna jag får in kommer att hanteras så att ingen utom jag kommer att veta vem som har skrivit vad. Ingen utomstående ska ha 

möjlighet att känna igen eleverna, det vill säga att eleverna kommer att vara anonyma. Som lärare har jag också tystnadsplikt.  

Den färdiga uppsatsen kommer att kunna hittas elektroniskt Linköpings universitetsbiblioteks hemsida, antagligen hösten 2011. 

Idag har jag informerat alla barn om vad jag önskar att göra och även berättat om hur detta går till. Jag har dessutom frågat alla elever 

om det är någon som inte vill att jag använder deras texter. Innan du/ni ger er tillåtelse vore det önskvärt att prata om det ytterligare 

en gång med barnen. Därför ber jag dig/er att samtala med din/er dotter/son innan ni ger ert skriftliga medgivande.  

Frågor besvaras av mig per e-post: XXeeeeeeeeeeeeee 

med vänlig hälsning 

Marika Axelsson Lindgren 

________________________________________________________________________________ 

Vänligen markera i relevant cirkel, underteckna och lämna talongen till klassläraren snarast.  

¤ Jag samtycker till att resultat från läs- och skrivtest får användas, att texterna får kopieras och att uppgifter om kön och ålder får 

användas. 

¤ Jag samtycker inte till att resultat från läs- och skrivtest får användas och att texterna får kopieras och att uppgifter om kön och 

ålder får användas. 

Datum:______________Ort__________________________ 

Förälders underskrift__________________________________________ 

Elevens underskrift___________________________________________   

mailto:marika.axelsson-lindgren@linkoping.se
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Bilaga 2 Bedömning av elevtext 

Elevnummer____  Bedömningsdatum______ 

Sammanställning analytisk bedömning av textkvalitet 

Handlingens 

organisation 

Textens 

struktur 

(koherens och 

kohesion) 

Idégenerering Beskrivningar Meningarnas 

komplexitet 

Summa 

innehållsliga 

aspekter 

      

Textyta Handskriftens 

övergripande 

läsbarhet i 

texten 

Stor bokstav 

och 

skiljetecken  

Stycke-

indelningar 

Stavning Summa 

aspekter av 

textyta 

      

Summa av alla delar____________ 

Poäng anges 1-4 där 4 är högst poäng, förutom för styckeindelning där 2 är högsta poäng. 

Kvantitativa mått 

 Antal läsliga bokstäver på 3 minuter 

 Antal skrivna bokstäver på 3 minuter 

 Antal skrivna ord på 15 och 3 minuter 

 Antal rätt stavade ord på 15 och 3 minuter 

 Antal satser 

 Antal beskrivande ord kopplat till ett substantiv 

 Ordvariation (antal nya ord delat med antal ord i texten, med hänsyn till textlängden) 

 Ordvariation (antal ord i texten delat med antal unika ord) 

 Syntaxens komplexitet (antal T-unit, hel mening med tillhörande bisatser, dividerat med 

antal ord)  
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Kvalitet i innehåll, analytisk bedömning 

Handlingens organisation  

 Har ingen röd tråd i handlingen. 

 Använder en enkel kronologi men med avbrott i handlingen. 

 Använder kronologisk handling. 

 Skriver med mycket tydlig handling. Använder tydlig början, mitt och slut. 

 

Textens struktur (koherens och kohesion) 

 Ingen textsammanbindning. 

 Få textsammanbindningar. 

 Binder ibland ihop satser med exempelvis och, eller, men, utan, ty, för, som, så. 

 Binder ofta ihop satser. Hela texten har en övergripande struktur som hänger ihop. 

 

Idégenerering 

 Följer strikt bildsekvensen. 

 Kommer med minst tre egna idéer. 

 Kommer med 4-6 egna idéer.  

 Visar kreativitet och originalitet i förhållande till bildsekvensen. 

 

Beskrivningar 

 Använder inga beskrivande ord. 

 Använder högst 3 beskrivande ord. 

 Använder fler än 3 beskrivande ord. 

 Använder ofta beskrivande ord så gott som i varje mening. 

 

Meningarnas komplexitet  

 Meningarna har inga bisatser. 

 En mening har en bisats. 

 Två eller fler meningar har bisatser. 

 Minst en mening har två eller flera bisatser i meningen. 
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Kvalitet i textyta, analytisk bedömning 

Mellanrum mellan ord 

 Använder aldrig mellanrum mellan orden. 

 Använder mellanrum mellan orden ibland. 

 Använder ofta mellanrum mellan orden. 

 Använder alltid mellanrum mellan orden. 

 

Handskriftens övergripande läsbarhet i texten 

 Skriften är mycket ojämn och håller sig inte på raden. 

 Skriften varierar i storlek och står ibland på raden. 

 Skriften varierar något i storlek och står oftast på raden. 

 Skriften är jämn och håller sig på raden. 

 

Stor bokstav och skiljetecken  

 Använder i stor sett aldrig stor bokstav, punkt och frågetecken. 

 Använder ibland stor bokstav, punkt och frågetecken, men uppvisar osäkerhet i 

användningen. 

 Använder ofta stor bokstav, punkt och frågetecken på ett korrekt sätt. 

 Använder alltid stor bokstav, punkt och frågetecken.  

 

Styckeindelningar 

 Delar inte in texten i stycken. 

 Delar in texten i stycken. 

 

Stavning 

 Stavar få ord rätt. Använder invented spelling. 

 Stavar fler än 10 ord fel. 

 Stavar färre än 10 ord fel.  

 Stavar färre än 5 ord fel. 
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Bilaga 3 Tabell för Pearsons bivariata korrelationer 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Alfabetet, läsliga bokstäver 1 min 1 ,986
**
 ,536

**
 ,524

**
 ,251 ,185 ,260 ,580

**
 ,572

**
 

2.Alfabetet, antal skrivna bokstäver 1 min ,986
**
 1 ,537

**
 ,551

**
 ,231 ,120 ,242 ,578

**
 ,578

**
 

3.Kopierad mening, antal läsliga bokstäver 1 min ,536
**
 ,537

**
 1 ,949

**
 ,028 ,019 ,183 ,593

**
 ,566

**
 

4.Kopierad mening, antal skrivna bokstäver 1 min ,524
**
 ,551

**
 ,949

**
 1 ,059 -,094 ,110 ,563

**
 ,567

**
 

5.Avkodning ord, LäSt, antal direkt lästa ord 90 sek ,251 ,231 ,028 ,059 1 ,625
**
 ,638

**
 ,128 ,091 

6.Ordkedjor, antal rätt 2 min ,185 ,120 ,019 -,094 ,625
**
 1 ,678

**
 ,043 -,020 

7.Stavning, LäSt, antal rätt av 35 möjliga ,260 ,242 ,183 ,110 ,638
**
 ,678

**
 1 ,298 ,197 

8.Antal läsliga bokstäver i text, 3 min ,580
**
 ,578

**
 ,593

**
 ,563

**
 ,128 ,043 ,298 1 ,980

**
 

9.Antal skrivna bokstäver i text, 3 min ,572
**
 ,578

**
 ,566

**
 ,567

**
 ,091 -,020 ,197 ,980

**
 1 

10.Antal skrivna ord på 15 min i text ,593
**
 ,603

**
 ,653

**
 ,627

**
 ,136 ,096 ,307 ,794

**
 ,796

**
 

11.Stavning i text, 15 min, antal rätt dividerat med antal ord ,406
*
 ,408

*
 ,222 ,172 ,619

**
 ,526

**
 ,712

**
 ,356

*
 ,297 

12.Stavning, antal rätt på 15 min i text ,622
**
 ,631

**
 ,617

**
 ,575

**
 ,297 ,233 ,470

**
 ,773

**
 ,757

**
 

13.Antal satser ,551
**
 ,553

**
 ,624

**
 ,585

**
 ,173 ,147 ,352

*
 ,772

**
 ,755

**
 

14Antal beskrivande ord kopplat till ett substantiv ,324
*
 ,346

*
 ,136 ,138 ,197 -,017 ,193 ,346

*
 ,359

*
 

15.Ordvariation med hänsyn till variation i textlängd ,622
**
 ,636

**
 ,484

**
 ,473

**
 ,184 ,119 ,372

*
 ,706

**
 ,690

**
 

16.Ordvariation i %, antal ord i text delat med antal unika ord -,254 -,271 -,582
**

 -,592
**

 -,023 -,003 -,134 -,628
**

 -,658
**

 

17.Syntaxkomplexitet, antal meningar delat med antal 

skrivna ord 

-,131 -,156 -,127 -,172 -,150 ,004 -,178 -,353
*
 -,358

*
 

18.Summa innehållsliga aspekter, analytisk bedömning ,399
*
 ,419

**
 ,397

*
 ,418

**
 ,201 ,160 ,333

*
 ,584

**
 ,593

**
 

19.Summa textyteaspekter, analytisk bedömning ,570
**
 ,549

**
 ,286 ,189 ,433

**
 ,510

**
 ,579

**
 ,424

**
 ,362

*
 

 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1.Alfabetet, läsliga bokstäver 1 min ,593
**
 ,406

*
 ,622

**
 ,551

**
 ,324

*
 ,622

**
 -,254 -,131 ,399

*
 ,570

**
 

2.Alfabetet, antal skrivna bokstäver 1 min ,603
**
 ,408

*
 ,631

**
 ,553

**
 ,346

*
 ,636

**
 -,271 -,156 ,419

**
 ,549

**
 

3.Kopierad mening, antal läsliga bokstäver 1 min ,653
**
 ,222 ,617

**
 ,624

**
 ,136 ,484

**
 -,582

**
 -,127 ,397

*
 ,286 

4.Kopierad mening, antal skrivna bokstäver 1 min ,627
**
 ,172 ,575

**
 ,585

**
 ,138 ,473

**
 -,592

**
 -,172 ,418

**
 ,189 

5.Avkodning ord, LäSt, antal direkt lästa ord 90 sek ,136 ,619
**
 ,297 ,173 ,197 ,184 -,023 -,150 ,201 ,433

**
 

6.Ordkedjor, antal rätt 2 min ,096 ,526
**
 ,233 ,147 -,017 ,119 -,003 ,004 ,160 ,510

**
 

7.Stavning, LäSt, antal rätt av 35 möjliga ,307 ,712
**
 ,470

**
 ,352

*
 ,193 ,372

*
 -,134 -,178 ,333

*
 ,579

**
 

8.Antal läsliga bokstäver i text, 3 min ,794
**
 ,356

*
 ,773

**
 ,772

**
 ,346

*
 ,706

**
 -,628

**
 -,353

*
 ,584

**
 ,424

**
 

9.Antal skrivna bokstäver i text, 3 min ,796
**
 ,297 ,757

**
 ,755

**
 ,359

*
 ,690

**
 -,658

**
 -,358

*
 ,593

**
 ,362

*
 

10.Antal skrivna ord på 15 min i text 1 ,385
*
 ,952

**
 ,962

**
 ,482

**
 ,883

**
 -,732

**
 -,274 ,708

**
 ,399

*
 

11.Stavning i text, 15 min, antal rätt dividerat med 

antal ord 
,385

*
 1 ,625

**
 ,373

*
 ,229 ,469

**
 -,113 -,258 ,451

**
 ,682

**
 

12.Stavning, antal rätt på 15 min i text ,952
**
 ,625

**
 1 ,923

**
 ,474

**
 ,872

**
 -,648

**
 -,304 ,714

**
 ,541

**
 

13.Antal satser ,962
**
 ,373

*
 ,923

**
 1 ,422

**
 ,834

**
 -,714

**
 -,161 ,633

**
 ,410

*
 

14Antal beskrivande ord kopplat till ett substantiv ,482
**
 ,229 ,474

**
 ,422

**
 1 ,483

**
 -,281 -,073 ,291 ,193 

15.Ordvariation med hänsyn till variation i textlängd ,883
**
 ,469

**
 ,872

**
 ,834

**
 ,483

**
 1 -,381

*
 -,350

*
 ,693

**
 ,464

**
 

16.Ordvariation i %, antal ord i text delat med antal 

unika ord 

-,732
**

 -,113 -,648
**

 -,714
**

 -,281 -,381
*
 1 ,143 -,451

**
 -,068 

17.Syntaxkomplexitet, antal meningar delat med antal 

skrivna ord 

-,274 -,258 -,304 -,161 -,073 -,350
*
 ,143 1 -,450

**
 -,045 

18.Summa innehållsliga aspekter, analytisk 

bedömning 

,708
**
 ,451

**
 ,714

**
 ,633

**
 ,291 ,693

**
 -,451

**
 -,450

**
 1 ,399

*
 

19.Summa textyteaspekter, analytisk bedömning ,399
*
 ,682

**
 ,541

**
 ,410

*
 ,193 ,464

**
 -,068 -,045 ,399

*
 1 
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