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1.	  Inledning	  och	  teoretiska	  perspektiv	  

	  

Att kunna läsa och skriva uppfattas som grundläggande basfärdigheter i vårt samhälle och en 

av skolans viktigaste uppgifter är att ge det stöd som behövs för att alla barn och ungdomar 

ska få tillräckligt god läs- och skrivförmåga för att kunna vara aktiva samhällsmedborgare. I 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) står som mål 

under rubriken Kunskaper: ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grund-

skola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt” (Skol-

verket, 2011, s.13). Läs- och skrivförmågan är dessutom ett verktyg för att eleverna ska kunna 

ta till sig, bearbeta och redovisa kunskaper i övriga skolämnen.  

 

Denna uppsats handlar om språklig verksamhet och lärande. Språket är kärnan i ett socio-

kulturellt perspektiv på lärande. Säljö (2000) skriver om det unika i det mänskliga språk-

användandet, nämligen att språket formar vårt tänkande och att vi kan samla och föra vidare 

erfarenheter och idéer. Språket bidrar också till en dekontextualisering av kunskaper, i sin 

muntliga form men än mer i skriftspråklig form. När skriftspråket fått en allt större betydelse i 

människans kultur har det lett till andra krav på samtalet mellan och inom individer än vad 

den direkta muntliga kommunikationen gör.  

 

Liberg (2003) har ägnat sin forskning åt det skriftspråkliga socialiserandet mellan barn och 

vuxen. Liksom barnet lär sig att samtala i samspel med en vuxen kan det också ledas in i den 

skriftspråkliga världen genom samspel och med sociala stödstrukturer. Barn som inte tidigt 

får stöd och stimulans för att möta skrivet språk riskerar att försenas i sin utveckling. Det 

sociokulturella perspektivet på hur barn tillägnar sig skriftspråket betonar just samspelet med 

omgivningen och det sociokulturella sammanhang i vilket barnet befinner sig (Wengelin & 

Nilholm, 2013).  

 

Ett annat perspektiv på skriftspråkligt lärande är ett kognitivt perspektiv. I detta är intresset 

riktat mot de inre kognitiva och språkliga processer som pågår när en individ utvecklar och 

ägnar sig åt skriftspråklig verksamhet. Utifrån detta perspektiv blir de skilda kognitiva förut-

sättningarna hos olika individer värda att uppmärksamma och förstå (Wengelin & Nilholm, 

2013). Undervisningen ska anpassas efter vars och ens behov och för att klara detta uppdrag 

måste läraren ha insikt i kognitiva läroprocesser (Imsen, 2006). Barn som inte tidigt får stöd 
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och stimulans för att möta skrivet språk riskerar att försenas i sin utveckling, men det kommer 

alltid att finnas barn som trots stöd och förebyggande insatser får svårigheter när det kommer 

till läs- och skrivinlärning (Häggström, 2003). Häggström skriver vidare om betydelsen av att 

med hjälp av t.ex. diagnoser fånga upp de barn som riskerar att få svårigheter så att hjälp kan 

sättas in tidigt. Taube (2011) redogör för svensk och internationell forskning som konstaterar 

att det finns fler pojkar än flickor som har läs- och skrivsvårigheter. Förklaringen till denna 

skillnad anses ofta vara sociokulturella strukturer och förväntningar, men också en variation i 

kognitiv mognadsnivå (Taube, 2009 i Samuelsson m.fl.). 

 

Ytterligare ett perspektiv på lärande som jag vill lyfta fram är ett specialpedagogiskt per-

spektiv. Skollagen slår fast att utbildningen ska ta hänsyn till barns och elevers olika behov 

och att strävan är att skillnader i förutsättningar ska uppvägas med stöd och stimulans 

(Skollagen, 1 kap, 4 §). Behövs det då ett begrepp som ”specialpedagogik” – räcker det inte 

med ”pedagogik”? Genom benämningen ”special” bidrar begreppet som sådant till att befästa 

ett synsätt att vissa elever är mer speciella än andra, menar Nilholm (2007). Skollagen 

använder begreppen ”extra anpassningar” och ”särskilt stöd” och det framgår att detta avser 

de elever som befaras inte kommer att nå de mål som lägst ska uppnås (Skollagen, kap 3, 5 §). 

Som verksam i skolan och med ett specialpedagogiskt uppdrag är min roll att tillsammans 

med övriga lärare och annan personal planera och organisera undervisningen så att även de 

elever som befaras att inte nå målen ska utvecklas så som långt det är möjligt. För att kunna 

fullgöra detta uppdrag är kunskap först om den ”normala” elevens lärande och utveckling och 

därefter om de svårigheter som kan uppkomma, en nödvändig grundförutsättning. I detta 

ingår bland annat kunskap om kognitiva processer i lärandet (Imsen, 2006). 

 

Läs- och skrivförmåga används som ett enhetligt begrepp och man talar ofta om läs- och 

skrivundervisning och läs- och skrivsvårigheter. Att läsa och skriva är egentligen två olika 

processer som inbegrips i en fullständig förmåga att kunna hantera skriftspråket (Wengelin & 

Nilholm, 2013.) I examensordningen för speciallärarutbildningen med specialisering mot 

språk-, skriv- och läsutveckling står att studenten ska (1) ha fördjupad kunskap om, (2) kunna 

vara en kvalificerad rådgivare i frågor omkring samt (3) kunna kritiskt granska och tillämpa 

metoder för att bedöma barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling (Högskoleförord-

ningen, SFS 2011:186). Under utbildningen har jag känt ett behov av att fördjupa mina kun-

skaper ytterligare om barns och elevers skrivutveckling. Detta är den bakomliggande orsaken 

till mitt val att bland annat studera elevers skrivande i mitt examensarbete. 
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I min yrkesverksamhet stöter jag ofta på elever som har svårt att uttrycka sig i skrift. Det kan 

visa sig i att de har svårt att komma igång med skrivuppgifter eller att de skriver mycket korta 

texter. Texterna kan vara ofullständiga, svårlästa och sakna struktur. En del elever klarar att få 

fram ett innehåll muntligt, men när de ska skriva samma sak är det som att det ”låser sig”, 

vilket visar sig i att de inte finner orden, att de glömmer vad de ville berätta och får ner endast 

lösryckta meningar. Ett intryck har varit att pojkar oftare har svårigheter att uttrycka sig i 

skrift än flickor och en känsla är att det ofta är samma elever som är ovilliga läsare. Funder-

ingen över hur sambandet mellan läsförmåga och skrivförmåga ser ut väcktes bland annat 

utifrån dessa erfarenheter och iakttagelser.  

 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med mitt examensarbete är att studera hur sambandet mellan läs- och skrivförmåga 

generellt ser ut. Utifrån främst det kognitiva perspektivet på skriftspråklig användning vill jag 

försöka undersöka i vilken mån läsförmåga och skrivförmåga hänger samman respektive 

skiljer sig åt mellan och inom individer. Jag vill undersöka sambanden i allmänhet, men också 

specifikt för elever med låga resultat. Min urvalsgrupp är elever i år 51 med svenska som 

modersmål. Genom tester vill jag mäta elevers läs- respektive skrivförmåga och därefter med 

hjälp av en kvantitativ metod undersöka hur resultaten förhåller sig till varandra. Jag vill söka 

svar på följande frågeställningar: 

 

Hur ser sambanden ut mellan elevers resultat i läsning och skrivning? 

Är det någon skillnad mellan pojkars och flickors resultat i år 5 när det gäller läsning och 

skrivning och hur ser sambanden ut? 

Hur ser sambanden ut för elever med låga resultat i läsning respektive skrivning?  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Urvalet diskuteras nedan under Metodkapitlet. 
	  
2 En tidig liknelse mellan the Simple View of Reading och skrivande gör Juel et al. i en artikel från 1986, där 
man menar att skrivande i en starkt förenklad modell kan beskrivas bestå av stavning och idégenerering. 
3	  http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/nyhetsarkiv/2.8084/resultat-fran-40-internationella-studier-
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2.	  Teori	  och	  tidigare	  forskning 
 

Denna uppsats fokuserar elevers kunskaper och förmågor ur främst ett kognitivt perspektiv. 

Studien mäter och jämför elevprestationer i läsning och skrivning för att öka förståelsen av 

hur kunskaper och förmågor hänger samman och därigenom hur lärandeprocesser går till. I 

detta kapitel redogörs för de teorier om läs- respektive skrivprocessen som är grundläggande 

för studien; huvudsakligen är det kognitivt inriktade teorier som redovisas. Genom att förstå 

komplexiteten i de emellanåt självklara vardagliga aktiviteter som läsande och skrivande är, 

kan man förstå vilka svårigheter som kan uppkomma och hur svårigheter på ett område kan 

hänga samman med – eller inte hänga samman med – svårigheter på ett annat område. De 

modeller för läsning och skrivning som presenteras vill också visa på att det är viktigt att ur-

skilja olika delkomponenter i processerna för att kunna sätta in insatser på rätt nivå till de 

elever som behöver stöd i sin utveckling. 

 

2.1.	  Läsning	  
	  
Läsning brukar beskrivas som produkten av avkodningen och språkförståelsen, enligt ”the 

Simple View of Reading” som beskrevs tidigt av Hoover & Gough (1990). Man läser för att 

förstå och formeln för läsning skrivs på engelska som: R=D × C. R= Reading Comprehension 

(läsförståelse), D= Decoding (avkodning) och C= Comprehension (förståelse) (Cain, 2010). 

Utgångspunkten för denna modell är att syftet med läsningen är att vi ska förstå det vi läser 

och därför räcker det inte att enbart kunna avkoda skrivtecknen om vi inte kan förstå det 

skrivna språket. För att man ska kunna tala om läsning i denna mening krävs alltså att båda 

komponenterna fungerar (Cain, 2010). 

 

En läsare måste ha förmågan att avkoda de enskilda orden i en text och förmåga att förstå 

innehållet. Förmågan att snabbt identifiera de skrivna orden (avkoda) är komplex och forskare 

beskriver olika modeller för hur denna process ser ut hos skickliga läsare. Detta kan beskrivas 

som läsningens tekniska sida (Høien & Lundberg, 2013). Det finns här inte utrymme för att 

närmare gå in på hur de olika modellerna ser ut, men modellerna identifierar vilka psykolog-

iska delprocesser som är aktiva vid läsning och gör det möjligt att särskilja de olika förmågor 

som måste utvecklas för att avkodningen ska fungera (Gillon, 2004).  
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Förståelseprocessen involverar andra kognitiva resurser (Høien & Lundberg, 2013). Även 

denna sida av läsningen är komplex och innefattar flera olika nivåer av förståelse; Cain (2010) 

menar att god förståelse innebär att läsaren kan förstå såväl mindre delar och sammanhang i 

en text, som texten som helhet. Detta kräver att läsaren har ordkunskap, kan göra kopplingar 

mellan satser och meningar i texten, att hen kan göra inferenser och förstå även det som inte 

är direkt uttalat i en text, samt att läsaren har tillräcklig omvärldskunskap för att kunna sätta in 

texten i ett större sammanhang (Cain, 2010). Dessa förståelseprocesser som är aktiva vid läs-

ning är ungefär de samma som är aktiva då man hör en text uppläst eller ser en film (Cain, 

2010; Høien & Lundberg, 2013).  

 

2.1.1.	  Läsutvecklingen	  

Med ”the Simple View of Reading” som modell för vad läsning är förstår man att de olika 

komponenternas (avkodning respektive förståelse) förhållande till varandra varierar efterhand 

som en individ lär sig att läsa. För nybörjarläsaren är det avkodningsförmågan som främst be-

gränsar läsningen medan förståelseaspekten har störst betydelse för utvecklade läsare (Cain, 

2010). I det följande ges en översiktlig beskrivning av den normala läsutvecklingen, struktur-

erad utifrån läsningens två komponenter avkodning och förståelse.  

	  

2.1.1.1.	  Utveckling	  av	  avkodningsförmåga	  
	  
Utvecklingen av automatisk ord-igenkänning brukar beskrivas i olika faser och olika forskare 

har olika sätt att dela in faserna (Høien & Lundberg, 2013). Den indelning som kort samman-

fattas nedan är hämtad från Høiens och Lundbergs stadieindelning (Høien & Lundberg, 

2013). Barnet börjar med att känna igen skyltar och etiketter som bilder och koppla dessa till 

ord (pseudoläsning) för att efterhand lära sig känna igen enskilda bokstäver och utifrån dessa 

gissa sig till hela ordet (logografisk-visuell läsning). På dessa nivåer har barnet ännu inte för-

stått den alfabetiska principen.  

 

När barnet har utvecklat tillräcklig fonologisk förmåga, d.v.s. medvetenhet om hur språket är 

uppbyggt av enskilda ljud (Gillon, 2004), kan det börja göra kopplingen mellan bokstavens 

form och ett visst språkljud. Att tillägna sig den alfabetiska principen (grafem – fonem-kopp-
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lingen) är ett nödvändigt steg på vägen mot att bli en god läsare (Elbro, 2004). Detta stadium i 

läsutvecklingen kallas alfabetisk-fonologisk läsning (Høien & Lundberg, 2013). 

	  

Nästa stadium i läsutvecklingen är den ortografisk-morfemiska läsningen då läsaren har 

automatiserat avkodningsförmågan och känner igen delar av ord (morfem) och hela ord 

blixtsnabbt. Høien och Lundberg (2013) skriver att även på denna nivå involveras fonologin, 

vilket är en viktig skillnad mot logografisk läsning på ett tidigare stadium. Den automat-

iserade avkodningen gör att resurser frigörs för den kognitivt krävande förståelsen. 

	  

2.1.1.2.	  Utveckling	  av	  läsförståelseförmåga	  
	  
I början av läsutvecklingen är läsförståelsen begränsad av avkodningsförmågan, och barnets 

språkförståelse (förmåga att förstå talat språk) är mycket högre än läsförståelsen. Efterhand 

som avkodningsförmågan utvecklas och automatiseras frigörs mer och mer resurser hos 

läsaren för att fokusera på att förstå och ta till sig innehållet i texten. (Kamhi & Catts, 2014). 

Elwér (2014) har undersökt vilka språkliga faktorer som påverkar utvecklingen av läsförstå-

elsen hos barn. Hennes studie visar att de betydelsefulla faktorerna är flera: ordförråd, gram-

matik, minnesförmågor och hörförståelse. Läsförståelsesvårigheter visar sig ofta inte förrän 

barnet har kommit förbi de tidigaste stadierna i läsutvecklingen, ofta i skolår 4 (Elwér, 2014). 

 

Språkförståelse (hörförståelse) och läsförståelse är inte samma sak, bland annat eftersom skri-

vet språk skiljer sig från talat språk. Såväl vokabulären som syntaxen är annorlunda och skri-

ven text ställer krav på att läsaren på egen hand kan integrera innehållet i olika textpartier med 

varandra – när man samtalar underlättas förståelsen av tonfall, minspel och andra ickeverbala 

signaler (Cain, 2010).  

 

Läsförståelsen anses vara beroende av arbetsminnets kapacitet, eftersom informationen i det 

nyss lästa behöver hållas i minnet medan läsaren söker kopplingar bakåt i texten och till tidig-

are kunskap. Ett gott arbetsminne är dock inte tillräckligt för god läsförståelse – det krävs 

också att man har specifika strategier för just textbearbetning (Cain, 2010.) Att utveckla läs-

förståelsen är en långsiktig process som hör samman med erfarenhet av och intresse för läs-

ning, med allmän språklig förmåga, med ordförråd och metakognitiva förmågor (Perfetti, 

Landi & Oakhill, 2007). 
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2.1.2.	  Lässvårigheter	  

Med ”the Simple View of Reading” som modell för vad läsning är blir det tydligt att såväl 

avkodningen som förståelsen måste fungera för att läsningen ska fungera. Svårigheter med 

läsning kan vara kopplade till antingen avkodningen eller förståelsen, eller till båda leden i 

modellen (Aaron, Joshi, & Williams, 1999). För personer med dyslexi är det svårigheter med 

avkodningen som kännetecknar lässvårigheterna (Catts, Kamhi, & Adlof, 2014b). Avkod-

ningssvårigheterna är i sin tur kopplade till svårigheter på det fonologiska området, vilket bl.a. 

kan visa sig i problem med att dela upp ord i fonem (de minsta ljudenheterna), att hålla kvar 

ljuden i korttidsminnet, att snabbt namnge bilder, färger och att stava ord korrekt (Høien & 

Lundberg, 2013).  

 	  

En del läsare har svårigheter med läsningen trots att avkodningsförmågan är god. Svårig-

heterna handlar då om förståelsesvårigheter, vilka inte är avgränsade till förståelse av skrivet 

språk utan också visar sig som nedsatt hörförståelse. Man kan benämna denna typ av läs-

svårigheter för ”specifika läsförståelsesvårigheter” eftersom svårigheterna inte är kopplade till 

nedsatt ordavkodningsförmåga. Förståelsesvårigheterna kan ha flera olika orsaker: nedsatt 

arbetsminnesförmåga, svårigheter med att processa de semantiska aspekterna av ord (ordens 

betydelse), svårigheter att göra inferenser och övervaka den egna förståelsen. Eftersom läsför-

ståelse är en så komplex process går det inte att hantera personer med läsförståelsesvårigheter 

som en grupp (Nation, 2007). Elwér (2014) har i sina studier visat att nedsatt språklig för-

måga, som visar sig i låga resultat på tester som mäter ordförråd, grammatik, verbalt minne 

och hörförståelse, är indikatorer för barn som kan riskera att få svårigheter med läsförståelsen. 

 

En viktig orsak till svårigheter med läsningen, inte minst svårigheter med läsförståelse, är 

också brist på övning. Elever som inte befinner sig i ett läsande sammanhang och som saknar 

motivation för läsning utvecklar inte sin läsförmåga och omvänt. Detta kallas ”Matteus-

effekten” och betyder i korthet att den som ”har får mer” och den som ”inte har får mindre” 

av övning och färdighet (Molloy, 2007). 
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2.2.	  Skrivning	  
 

 ”Att tala är enkelt och naturligt, men att skriva är svårt för många.”  

   (Lundberg, 2008 s.10.)  

 

Generellt vet man mindre om skrivande än om läsande. Detta beror dels på att skrivforsk-

ningen är nyare, dels på att skrivande är svårare att forska kring än läsande eftersom skrivande 

är en mer dynamisk och icke styrd verksamhet än läsning (Wengelin & Nilholm, 2013). 

Skrivforskningen kan förenklat delas in i en individcentrerad språkvetenskaplig/kognitiv 

inriktning och en social och kommunikativ inriktning (Blåsjö, 2010). Jag kommer i det 

följande att försöka sammanfatta några resultat från båda inriktningarna, men fördjupa 

redogörelsen för den kognitivt inriktade forskningen. 

 

Att skriva är en kognitivt krävande uppgift och ett hantverk som kan utvecklas under hela 

livet (Scott, 2014). Skrivet språk är dekontextualiserat i den meningen att skribenten och läsa-

ren inte möts ”här och nu”. Den skrivna texten måste kunna förstås utan de möjligheter till 

förtydliganden och ickeverbala signaler som är möjligt i talat språk. Det kontinuerliga ljud-

flödet i det talade språket representeras i skrift med hjälp av bokstäver, mellanrum och skilje-

tecken (Lundberg, 2008.) 

 

Vi skriver bland annat för att kommunicera med andra, men vi skriver också för att utforska 

våra egna tankar och reflektera för oss själva (Dysthe, 1996). Skrivande är dessutom en viktig 

komponent i lärandeprocesser. Ett medvetet språkutvecklande arbetssätt där skrivande ingår 

bidrar till att bygga upp förståelse och ger möjlighet till reflektion över kunskaper (Johansson 

& Sandell Ring, 2012). Genom att skriva kan en individ bearbeta kunskap för att lära och 

dessutom genom det skrivna visa vad han/hon har lärt sig. Svårigheter med skriftspråket kan 

hindra en person från att använda skrivande som ett redskap för lärande (Harris & Graham, 

2013.) 

 

Att skriva och läsa är två aktiviteter som är nära kopplade till varandra – båda aktiviteterna är 

språkliga och har en teknisk och en innehållslig sida (Taube, 2011). Vid skrivande måste dock 

texten skapas av skribenten, en process som innebär mer än att enbart fästa ord på ett papper. 
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Taube (2011) kallar detta arbete för textbyggande och presenterar en modell2 för skrivande 

som inspirerats av ”the Simple View of Reading”, nämligen: 

 Skrivning = Inkodning	 ×	 Textbyggande	 ×	 Idéskapande 

    (Taube, 2011) 

 

Inkodningen innefattar det motoriska arbetet att skriva för hand (eller på dator), att känna till 

skrivtecknens form och att kunna stava. Textbyggande är allt från planering, formulering till 

revidering av det språkliga flöde som bär budskapet. Idéskapandet är budskapet/ innehållet 

som skribenten vill förmedla (Taube, 2011). Lundberg (2008) har i sin modell över skrivan-

dets dimensioner en något annorlunda struktur. Han beskriver skrivande i fem dimensioner: 

Stavning, Meningsbyggnad och textform, Funktionell skrivning, Skapande skrivning samt 

Intresse och motivation (Lundberg, 2008).  

 

2.2.1. Skrivutvecklingen	  

Precis som olika delprocesser utvecklas i olika takt vid läsinlärningen är det olika kognitiva 

förmågor som har störst fokus under olika perioder i ett barns skrivutveckling. För nybörjar-

skribenten upptar formandet av bokstäver och stavningen uppmärksamheten, men mer avan-

cerade kognitiva förmågor som att planera och revidera får ökad betydelse längre fram (Scott, 

2014). I det följande struktureras beskrivningen av skrivutveckling med hjälp av modellen:	  	  

Skrivning = Inkodning	 ×	 Textbyggande	 ×	 Idéskapande	  

	  

2.2.1.1.	  Utveckling	  av	  inkodningen	  
	  
Redan innan barn har lärt sig alfabetet och kopplar bokstäverna till språkljuden börjar de att 

öva skrivande: i fyraårsåldern kan barn ”skriva” tecken i rader och med regelbundna avstånd 

som härmar skrivtecken (Scott, 2014). Det första skrivandet sker ofta i samspel med andra 

samtidigt som barnet berättar muntligt och ritar bilder. Barnet skapar låtsasord eller använder 

enstaka bokstäver som barnet känner till, men från början har tecknen ingen koppling till de 

enskilda språkljuden. Formandet av bokstäver kräver motorisk precision och innan bokstä-

vernas utseende befästs så tar skrivhantverket stora mentala resurser i anspråk (Taube, 2011.)  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 En tidig liknelse mellan the Simple View of Reading och skrivande gör Juel et al. i en artikel från 1986, där 
man menar att skrivande i en starkt förenklad modell kan beskrivas bestå av stavning och idégenerering. 
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Barnet lär sig så småningom att skriva ord som ordbilder, t.ex. sitt namn eller att skriva av 

skyltar. Denna fas motsvarar det logografisk-visuella stadiet i läsutvecklingen (Høien & 

Lundberg, 2013). Efterhand börjar barnet lyssna in de talade orden i språkflödet och kopplar 

språkljuden till bokstavstecken (det alfabetisk-fonemiska stadiet enligt Høien och Lundberg, 

2013). När barnet lär sig den alfabetiska principen är det vanligt med stavningsfel som visar 

på att barnet lyssnar in ljuden i orden men ännu inte tillägnat sig de konventionella stavnings-

reglerna. En annan svårighet i detta tidiga skede av skrivutvecklingen är att uppfatta var ord 

börjar och slutar (Lundberg, 2008). Den mogne skribenten har nått det stadium då orden är 

representerade som ortografiska minnesbilder och då även morfologiska strukturer automa-

tiserats (morfem är de minsta betydelsebärande enheterna i språket). Skribenten har då nått 

det ortografisk-morfemiska stadiet (Høien & Lundberg, 2013). Först när inkodningen har 

automatiserats i tillräckligt hög grad finns möjlighet för skribenten att ägna uppmärksamhet åt 

mer kvalificerade processer i skrivandet (Taube, 2011). 

 

2.2.1.2.	  Utvecklingen	  av	  textbyggandet	  och	  idéskapandet	  
	  
En känd modell för hur skrivande går till när de mest grundläggande förmågorna automa-

tiserats är Flower och Hayes kognitiva modell (Taube, 2011). Flower och Hayes fokuserar på 

tre distinkta tankeprocesser: planering, översättning och revidering (Flower & Hayes, 1981). 

De menar att processerna är aktiva samtidigt och om vartannat och att varje steg i skrivandet 

involverar såväl att planera sitt skrivande, att översätta ett budskap till skriven form och att ut-

värdera och revidera det skrivna.  

 

Flower och Hayes modell har ansetts främst beskriva tankeprocessen hos den vuxna skribent-

en och den har utvecklats och modifierats för att bättre kunna beskriva hur tillägnandet av 

skrivfärdigheten hos barn går till (Taube, 2011). Yngre skribenter har inte utvecklat sin plan-

eringsförmåga vid skrivande utan skriver allt som dyker upp i huvudet. Efter hand utvecklas 

planeringsförmågan så att nytt innehåll anpassas till helheten och syftet med skrivandet.  

Yngre skribenter använder sig av en ”knowledge-telling strategy” som ligger nära spontant tal 

och inte omformar vare sig språk eller innehåll. Mogna skribenter har i stället en ”knowledge-

transforming strategy”, vilket innebär att de ständigt växlar mellan att generera idéer, formul-

era och revidera (Scardamalia, Bereiter & Steinbach, 1984). Virginia Berninger tillsammans 

med olika forskarkollegor hör till dem som vidareutvecklat Flowers och Hayes modell. Man 

har bland annat fokuserat på översättningsprocessen och beskriver den i två delar: 
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textgenerering och transkribering. Textgenerering innebär att de idéer som uppkommit under 

planeringsfasen får en språklig form, medan transkriberingen är den process då språket repre-

senteras i form av skrift (Berninger, Fuller & Whitaker, 1996). Transkriberingsfasen mot-

svarar i stort sett inkodningen i Taubes modell över skrivande. 

  

Textbyggandet berör såväl textens makrostruktur som dess mikrostruktur, d.v.s. såväl genre 

och innehåll som meningsbyggnad och ordval (Scott, 2014). Utvecklingen på den mikro-

strukturella nivån beskriver Scott (2014) i skilda faser, från att barnets texter ännu inte 

uppfyller nivån för normalt talspråk, över att texterna ligger nära talspråket i sin form och 

struktur, till ett alltmer utvecklat skriftspråk som varieras beroende på genre och innehåll. På 

den makrostrukturella nivån kan man enligt Scott (2014) se en utveckling från att barnets 

första texter är av narrativ karaktär där barnet berättar en historia, därefter lär sig barnet att 

skriva faktaredogörelser och så småningom argumenterande texter.  

	  

2.2.2. Skrivsvårigheter	   	  

Liksom när det gäller de olika faserna i läsutvecklingen kan även faserna i skrivutvecklingen 

utvecklas i olika takt. En skribent kan ha god förmåga att till muntligt berättande (talad text) 

men stora svårigheter med själva transkriberingen till skrivet språk; en annan skribent kan 

tvärtom, ha goda resultat för handstil och stavning, men påtagliga svårigheter att formulera 

sig. Vidare har man kunnat konstatera könsberoende skillnader: att pojkar generellt har svå-

rare med transkriberingsprocessen (Berninger, Yates, Cartwright, Rutberg, Remy & Abbott, 

1992). 

 

Skrivande är en avancerad aktivitet och skrivsvårigheter kan visa sig på olika nivåer. Svårig-

heter med textbyggande och idéskapande kan leda till att elever endast skriver mycket korta 

texter som brister i sin språkliga utformning och i sammanhang och struktur, och svårigheter 

med inkodningen kan märkas genom dålig handstil, många stavfel och interpunktionsfel 

(Saddler & Asaro-Saddler, 2013). Høien och Lundberg (2013) skriver att det är vanligt att 

elever med dyslexi har svårigheter med handstilen, vilket kan ha flera orsaker. Det kan vara 

ett sätt för eleven att dölja sin osäkerhet i stavning men kan också bero på felaktig inlärning 

och bristande övning. Høien och Lundberg (2013) menar att den till synes enkla lösningen att 

låta elever skriva med hjälp av t.ex. dator inte är en framkomlig väg för elever med handstils-
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svårigheter. De menar elever måste lära sig skriva för hand eftersom den kinestetiskmotoriska 

övningen bidrar till att befästa ordens stavning. 

 

Svårigheter med stavning kan visa sig på olika sätt. Eleven kan fastna i en fonologisk strategi 

vilket kan visa sig i att oregelbundet stavade ord ofta blir fel, och det är också vanligare att 

eleven stavar fel på ord som är högfrekventa. Om eleven nått det ortografisk-morfemiska 

stadiet är det ingen tydlig skillnad i hur ofta eleven stavar fel på regelbundet eller oregel-

bundet stavade ord, medan eleven sällan gör fel på högfrekventa ord. Genom att analysera 

elevers stavning kan man sluta sig till vilket stadium eleven befinner sig på i sin 

stavningsutveckling (Høien & Lundberg, 2013). 

  

Skrivande ställer stora krav på arbetsminnet och för den som ännu inte automatiserat de 

grundläggande processerna i aktiviteten, d.v.s. att forma bokstäver och stava ord, finns mindre 

minneskapacitet kvar åt de mer avancerade processerna som att planera och revidera (Hayes 

& Chenoweth, 2006). För individer med inlärningssvårigheter är ofta förmågan att styra, plan-

era och övervaka aktiviteter nedsatt och eftersom skrivande ställer stora krav på just denna 

förmåga är svårigheter med skrivande vanligt förekommande hos elever med olika typer av 

inlärningssvårigheter (Harris & Graham, 2013). 

  

2.3.	  Samband	  mellan	  läsning	  och	  skrivning	  
 

I detta kapitel presenteras ett litet urval av den omfattande forskningen om sambandet mellan 

läsning och skrivning. Denna forskning utgör den direkta utgångspunkten och inspirations-

källan till min egen studie. Kapitlet börjar med att presentera huvudinnehållet i en retrospektiv 

artikel om tidigare forskning om sambandet mellan läsning och skrivning. Forskningen om 

sambandet mellan läsning och skrivning har haft i huvudsak tre olika inriktningar – detta 

skriver Fitzgerald och Shanahan i sin retrospektiva artikel (2000). De beskriver dels en reto-

risk inriktning som fokuserat på läsning och skrivning som kommunikativa aktiviteter, dels en 

procedurell inriktning där man t.ex. studerat hur studenter genom att läsa och skriva uppnår 

ett specifikt lärandemål och slutligen en inriktning som intresserat sig för den delade kun-

skapsbasen och de gemensamma kognitiva processerna för läsning och skrivning. Den tredje 

forskningsinriktningen är den som fått störst uppmärksamhet och även denna studie ansluter 

sig till den inriktningen. Forskningsstudier om sambandet mellan läsning och skrivning från 
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ett kognitivt perspektiv har undersökt olika språkliga nivåer, som fonologi, ortografi, 

semantik, syntax och pragmatik. I dessa studier har ofta en variabel för läsning och en annan 

variabel för skrivning valts ut och korrelationen dem emellan har undersökts. Det kognitiva 

perspektivet utgår ofta ifrån att läsning och skrivning är beroende av samma slags kognitiva 

förmågor och kunskaper och att det därför borde gå att finna en pedagogik som mer effektivt 

bidrar till utvecklingen av båda. Sammantaget, enligt Fitzgerald och Shanahan (2000), visar 

denna forskning oftast på en korrelation mellan läsning och skrivning på mellan 0,20 och 0,50 

vilket innebär att maximalt 25 procent av variansen i skrivning kan förklaras av variansen i 

läsning, och tvärtom. Författarna menar att man i stället bör ta hänsyn till andra variabler för 

att förklara kovariansen för läsning och skrivning. 

 

Fitzgerald och Shanahan (2000) redogör också för forskning som fokuserat på hur läs- 

respektive skrivförmåga hos vissa individer kan skilja sig åt, bland annat har man undersökt 

personer med hjärnskador och funnit att individer kan vara goda läsare men oförmögna skri-

benter och tvärtom. Denna forskning gör tydligt att likaväl som att vissa processer är gemen-

samma för läsning och skrivning så finns det också skillnader. Genom att gå ner på fonem-

grafem-nivån kan man, enligt denna forskning, förstå att läsning är enklare än skrivning; 

språkljudet/fonemet [sh] kan på engelska skrivas med ch (chantey), s (sure), sh (ship), si 

(decision) eller ti (nation). Läsaren som stöter på bokstavskombinationen/grafemet sh har 

dock endast en uttalsmöjlighet. (Motsvarande resonemang kan föras på svenska kring 

fonemet [∫] som kan skrivas t.ex. med sj (sjuk), sch (schack) eller sk (skylt).) 

 

Författarna presenterar slutligen ett utkast till en modell över hur sambandet mellan läsning 

och skrivning utvecklas och förändras under en individs uppväxt och skolgång. De menar att 

mer forskning behövs för att man bättre ska förstå likheter och skillnader mellan att läsa och 

att skriva för att undervisningen ska bli korrekt utformad. Felaktiga antaganden om samband 

kan leda till felriktade insatser och tvärtom kan bättre kunskap om vilka kognitiva processer 

som är gemensamma för läsning och skrivning leda till mer effektiva insatser (Fitzgerald & 

Shanahan, 2000). 

 

En relativt ny studie som ansluter sig till inriktningen att studera gemensamma kognitiva för-

mågor för läsning och skrivning är en studie av enäggs- och tvåäggstvillingar (Olson, 

Hulslander, Christopher, Keenan, Wadsworth, Willcutt, Pennington & DeFries, 2013). För-

utom att studien finner att det finns ett samband mellan variabler för läsning och variabler för 
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skrivning, undersöker man huruvida ursprunget till sambanden beror på genetiska eller miljö-

mässiga faktorer. Studien finner att genetiska faktorer förklarar mest av variationen i resultat 

för de variabler som mäter mer basala kognitiva förmågor (att kopiera skriven text för hand 

och snabb benämning, s.k. Rapid Naming) i såväl läsning som skrivning, medan genetiska 

faktorer verkar förklara mindre av skillnaden i resultaten på de variabler som mäter mer avan-

cerade kognitiva förmågor (konstruera meningar och språkförståelse). Studien konstaterar 

dessutom en markant skillnad i skriftliga förmågor mellan könen – flickor har signifikant 

högre resultat på dessa variabler än pojkar (Olson m.fl., 2013). 

 

Samband mellan tre olika delkomponenter av skrivning (handstil, stavning och textgenere-

ring) och två delkomponenter av läsning (ordavkodning och förståelse) har undersökts i en 

longitudinell studie på amerikanska skolbarn från årskurs 1 till 7 (Abbott, Berninger & Fayol, 

2010). Man har utgått från ”the Simple View of Reading” och en kognitiv modell över skriv-

ande som bygger på Flowers och Hayes modell (planering, översättning och revidering), men 

som delar upp översättningsmomentet i två delar, dels transkribering, som utgörs av handstil 

och stavning, och dels textgenerering. För barn i den tidiga skrivutvecklingen varierar resul-

taten för transkribering och textgenerering beroende på om man undersöker förmågan på ord-, 

menings- eller textnivå. Forskarna har studerat hur sambanden mellan delförmågorna i skriv-

ning och läsning varierar inom och mellan olika språkliga nivåer (ord, mening eller text) hos 

en viss åldersgrupp elever både vid en viss tidpunkt och över tid. På ordnivå fann man longi-

tudinella samband mellan ordavkodning och stavning, men att stavningsutvecklingen inte 

fullständigt korrelerade med utvecklingen av avkodningen. På textnivå såg man att varia-

tionen i förmåga att förstå skriven text och förmåga att generera text korrelerade. Det i ett 

longitudinellt perspektiv mest stabila resultatet var sambandet mellan en individs nivå på stav-

ning med samma individs nivå på textgenerering; detta resultat menar man understryker att 

stavning inte är en mekanisk färdighet som går att enkelt kompensera utan att stavning kan 

vara en kritisk förmåga för att grundlägga mer avancerade språkliga färdigheter (Abbott m.fl., 

2010). 

  

Cragg och Nation (2006) jämförde resultat på ett skrivtest och resultat på muntlig berättelse-

produktion hos 11 tio-åringar med svag läsförståelse och 19 tioåringar med normal läs-

förståelse - samtliga elever hade normal avkodningsförmåga. Skrivtestet mätte olika skriftliga 

förmågor som stavning, grammatik, innehåll och struktur medan det muntliga testet prövade 

hur väl eleverna efter en tid kunde återberätta sin egen historia. Med statistiska metoder kom 
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man fram till att de båda grupperna inte skiljde sig åt när det gällde berättelselängd, syntaktisk 

komplexitet eller stavning men att gruppen med svag läsförståelse producerade berättelser 

med en svagare struktur och färre bärande innehållsinslag. Detta gällde både för den skrivna 

berättelsen och för det muntliga återberättandet. Intressant var att för båda grupperna så var de 

muntligt återberättade historierna längre och mer komplexa i sin uppbyggnad än det ursprung-

liga skriftliga originalet individen själv skrivit. Författarna menar - föga förvånande - att nivån 

på den muntliga språk-användningen hos en individ kan sätta en gräns för möjligheten till 

skriftlig uttrycksförmåga. Man finner också att skriftlig förmåga på en viss språklig nivå 

(stavning) inte nödvändigtvis hänger samman med den skriftliga förmågan på en annan nivå 

(berättelsekomposition) (Cragg & Nation, 2006). 

  

Barbara Carretti (Carretti, Re & Arfé, 2013; Carretti, Motta & Re, 2014) har tillsammans med 

två olika forskargrupper studerat sambandet mellan svag läsförståelse och skriftlig förmåga. 

Sammanfattningsvis visar de studier hon varit ledare för att elever med svag läsförståelse har 

betydligt svårare än jämnåriga med god läsförståelse att skriva berättande texter, medan skill-

naden inte märks på samma sätt när det gäller beskrivande text. Studierna visar på hur an-

vändningen av bindeord skiljer sig åt mellan de båda grupperna samt att gruppen med svag 

läsförståelse tenderade att stapla satser på varandra snarare än att producera en sammanhäng-

ande berättelse. 

 

I en studie har en amerikansk forskargrupp bland annat undersökt skillnaden i skrivförmåga 

mellan pojkar och flickor. Studien omfattade knappt 500 elever i år 2. Eleverna fick genomgå 

flera olika skrivtester, samt skriva fritt. Studien visar att pojkar har lägre resultat på alla vari-

ablerna för skrivning. När man hade kontrollerat resultaten för skillnader i allmänspråklig och 

kognitiv förmåga minskade skillnaden mellan pojkar och flickor, men det kvarstod trots allt 

en skillnad i skrivförmåga till flickornas fördel. Författarna menar att en orsak till skillnaden 

kan vara pojkars mindre positiva attityd till skrivande i allmänhet (Kim, Al Otaiba, Wanzek & 

Gatlin, 2015). 

 

Man kan se att den kognitivt inriktade forskningen om samband mellan läsning och skrivning 

visar att det verkar finnas vissa basala förmågor som påverkar vissa komponenter i såväl läs- 

som skrivprocessen och att det också verkar finnas mer avancerade förmågor som påverkar 

andra komponenter i läs- och skrivprocessen. Sambanden är dock inte entydiga och i vissa fall 

motsäger resultaten varandra: Abbott m.fl. (2010) visar på att stavningsförmågan i ett longi-
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tudinellt perspektiv korrelerar med förmågan till textgenerering, medan Cragg och Nation 

(2006) tvärtom inte ser något samband mellan stavning och textkomposition. Fitzgerald och 

Shanahan (2000) skriver att det är viktigt att få bättre kunskap om sambanden mellan läs-

förmåga och skrivförmåga och utvecklingen av dessa för att undanröja felaktiga antaganden 

och för att finna de mest effektiva insatserna för att främja lärandet. 

 

I mitt sökande efter nyare forskning om sambandet mellan läsning och skrivning har jag inte 

stött på några svenska studier som utifrån ett kognitivt perspektiv har undersökt gemensamma 

processer och förmågor. Så uppstod idén att genomföra en sådan studie. Sökandet efter lämp-

lig metod att fånga in skrivandets olika delprocesser ledde till det engelskspråkiga test som 

kommer att presenteras i avsnittet om mätinstrument, nedan. 
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3.	  Metod	  
 

Detta kapitel börjar med en redogörelse för den kunskapssyn som ligger till grund för valet av 

metod och för tolkningen av resultaten. Därefter redovisas urvalsförfarandet, följt av en be-

skrivning av de mätinstrument som använts för att få fatt i elevernas läs- och skrivförmåga. 

Datainsamlingen beskrivs sedan och slutligen redovisas hur bedömningsförfarandet gått till. 

  

3.1.	  Vetenskapsteori	  och	  metodansats	  
	  
Att individens lärande och utveckling sker i ett samspel med omgivningen är den teoretiska 

jordmånen för denna uppsats. Med ett sociokulturellt synsätt på språk och lärande inser man 

att alla former av tester, all bedömningsverksamhet och alla språkliga uttryck äger rum i en 

viss social och kulturell kontext och att hur kontexten påverkar utfallet i de flesta fall är omöj-

ligt att fastställa. Ett sådant resonemang kan dock leda till en kunskapsrelativistisk syn på 

vetenskap med slutsatsen att det inte finns någon absolut kunskap eller sanning (Allwood & 

Erikson, 2010). Eftersom min inställning är mer av kunskapsrealism - att det finns en sann 

kunskap men vi kan aldrig veta säkert om vi har uppnått den – menar jag att vetenskapen fyl-

ler en viktig funktion när vi ska försöka förstå t.ex. läs- och skrivsvårigheter och deras upp-

komst.  

 

Ett sätt att studera lärande är att försöka undersöka och förklara vad som ”händer i huvudet” 

hos individen. Detta är ett kognitivt perspektiv på lärande där man försöker utröna vilka 

delprocesser som ingår i en läroprocess och vilka tekniker som kan stödja dessa processer 

(Imsen, 2006).  Ett sätt att försöka få syn på och förstå hur lärandeprocesser går till är att hitta 

metoder för att mäta kunskapsnivåer och förmågenivåer. Med goda mätmetoder kan man göra 

jämförelser och undersöka samband inom och mellan individer.  

 

När man mäter och försöker beskriva komplicerade mänskliga uttryck med hjälp av siffror 

och skalor kan man sägas anta en vetenskapligt positivistisk ståndpunkt, som enligt Bryman 

(2011) vanligen hör till de naturvetenskapliga metoderna. I enlighet med positivismen söker 

man lagbundna och objektiva sanningar och litar endast till den kunskap som kan bekräftas 

via sinnena. Bryman menar dock att även sådana metoder har sin plats i samhällsvetenskaplig 

forskning om man samtidigt har en kritiskt realistisk hållning till sina resultat. Kritisk realism 

innebär en ståndpunkt där forskarens uppfattning och bild av verkligheten bara är ett av flera 
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sätt att tolka och beskriva denna (Bryman, 2011). Det är utifrån denna ståndpunkt man ska 

förstå mitt försök att med hjälp av tester och bedömningsmatriser få syn på elevers kunskaper 

och förmågor när det gäller läsning och skrivning. 

 

Allwood och Erikson (2010) är kritiska till att kategoriskt dela in forskning i kvalitativ res-

pektive kvantitativ forskning. De menar att det inte går att finna exempel på renodlad 

kvalitativ eller renodlad kvantitativ forskning och att kategoriseringen därigenom ofta blir 

godtycklig. Min studie använder sig av metoder som ofta hänförs till de kvantitativa, i och 

med att undersökningen går ut på att mäta och jämföra och statistiskt bearbeta material. Det 

test som använts för att bedöma skrivförmåga är dock kvalitativt till sin utformning och 

tolkningen av resultaten som helhet är också i flera fall kvalitativ när dessa relateras till egen 

erfarenhet och tidigare forskning. Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) skriver om 

triangulering, d.v.s. att välja och blanda metoder efter vad som är mest lämpligt utifrån 

forskningsfråga och resurser. Detta kan bli en effektiv mellanväg som fångar in fler aspekter 

av verkligheten än vad en mer strikt metodansats kanske gör. Min metodansats skulle kunna 

kallas för en triangulering med kvantitativ utgångspunkt. 

 

3.2.	  Urval	  
 

I en kvantitativ undersökning är strävan att kunna säga något om stora grupper av individer 

och idealet vore om man kunde undersöka alla individer i en population. Detta är dock sällan 

praktiskt genomförbart och därför måste man begränsa sig till ett stickprov från en popula-

tion: man gör ett urval. Urvalet ska vara representativt för den population man vill undersöka. 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010.) Ett representativt urval kan man få fram med hjälp 

av olika metoder, t.ex. ett klusterurval eller ett stratifierat urval (Eliasson, 2013). Med hjälp av 

statistiska metoder kan man beräkna sannolikheten för att en viss individ ska komma med i 

stickprovet och det är möjligt att göra beräkningar på urvalsfel (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2010).  

  

Jag ville undersöka läs- och skrivförmågan hos elever på mellanstadiet med svenska som 

modersmål. Valet föll på årskurs 5, dels för att inte datainsamlingen skulle krocka med ge-

nomförandet av nationella prov som görs i år 6 och dels för att jag tyckte att elever i år 4 

kanske inte riktigt kommit så långt i sin läs- och skrivutveckling. Populationen elever i års-
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kurs 5 med svenska som modersmål är en mycket stor grupp. Inom ramen för denna lilla 

studie har det inte varit möjligt att göra ett statistiskt beräknat sannolikhetsurval. Eliasson 

(2013) skriver om s.k. bekvämlighetsurval och kvoturval. I det första fallet begränsas urvalet 

till dem som forskaren på ett enkelt sätt har tillgång till och i det andra fallet är det en variant 

av bekvämlighetsurvalet men man har strävat efter att få med vissa kvoter – t.ex. kvinnor/ 

män/yngre/äldre. Vid dessa typer av urval går det inte att uttala sig om stickprovets represen-

tativitet för hela populationen. Mitt urvalsförfarande kan liknas vid ett kvoturval genom att 

jag har strävat efter att få med elever från olika typer av boendemiljöer och från olika skolor, 

men det handlar också i hög grad om ett bekvämlighetsurval så till vida att jag har begränsat 

mig till skolor i en och samma kommun och genom att jag medvetet vände mig till skolor där 

jag visste att andelen elever med svenska som modersmål var stor, för att jag på så sätt skulle 

kunna minska bortfallet. 

  

Av de tre skolorna jag vände mig till är den ena en innerstadsskola i en större stad, med elever 

från omkringliggande villor och lägenheter. De andra är två skolor i två mindre tätorter med 

elever från den omgivande landsbygden samt från den mindre orten. Totalt skickades missiv-

brev (se bilaga 1) ut till vårdnadshavarna till 110 elever. En klass – ca 20 elever - föll bort på 

grund av tidsbrist, 2 elever valdes bort eftersom de hade annat modersmål än svenska, ett 

tjugotal elever tackade nej till att medverka eller lämnade inte något medgivande från 

vårdnadshavare och ytterligare några elever föll bort på grund av frånvaro vid något 

testtillfälle. Slutligen ingår 63 elever i stickprovet, 30 flickor och 33 pojkar. 

	  

3.3.	  Mätinstrument	  
	  
För att mäta läsning sökte jag efter tester som skulle fånga in de olika komponenterna 

avkodning och förståelse i läsning. De två tester som valts ut är lättadministrerade och 

tillgängliga och används ofta i skolor. Jag själv har god erfarenhet av att genomföra och 

bedöma dessa tester som presenteras nedan i avsnitt 3.3.1.  

 

För att mäta skrivning sökte jag bland de sammanställningar av testmaterial som bland annat 

specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) tagit fram och de som Lundberg (2008) be-

skriver. Inget test som motsvarade önskemålen att kartlägga de olika aspekterna inkodning, 



	   23	  

textbyggande och idéskapande i skrivande framkom dock och därför vidgades sökningen till 

internationell litteratur. Det test som slutligen utvalts presenteras nedan i avsnitt 3.3.2.  

3.3.1.	  Mäta	  läsförmåga	  

För att bedöma elevers avkodningsförmåga vid läsning har testet Läskedjor utgivet av 

Christer Jacobson (Psykologiförlaget AB 2001) använts. Testet Läskedjor är framför allt 

framtaget för att användas på gruppnivå för att få en bild över en grupps läsförmåga, men 

testet kan även användas individuellt (Jacobson, 2001). Valet föll på detta test eftersom det är 

ett vanligt förekommande screeningstest på skolor och för att det är lättadministrerat. Testet 

består av tre deltest: Teckenkedjor, Ordkedjor och Meningskedjor som genomförs i anslutning 

till varandra och varje deltest är tidsbegränsat till två minuter. Testerna är konstruerade så att 

ingen elev hinner göra alla kedjor och det är därför inte möjligt att ange maxpoäng för 

testerna. 

 

I deltestet Teckenkedjor ska eleverna markera gränsen mellan versaler, gemener respektive 

siffror i en rad av kedjor då de olika tecknen skrivits samman utan mellanrum. Poäng ges för 

varje helt korrekt kedja. Syftet med testet är att uppskatta elevens visuo-motoriska snabbhet 

och ska ge en basnivå utifrån vilka de övriga två deltesten kan tolkas. Detta deltest ställer inte 

krav på egentlig läsförmåga (Jacobson, 2001). I deltestet Ordkedjor ska eleven markera ord-

gränserna mellan ord som skrivits samman utan mellanrum. Poäng ges för varje helt korrekt 

kedja. Detta deltest syftar till att mäta ordavkodningsförmågan men ställer låga krav på läs-

förståelse. Ett bra resultat på Teckenkedjor men ett lågt på Ordkedjor kan enligt testkonstruk-

tören vara ett tecken på ordavkodningssvårigheter (Jacobson, 2001). Deltestet Meningskedjor 

består av fyra meningar som skrivits samman utan skiljetecken och eleven ska markera 

gränserna mellan meningarna. Poäng ges för varje korrekt mening. Elevens resultat i form av 

råpoäng på testerna överförs till den standardiserade Stanineskalan. Elever med goda resultat 

på de två första deltesterna men med lågt på Meningskedjor kan, enligt testkonstruktören, ha 

läsförståelsesvårigheter (Jacobson, 2001).  

 

För att få en bredare bild av elevernas läsförmåga har även resultat från testet DLS Läsförstå-

else av Birgitta Järpsten och Karin Taube (Hogrefe Psykologiförlaget, 2010) använts. Detta 

test ingår i en serie av kartläggningsmaterial för att bedöma gruppers och elevers färdigheter i 

läsning och skrivning. Syftet med testet DLS Läsförståelse är att ge en allmän uppfattning om 

elevers förmåga att läsa och förstå olika typer av texter. Testet är ett tystläsningsprov 
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bestående av fyra texter och 44 uppgifter som anknyter till texterna. Olika aspekter av 

läsförståelse prövas enligt provkonstruktören: förmågan att lokalisera detaljer, att förstå och 

ord och utryck, att förstå en kronologi samt att dra slutsatser (Järpsten & Taube, 2010). 

Provets maxpoäng är 44. 

3.3.2.	  Mäta	  skrivförmåga	  

För att få en bild av elevers skriftliga förmåga användes ett kvalitativt test som tagits fram av 

en brittisk forskargrupp. Det ursprungligen brittiska testet, Written Assessment Measure 

(WAM), togs fram för att kunna användas av professionella för att bedöma elevers skriv-

utveckling i relation till de nationella läroplansmålen med syfte att identifiera elevers behov 

och för att kunna planera skrivundervisningen (Dunsmuir, Kyriacou, Batuwitage, Hinson, 

Ingram & O’Sullivan, 2014). Testet i sin ursprungsversion består av tre uppgifter som intro-

duceras med en muntlig och skriftlig uppgiftspresentation i vilken eleverna uppmanas att skri-

va och berätta fritt och fantisera kring ett visst tema. Eleverna får sedan skriva under 15 mi-

nuter. Elevtexterna bedöms sedan efter en särskild bedömningsmatris med sju olika bedöm-

ningsområden: Handstil, Stavning, Interpunktion, Meningsbyggnad och grammatik, Ordval, 

Överordnad struktur och planering samt Idéer. Inom varje bedömningsområde sätts poäng på 

en skala 1-4 (se bilaga 2a). Testet har prövats i en studie av en forskargrupp vid University 

College London, i vilken man kom fram till att testet korrelerade väl med ett annat test för 

expressivt skrivande: the Wechsler Written Expressive Language test (Dunsmuir m.fl., 2014).  

 

Inför denna studie översattes bedömningsmatrisen och de inledande uppgiftsinstruktionerna 

till svenska. Ambitionen vid översättningen var att ligga så nära det engelska originalet som 

möjligt men formuleringarna skulle ändå kännas naturliga för svenska förhållanden. Vid över-

sättningen och bearbetningen av bedömningsmatrisen användes utöver det engelska originalet 

de svenska matriserna Elevens skrivutveckling (Lundberg, 2008) samt Skolverkets bedömar-

träningsmaterial för berättande text för elever i år 6 som stöd. Samtliga dessa matriser samt 

den slutliga versionen som användes i denna studie finns som bilagor (bilaga 2b, 2c, 2d).  

 

Bedömningsområdena i matrisen kan struktureras i enlighet med modellen för skrivande: 

Skrivning = Inkodning	 ×	 Textbyggande	 ×	 Idéskapande. Handstil och Stavning utgör till-

sammans Inkodning; Interpunktion, Meningsbyggnad, Ordförråd och Struktur utgör Text-

byggande; bedömningsområdet Idéer är Idéskapande. 
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3.4.	  Forskningsetiska	  överväganden	  och	  hänsyn	  
 

Hermerén (2011) skriver i Vetenskapsrådets skrift God forskningssed, att idealet vid forsk-

ning är att de som forskningen gäller ska vara informerade om syftet och ha fått ge sitt sam-

tycke till medverkan. När barn ingår i en studie är det vårdnadshavaren som måste ge sitt 

samtycke. Eftersom denna studie skulle göras under skoltid krävdes även rektors och lärares 

informerade samtycke. Tre rektorer informerades om studiens syfte och metod och till-

frågades om medverkan via e-post eller telefon. Samtliga gav sitt samtycke till att jag gick 

vidare med frågan till lärare som undervisade i svenska i årskurs 5 på skolan. De tre lärarna 

fick skriftlig information om studiens syfte och hur insamlingen av data skulle gå till och de 

var alla positiva till att delta. Ett missivbrev (se bilaga 2) skickades därefter via lärarna ut till 

alla elevers vårdnadshavare. Lärarna mottog missivbreven och bokförde svaren.  

 

Varje elev tilldelades en identifikationskod som klassläraren kopplade till elevens namn på en 

klasslista som endast läraren hade tillgång till. Identifikationskoden fanns markerad på varje 

resultat som eleven lämnade in och på detta sätt kunde elevens identitet hållas dold för mig 

som forskare, samtidigt som det var möjligt – i enlighet med medgivandet som elevernas 

vårdnadshavare gett – för klassläraren att få tillbaka resultatet och använda det i sin egen 

bedömning av elevens förmågor och kunskaper (se missivbrev i bilaga 2). Identifikations-

koden gick att knyta till en viss klass och eleverna ombads att endast skriva P respektive F på 

skrivhäftet för att ange pojke eller flicka.  

 

Hermerén (2011) skriver att anonymisering av forskningsresultat är ett sätt att sträva efter att 

skydda individen. Anonymisering förutsätter att kopplingen mellan ett svar och en individ ska 

vara omöjlig att göra för forskare och obehöriga, men Hermerén drar slutsatsen att det kan 

finnas skäl till att de uppgifter om individer och grupper som samlats in ska vara tillgängliga. 

Lärarens tillgång till individens resultat har i detta fall setts som ett sätt att öka såväl lärarens 

som elevens motivation till att delta i studien. 
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3.5.	  Datainsamling	  
 

Datainsamlingen ägde rum i månadsskiftet februari-mars. Varje skola besöktes vid två till-

fällen. Detta motiverades med att testförfarandet var så pass omfattande att eleverna inte 

skulle orkat med hela processen vid ett tillfälle. Vid det första tillfället genomfördes testet 

Läskedjor samt den första skrivuppgiften. Vid det andra tillfället genomfördes skrivuppgift 2 

och 3 med en kort paus mellan skrivuppgifterna. I pausen bjöd jag eleverna på lite frukt dels 

för att få en naturlig paus för återhämtning, dels för att jag ville återgälda deras insats på något 

sätt. Fruktpausen var mycket uppskattad av eleverna! 

 

Innan testningen inleddes presenterade jag mig för eleverna samt förklarade kortfattat vad 

syftet med deras medverkan var. I samråd med klasslärarna fattades beslutet att alla elever i 

klasserna skulle genomföra testerna och skrivuppgifterna men att jag skulle lämna kvar till 

läraren att hantera resultaten från de elever som inte lämnat in vårdnadshavares samtycke till 

att medverka i studien. 

 

Testet Läskedjor genomfördes i enlighet med den manual som hör till testet. Tillsammans 

med klassläraren hade jag möjlighet att övervaka att alla elever avbröt testet när tiden var ute.  

 

Skrivuppgifterna omfattade var och en 15 minuters skrivande. Skrivandet föregicks av att jag 

högläste skrivinstruktionen och eleverna fick möjlighet att ställa frågor. Alla startade skrivan-

det samtidigt och de som blev klara uppmanades att läsa igenom och se om de ville ändra nå-

got i sin text. 

 

I de besökta klasserna hade testet DLS Läsförståelse genomförts i oktober månad terminen in-

nan mitt besök. Eftersom detta test är normerat för oktober valde jag (efter klasslärarens och 

vårdnadshavares medgivande) att använda mig av testresultaten från oktober.  

 

3.6.	  Bedömningsförfarande	  

3.6.1.	  Bedömningen	  av	  lästesterna	  

Bedömningen av testet Läskedjor genomfördes av mig i enlighet med de bedömningsinstruk-

tioner som finns i testets manual (Jacobson, 2001). Elevsvaren bedöms endast kvantitativt 

med sifferpoäng. Testerna är konstruerade för att underlätta poängräkning och samman-
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ställning och manualen ger tydliga gränser för skattning på stanineskalan för pojkar respektive 

flickor i olika årskurser. 

 

Bedömningen av DLS Läsförståelse har, som tidigare angetts, inte gjorts av mig utan av lärare 

på respektive skola. De som har genomfört bedömningen har varit speciallärare och har till-

frågats om bedömningsförfarandet. Samtliga har svarat att de har följt instruktionerna i testets 

manual. Dessa instruktioner är, liksom vid testet Läskedjor, enkla att följa och ger tydliga an-

visningar om poängsättning och gränser för stanineskalan för pojkar respektive flickor. Mer-

parten av testets elevsvar är av kvantitativ art (kryssfrågor med alternativ), dock finns ett litet 

antal frågor av mer kvalitativ karaktär där eleven ska ge skriftligt svar i form av meningar. 

Manualen ger även för dessa tydliga anvisningar om tolkning och poängsättning. 

3.6.2.	  Bedömningen	  av	  elevtexterna	  

De tre texterna från varje individ har bedömts som en helhet. Texterna har ofta formen av mer 

berättande genre för text 1 och i huvudsak beskrivande genre för text 2 och 3. Jag har vid be-

dömningen inte specifikt tittat på genre, men den berättande genren erbjuder oftast större möj-

ligheter att variera språket, vilket påverkar bedömningen. I fortsättningen kommer jag be-

nämna samtliga tre elevtexterna från en individ som ”text”, i singular, om inte annat framgår. 

Totalt har jag haft texter från 63 elever i år 5. 

  

Vid första bedömningen skattades alla de olika delförmågorna på en bedömningsmatris. Vid 

andra bedömningen lästes alla texter på nytt men då bedömdes en delförmåga (t.ex. stavning) 

åt gången. Resultaten från första och andra bedömningen jämfördes och eventuella justeringar 

gjordes i skattningen när det var befogat. Majoriteten av texterna fick dock samma poäng för 

delförmågorna vid båda bedömningstillfällena. En mindre justering av den ursprungliga be-

dömningsmatrisen gjordes tidigt i bedömningsförfarandet, eftersom en tydlig skevhet visade 

sig. (I den ursprungliga matrisen gavs exempel på ord under förmågan ”Ordförråd”, men inga 

eller mycket få av texterna hade just dessa ord och därför plockades exemplen bort från 

matrisen. Dessutom fanns ett konkret tempus benämnt i den första matrisen, som inte heller 

gjorde resultatet rättvisa.) 

  

Två medbedömare, (utbildade och erfarna mellanstadielärare) har bedömt ungefär 40 % av 

elevtexterna utifrån bedömningsmatrisen, utan att ha tillgång till min bedömning. Deras be-

dömningar jämfördes med mina och vissa justeringar i skattningen gjordes. Majoriteten av 
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våra bedömningar sammanföll dock. De två medbedömarna uppfattade att matrisen var tydlig 

och fungerade bra. Den formulering som vållat diskussion är den om ”Blandar fortfarande 

tempus” under Meningsbyggnad och grammatik, 2 poäng. Slutsatsen blev att en text har 

kunnat bedömas med 2 poäng trots att inga tempusfel finns i texten, om meningsbyggnaden 

varierar mycket lite och/eller om det finns störande grammatiska fel.  

 

3.7.	  Analysmetoder	  
 

Varje individ har, efter att bedömningen av testerna avslutats, haft totalt elva olika siffer-

mätvärden/ variabler: de tre deltesterna i testet Läskedjor, DLS Läsförståelse samt sju del-

resultat på skrivförmåga (handstil, stavning, interpunktion, meningsbyggnad, ordförråd, 

struktur och idéer). Dessa variabler har analyserats med hjälp av statistikprogrammet SPSS. 

Beskrivande statistik över materialet har tagits fram med hjälp av statistikprogrammet, vilken 

redovisas i resultatdelen. Därefter gjordes ett flertal analyser för att undersöka samband mel-

lan variabler för läsning respektive skrivning. Variablerna bearbetades såväl i kvotskala som 

nominal- eller ordinalvariabler. Sambanden kunde därför analyseras av korrelationer, reg-

ressioner, skillnader mellan medelvärden (t-test) och förhållanden mellan grupper (chi2-test). 

Dessa redovisas i resultatdelen. 
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4	  Resultat	  
 

I resultatdelen redovisas analyserna av data i text, tabeller och med diagram. I avsnitt 4.1. 

undersöks sambanden mellan variabler för läsning och variabler för skrivning. I avsnitt 4.2. 

undersöks sambanden mellan pojkars och flickors resultat och i avsnitt 4.3. presenteras 

resultaten från fem elever med låga och i ett fall starkt avvikande resultat. Namn på variabler 

anges med versal (t.ex. variabeln sammanräknat värde för Läsning). I avsnitt 4.4. presenteras 

de viktigaste slutsatserna från analysen. 

4.1.	  Sambandsprövning	  av	  resultaten	  för	  läsning	  och	  skrivning	  
 

Ett sätt att undersöka ett eventuellt samband mellan läsning och skrivning är att göra ett sprid-

ningsdiagram. Detta är möjligt när variablerna är i kvot- eller intervallskala, vilket är fallet för 

samtliga testvärden, även om bedömningsområdena i skrivning endast har en skala på 1-4. 

(Den sammanräknade variabeln för Skrivning har värden från 4-16.) Figur 1 visar att det finns 

ett positivt samband mellan de sammanräknade värdena för Läsning och Skrivning, men att 

spridningen är relativt stor. Styrkan i sambandet (Pearsons r) uppgår till ca 0,60.  

 

 
 

Figur 1: Spridningsdiagram som visar sambandet mellan sammanräknat värde för Läsning 
och sammanräknat värde för Skrivning. 

 
Sambanden mellan variablerna undersöks med korrelationer – se tabell 1. De korrelationer 

som prövar samband mellan en variabel för läsning och en variabel för skrivning har grå-

markerats eftersom det är dessa som är intressanta för frågeställningen. Med utgångspunkt i 
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modellen för skrivning (Skrivning = Inkodning	 ×	 Textbyggande	 ×	 Idéskapande) undersöks 

om mönstret för korrelation ser olika ut för de olika komponenterna för skrivning. Handstil 

(H) ger inte något starkt (minst 0,40) signifikant samband med någon av variablerna för  

 
Tabell 1: Sammanställning över korrelationsprövning för variablerna.  
 T O M Lf H S-g Ip Mb Of S-r Id L Sk In T

b 
T !               

O .67 
** 

!              

M .62 
** 

.57 
** 

!             

Lf .22 .17 .34 
** 

!            

H .19 .22 .26* .20 !           

S-g .29 
* 

.48 
** 

.40 
** 

.39 
** 

.38 
** 

!          

Ip .32 
* 

.34 
** 

.47 
** 

.41 
** 

.30* .45 
** 

!         

Mb .38 
** 

.20 .47 
** 

.44 
** 

.32 
** 

.29* .56 
** 

!        

Of .39 
** 

.13 .47 
** 

.29* .45 
** 

.12 .34 
** 

.67 
** 

!       

S-r .35 
** 

.23 .37 
** 

.27* .42 
** 

.19 .35 
** 

.51 
** 

.60 
** 

!      

Id .32 
** 

.15 .42 
** 

.18 .46 
** 

.14 .33 
** 

.67 
** 

.81 
** 

.69 
** 

!     

L .78 
** 

.75 
** 

.87 
** 

.62 
** 

.29 
* 

.52 
** 

.52 
** 

.50 
** 

.42 
** 

.40 
** 

.36 
** 

!    

Sk .45 
** 

.34 
** 

.57 
** 

.44 
** 

.65 
** 

.53 
** 

.67 
** 

.81 
** 

.79 
** 

.74 
** 

.81 
** 

.60 
** 

!   

In .28* .43 
** 

.40 
** 

.36 
** 

(.89) 
** 

(.89) 
** 

.46 
** 

.36 
** 

.34 
** 

.36 
** 

.35 
** 

.50 
** 

(.71) 
** 

!  

Tb .46 
** 

.28 
* 

.55 
** 

.44 
** 

.32 
** 

.32 
** 

(.70) 
** 

(.86) 
** 

(.83) 
** 

(.76) 
** 

.80 
** 

.57 
** 

(.95) 
** 

.48 
** 

! 

** Korrelationen signifikant på .01-nivå. * Korrelationen signifikant på .05 nivå. 
Ljusgrå fyllning: Korrelation mellan variabel för läsning och variabel för skrivning. 
Fetmarkerade: Korrelation mellan läsning och skrivning på .40 eller högre. 
Parentes: värdet utesluts eftersom variablerna överlappar varandra i hög grad.  

T = Teckenkedjor S-r = Struktur 
O = Ordkedjor Id = Idéer 
M = Meningskedjor L = Läsning (sammanräknat värde T+O+M+Lf) 
Lf = DLS Läsförståelse Sk = Skrivning (sammanräknat värde H+S-g+Ip+Mb+Of+S-r+Id) 
H = Handstil In = Inkodning (H+S) 
S-g = Stavning Tb = Textbyggande (Ip+Mb+Of+S-r) 
Ip = Interpunktion  
Mb = Meningsbyggnad  
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läsning. Den starkaste korrelationen i studien är för sammanräknat värde på Läsning (L) och 

sammanräknat värde på Skrivning (Sk), med r=0,60.  

 

Det sammanräknade värdet för Läsning (L) korrelerar relativt starkt (r≥0,40) med samtliga 

variabler för skrivning, förutom Handstil (H). Den enskilda lästestvariabel som korrelerar bäst 

med variabler för skrivning är testet Meningskedjor (M) där åtta av tio korrelationer (inte 

Handstil, H och Struktur, S-r) är högre eller lika med 0,40. Ordkedjetestet, som prövar ordav-

kodning, har endast ett starkt samband med Stavning (S-g) i skrivning (r=0,48) samt för In-

kodning (In) som också anger stavning. Testet Teckenkedjor, som mäter visuell-motorisk för-

måga och inte direkt läsförmåga, korrelerar högre än 0,40 med det sammanräknade värdet för 

Skrivning och med Textbyggande i skrivning, men inte med Handstil. DLS Läsförståelse kor-

relerar för mer än 0,40 med Interpunktion, Meningsbyggnad, sammanräknat värde Skrivning 

och Textbyggande, men inte med mer än 0,29 för Ordförråd.  

 

Bedömningsområde Struktur korrelerar endast med mer än 0,40 med sammanräknat värde för 

Läsning. Bedömningsområde Idéer har endast svaga korrelationer med de olika lästesterna, 

utom med Meningskedjor (r=0,42). Liknande är mönstret för bedömningsområde Ordförråd 

som korrelerar med Meningskedjor (r=0,47) och med sammanräknat värde för Läsning 

(r=0,40). Övriga korrelationer för Ordförråd överstiger inte 0,40. 

 

Variabeln Inkodning (In) är ett summerat värde för Handstil (H) och Stavning (S-g); variabeln 

Textbyggande (Tb) är ett summerat värde för Interpunktion (Ip), Meningsbyggnad (Mb), Ord-

förråd (Of) och Struktur (S-r). Dessa kommer att analyseras ytterligare nedan. 

 

Korrelationen visar på styrkan i sambandet mellan variablerna. För att få reda på hur mycket 

av sambandet mellan en variabel i skrivning som bestäms (prediceras) av en variabel i läsning 

görs en regressionsanalys. Eftersom korrelationen visar att testet Meningskedjor är det en-

skilda test som starkast korrelerar med variablerna i skrivning görs regressionsanalys med 

denna variabel och samtliga variabler för skrivning. Dessutom undersöks hur mycket den 

sammanräknade variabeln för Läsning kan förklara resultaten i samtliga variabler för 

skrivning. 

 

Tabell 2 är en sammanställning av regressionsanalysen för Meningskedjor och skrivning. 

Värdet på R anger regressionskoefficienten, d.v.s. styrkan i sambandet. R2 anger hur mycket 
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av den beroende variabeln (i detta fall en variabel för skrivning) som kan förklaras med resul-

tatet på Meningskedjor. Alla regressioner utom för Handstil är signifikanta på 1 procents-

nivån (p≤0,01). Testet Meningskedjor har störst prediktionsförmåga för sammanräknat värde 

på Skrivning (R2=0,31) och på Textbyggande (R2=0,30). 

 

Tabell 2: Resultat av regressionsanalys för variabeln Meningskedjor och variabler för skrivning. 

 R Justerat R2 p-värde 

Handstil          0,26 0,05       0,04 

Stavning 0,40 0,15 0,00 

Interpunktion 0,47 0,21 0,00 

Meningsbyggnad 0,47 0,21 0,01 

Ordförråd 0,47 0,21 0,01 

Struktur 0,37 0,12 0,00 

Idéer 0,42 0,16 0,00 

Inkodning 0,40 0,15 0,00 

Textbyggande 0,55 0,30 0,00 

Skrivning (sammanräknat värde) 0,57 0,31 0,00 

 

Tabell 3: Resultat av regressionsanalys för sammanräknat värde på  

Läsning och variabler för skrivning. 

 R Justerat R2 p-värde 

Handstil          0,29 0,07       0,02 

Stavning 0,52 0,26 0,00 

Interpunktion 0,52 0,26 0,00 

Meningsbyggnad 0,50 0,24 0,00 

Ordförråd 0,42 0,16 0,00 

Struktur 0,40 0,15 0,00 

Idéer 0,35 0,11 0,00 

Inkodning 0,50 0,24 0,00 

Textbyggande 0,57 0,31 0,00 

Skrivning (sammanräknat värde) 0,60 0,34 0,00 
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Tabell 3 är en sammanställning av regressionsanalyserna för sammanräknat värde på Läsning 

och de olika variablerna för skrivning. Något mer av resultatet på skrivning kan prediceras 

med det sammanräknade värdet på Läsning än med endast testet Meningskedjor, men mön-

stret följer i stort mönstret i regressionsanalyserna ovan. Cirka 34 procent av resultatet i  

Skrivning (sammanräknat värde) kan förklaras med resultatet på Läsning (sammanräknat 

värde) (R2=0,34). Prediktionsförmågan på variablerna Handstil och Idéer är mycket låg 

(R2=0,07 resp. 0,11). 

 

Ett annat sätt att undersöka samband mellan läsning och skrivning är hypotesprövning. Två 

hypoteser formuleras: en nollhypotes (H0), som utgår ifrån att det inte finns något samband 

mellan de prövade variablerna, och en mothypotes eller arbetshypotes (H1) som utgår ifrån att 

ett samband existerar. Genom att gruppera de ursprungliga kvotvariablerna och omvandla 

dem till nominalskala kan data grupperas i korstabeller. Hypotesprövningen går ut på att jäm-

föra hur resultaten faktiskt fördelar sig mellan de olika grupperna i korstabellen, jämfört med 

hur en tänkt korstabell hade sett ut om det inte funnits något samband mellan variablerna. 

Testet som används kallas chi2-test. Ju högre värdet är vid ett chi2-test, desto större är sanno-

likheten för att det verkligen finns ett samband mellan de prövade variablerna. Uttryckt i 

hypoteser blir det att med ett högt värde på chi2-testet kan vi med större sannolikhet förkasta 

nollhypotesen (H0). Hypotesprövning med chi2-test går alltså ut på att pröva sannolikheten (p-

värdet) för att det inte finns något samband mellan variablerna. Detta värde (p) måste över-

skrida ett visst kritiskt gränsvärde för att vara statistiskt signifikant.  

 

Variablerna grupperas om så att en ny variabel för Läsning (sammanräknat värde) utgörs av 

fyra kategorier. Kategorierna bildas av kvartiler, det vill säga i fyra grupper baserade på po-

äng med lika många individer i varje grupp: 0-94 poäng=1:a kvartilen, 95-107 poäng=2:a  

kvartilen, 108-123 poäng=3:e kvartilen och 124 poäng eller mer=4:e kvartilen. De nya vari-

ablerna för skrivning består av resultaten i de olika bedömningsområdena för skrivning som 

har förts samman till två kategorier: 1 och 2 poäng förs till en kategori och 3 och 4 poäng till 

en annan kategori. Detta ger följande variabler att undersöka: fyra olika kvartilnivåer för det 

sammanräknade värdet på Läsning och sju olika variabler med två kategorier i varje för skriv-

ning (se tabell 4 och 5 för en översökt över variablerna). 
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Tabell 4: Grupperade variabler Läsning. 
Läsning  
(sammanräknat värde) 

Kvartil 1 (0-
94 poäng) 

Kvartil 2 (95-
107 poäng) 

Kvartil 3 (108-
123 poäng) 

Kvartil 4 
(124+-poäng) 

 
Tabell 5: Grupperade variabler Skrivning. 
 Kategori 1 Kategori 2 

 

Inkodning 

Handstil 1-2 poäng Handstil 3-4 poäng 

Stavning 1-2 poäng Stavning 3-4 poäng 

 

Textbyggande 

Interpunktion 1-2 poäng Interpunktion 3-4 poäng 

Meningsbyggnad 1-2 poäng Meningsbyggnad 3-4 poäng 

Ordförråd 1-2 poäng Ordförråd 3-4 poäng 

Struktur 1-2 poäng Struktur 3-4 poäng 

Idéskapande Idéer 1-2 poäng Idéer 3-4 poäng 

 

De nya variablerna ordnas i korstabeller och två hypoteser formuleras till varje tabell och 

prövas med Chi2-test (tabell 6). Nollhypotesen (H0) är att det inte har någon betydelse för 

resultatet på bedömningsområdena i skrivning om en individ hör till 1:a; 2:a, 3:e eller 4:e 

kvartilen i Läsning. Mothypotesen (H1) är att resultatet i skrivning avviker mellan de olika  

 
Tabell 6: Sammanfattning av hypotesprövning för grupperade variabler för Läsning och Skrivning 
med Chi2-test. I de gråmarkerade fälten syns de värden som gör att noll-hypotesen med stor 
sannolikhet kan förkastas.  
 
Sambands-
prövning 

Variabler Chi2-
värde 

Exakt 
p-värde 

 
df 

Läsning / 
Inkodning 
 

 
Läsning (kvartil 1-4)/ Handstil (kategori 1, 2) 

2,57 0,466 3 

 
Läsning (kvartil 1-4)/ Stavning (kategori 1, 2) 

6,56 0,086 3 

Läsning / 
Text-
byggande 
 

 
Läsning (kvartil 1-4)/ Interpunktion (kategori 1, 2) 

10,28** 0,016 3 

 
Läsning (kvartil 1-4)/ Meningsbyggnad (kategori 1, 2) 

18,95** 0,000 3 

 
Läsning (kvartil 1-4)/ Ordförråd (kategori 1, 2) 

13,96** 0,003 3 

 
Läsning (kvartil 1-4)/ Struktur (kategori 1, 2) 

11,80** 0,007 3 

Läsning/ 
Idé-skapande 

 
Läsning (kvartil 1-4)/ Idéer (kategori 1, 2) 

2.07 0,578 3 

** Resultatet signifikant på 0.01-nivån. 
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kvartilerna. En sammanfattning av analyserna visas i tabell 6. Antalet frihetsgrader i kors--

tabellen är 3 och det kritiska värdet på Chi2 (p) som måste överskridas för att ett beroende 

mellan variablerna ska anses klarlagt är 7,82 på 5 % -signifikansnivå och 11,35 på 1 % -

signifikansnivå. 

 

Chi2-testet visar att nollhypotesen H0 inte kan förkastas för variablerna för Inkodning i skriv-

ning: Chi2-värdena når ej upp till det kritiska värdet och data ger inget stöd för ett samband 

mellan Inkodning i skrivning och läsning. För Textbyggande i skrivning ger resultatet där-

emot stöd för H1: Chi2-värdena överstiger med marginal gränsvärdet och det exakta p-värdet 

(som anger signifikansnivån) är mellan 0,000 och 0,016 vilket gör att sannolikheten för att 

felaktigt förkastande av nollhyptesen H0 är liten. Korstabellen ger därmed stöd för antagandet 

att det finns ett samband mellan kvartilerna i Läsning och kategorierna i skrivning för de 

variabler som anger Textbyggande. För Idéskapande kan inte H0 förkastas och det finns inget 

stöd i studien för att samband mellan läsning och Idéskapande i skrivning. Som bilaga finns de 

detaljerade korstabellerna för de chi2-test som gett signifikanta resultat (bilaga 3). 

	  

4.2.	  Skillnader	  i	  resultat	  mellan	  pojkar	  och	  flickor	  
	  
För att bedöma Läsning har fyra tester/deltester gjorts samt ett sammanräknat värde tagits 

fram. Det sammanräknade värdet har tagits fram genom att råpoängen för deltesterna i Läs-

kedjor har lagts samman med råpoängen för DLS Läsförståelse.  

 

En sammanställning av resultaten för hela gruppen och för pojkarna och flickorna ses i tabell 

7. En jämförelse av medelvärdena i data visar att pojkar har något lägre resultat än flickor på 

alla variabler för läsning. Ett t-test gör det möjligt att pröva om denna skillnad är statistiskt 

signifikant – kan det antas att resultatet i stickprovet säger något om den faktiska skillnaden i 

läsning mellan pojkar och flickor? Antalet frihetsgrader är 61 (df=61). Frihetsgrader är be-

roende av urvalsstorleken och är ett värde att förhålla sig till då signifikansnivån ska bedöm-

as. På deltestet Ordkedjor, som mäter ordavkodning, är p-värdet 0,01 vilket motsvarar en sig-

nifikansnivå på 1-procentsnivån och det kan antas att det finns en medelvärdesskillnad för 

Ordkedjor mellan pojkar och flickor. Övriga skillnader i medelvärden är inte statistiskt sig-

nifikanta. Detta betyder att även om data uppvisar en viss skillnad mellan pojkar och flickor 

så kan denna skillnad inte generaliseras till en större population. 
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Tabell 7: Resultat för läsning – medelvärden och standardavvikelse (SD), samt resultat på 
t-test. 
  

Total (n=63) 
 

Pojkar (n=30) 
 

Flickor (n=33) 
 

t-test 
         

 

Läsning 
 

Medel 

 

SD 

 

Medel 

 

SD 

 

Medel 

 

SD 

t-

värdea 

p-

värde 

DLS Läsförståelse (Max:44)  38,83 6,83 37,33 7,52 40,18 5,94 -1,68 0,10 

Teckenkedjor  23,59 5,62 22,73 4,98 24,36 6,11 -1,15 0,25 

Ordkedjor 20,06 5,24 18,37 4,74 21,61 5,27 -2,56** 0,01 

Meningskedjor 25,06 8,09 24,43 7,61 25,64 8,60 -0,59 0,56 

Sammanräknat värde 108,0 20,0 103,2 19,5 112,4 19,7 -1,87 0,07 

a. Antalet frihetsgrader=61, (df=61) ** Resultatet signifikant på 0.01-nivå. 
 
 
Tabell 8: Resultat på Skrivning – medelvärden och standardavvikelse (SD), samt resultat på 
t-test.  
  

Total  
(n=63) 

 
Pojkar 
(n=30) 

 
Flickor 
(n=33) 

 
t-test 

         

 

Skrivning 

 

Medel 

 

SD 

 

Medel 

 

SD 

 

Medel 

 

SD 

 

t-värdea 

p-

vär

de 

Handstil (Max:4) 2,33 0,80 1,97 0,62 2,67 0,82 -3,87** 0,00 

 Stavning (Max:4) 2,78 0,94 2,57 1,01 2,97 0,85 -1,73 0,09 

 Interpunktion (Max:4) 2,33 0,86 2,20 0,93 2,45 0,79 -1,18 0,25 

 Meningsbyggnad(Max:4) 2,13 0,89 2,00 0,95 2,24 0,83 -1,08 0,28 

 Ordförråd (Max:4) 2,29 0,83 2,20 0,81 2,36 0,86 -0,78 0,44 

 Struktur (Max:4) 2,37 0,83 2,10 0,61 2,61 0,93 -2,57** 0,01 

 Idéer (Max:4) 2,35 0,95 2,27 1,02 2,42 0,91 -0,65 0,52 

Sammanräknat värde (Max: 28) 16,6 4,38 15,37 4,16 17,73 4,34 -2,20* 0,03 

Inkodning (Handstil, Stavning) (Max:8) 5,11 1,45 4,53 1,31 5,64 1,39 -3,24** 0,00 

Textbyggande (Interpunktion, Menings-

byggnad, Ordförråd, Struktur) (Max:16) 

9,06 2,70 8,47 2,60 9,61 2,70 -1,70 0,09 

a. Antalet frihetsgrader=61, (df=61) * Resultat signifikant på 0.05-nivån. ** Resultat signifikant på 0.01-nivån. 
 
De olika bedömningsområdena i skrivning (Handstil, Stavning, Interpunktion, Meningsbygg-

nad, Ordförråd, Struktur och Idéer) har skattats med 1-4 poäng. Ett sammanräknat värde på 
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Skrivning har tagits fram genom att poängen för varje bedömningsområde har lagts samman. 

Dessutom har värden för Inkodning och Textbyggande tagits fram (se tabell 8).  

 

En sammanställning av medelvärdena på de olika bedömningsområdena i skrivning visar att 

flickorna har skattats något högre på samtliga. Med ett t-test hypotesprövas medelvärdes-

skillnaden. Prövningen visar att man kan anta att det finns en skillnad mellan pojkar och 

flickor i resultat på Handstil, Struktur, Sammanräknat värde och Inkodning (Handstil och 

Stavning summerat) (p≤0,05). 

4.3.	  Elever	  med	  låga	  resultat	  på	  Läsning	  och	  Skrivning	  -‐	  fallstudier	  
 

De tester som använts för att mäta Läsning är normerade tester där resultatet kan fås som ett 

staninevärde. Staninevärdena 1-3 motsvarar de 23 procent svagaste resultaten i ett test. I mitt 

material är antalet individer med staninevärdena 1-3 för få för att utgöra underlag för statist-

iska analyser. Dessa individer kommer att granskas som enskilda fall.  

 
Tabell 9: Resultat på samtliga tester och bedömningsområden för fem elever med låga resultat. 

 Läsning Skrivning 

 DLS Läskedjor Hand-

stil 

Stav-

ning 

Inter-

punk-

tion 

Men-

ings-

bygg-

nad 

Ord-

för-

råd 

Struk-

tur 

Idéer 

T O M 
poäng 

   

stanine 

poäng 

   

stanine 

poäng 

   

stanine 

poäng 

   

stanine 
Pojke 

A 

42 

     7 

23 

       6 

14 

       3 

29 

      6 

1 1 1 1 2 1 1 

Flicka 

B 

40 

    6 

13 

     2  

11 

      1 

10 

     1  

2 1 2 1 1 1 1 

Flicka 

C 

27 

     3 

10 

      1 

23 

     5 

22 

      3 

2 3 2 1 1 1 1 

Pojke 

D 

18 

     2 

16 

      3 

11 

     2 

9 

     1 

1 1 1 1 2 2 1 

Flicka 

E 

45 

     8 

19 

     3 

15 

     2 

26 

     4 

4 2 4 3 4 4 4 
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Sju pojkar och sex flickor utmärker sig i materialet med låga resultat: stanine 1-3 på DLS Läs-

förståelse, och/ eller stanine 1-3 på alla tre läskedjorna, och/ eller mycket låga poäng på skriv-

ning. Två pojkar och tre flickor i denna grupp har dock ett högt resultat på DLS Läsförståelse, 

med stanine 7 eller 8. Ytterligare en flicka, utöver dessa tretton elever, utmärker sig genom att 

hennes resultat på skrivning är mycket högt med totalt 25 poäng (maxpoäng 28), medan resul-

tatet på läsning är under medel. Fem av dessa elever väljs ut för en utökad analys och dis-

kussion kring deras resultat, som sammanställts i tabell 9. 

 

Pojke A: Hans resultat på läsning skiljer sig mycket från resultat på skrivning: på DLS Läs-

förståelse har han 42 poäng vilket motsvarar stanine 7 och på Teckenkedjor och Menings-

kedjor har han stanine 6. På Ordkedjor har han stanine 3. Hans resultat på skrivning är nästan 

lägsta möjliga med 8 poäng totalt: han har skattats i lägsta nivån (1-poäng) på alla bedöm-

ningsområden i skrivning utom Ordförråd, där han har fått 2 poäng. 

 

Flicka B: Hon har fått 40 poäng på DLS Läsförståelse (stanine 6) men hennes resultat för 

övriga prov i läsning (Tecken-, Ord- och Meningskedjor) är på stanine 1 och 2. Hennes skatt-

ningspoäng för skrivning är på totalt 9 poäng: 2 poäng för Handstil och Interpunktion men 1 

poäng på övriga bedömningsområden. 

 

Flicka C: Den här flickan har fått stanine 1-3 på alla lästester utom Ordkedjor, där hon fått 

stanine 5. Hon har fått 1 eller 2 skattningspoäng för alla bedömningsområden i skrivning, 

utom för Stavning, där hon har fått 3 poäng. 

 

Pojke D: Den här eleven har lägsta eller näst lägsta staninepoäng på alla lästester, utom 

Teckenkedjor (med stanine 3) och lägsta eller näst lägsta skattningspoäng på alla 

bedömningsområden i skrivning. 

 

Flicka E: Hennes resultat är anmärkningsvärt eftersom det är det enda fallet där resultatet på 

skrivning är högre än resultatet på läsning. Flickan har fått totalt 25 poäng på Skrivning, 

vilket är endast tre poäng från maximum. Hon har fått 2 poäng för Stavning och 3 poäng för 

Meningsbyggnad men 4 poäng i övriga bedömningsområden. Däremot är hennes samman-

räknade värde på Läsning under totalgenomsnittet: hon har stanine 8 på DLS Läsförståelse, 

stanine 3 på Teckenkedjor och stanine 2 på Ordkedjor.  
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En sammanfattning av de enskilda fallen ovan låter sig inte göras, utan slutsatsen blir att för 

enskilda elever som uppvisar svårigheter i läsning och skrivning går det inte att göra generella 

bedömningar. Resultatet diskuteras vidare nedan. 

 

4.4	  Slutsatser	  
	  

Mycket förenklat sammanfattas slutsatserna på följande sätt:  

• resultat i läsning och skrivning korrelerar positivt med varandra (=0,60), 

• läsförmågan har störst samband med textbyggande vid skrivning, 

• flickor har ett högre resultat än pojkar när det gäller skrivning, men skillnaden mellan 

pojkars och flickors resultat i läsning är inte signifikant, 

• för enskilda individer varierar förmågenivåerna mycket och en individ kan ha mycket 

svaga resultat på skrivning med medelgoda resultat på läsning, men mer sällan 

tvärtom. 

 

I ett spridningsdiagram (fig. 1) upptäcks ett positivt samband mellan resultat på Läsning och 

Skrivning, nämligen att en individ med svagt resultat på Läsning med viss sannolikhet även 

har ett lågt resultat på Skrivning. Med korrelationer undersöks detta samband närmare (tabell 

1). Resultatet på testet Meningskedjor är det enskilda test som korrelerar tydligast med 

resultat på de olika bedömningsområdena i skrivning. Det sammanräknade värdet för 

Skrivning och den sammanslagna variabeln Textbyggande är de variabler för skrivning som 

korrelerar starkast med variablerna för läsning. Bedömningsområdet Handstil är det som 

korrelerar svagast med variablerna för läsning. Bedömningsområdena Idéer och Struktur har 

vardera endast en korrelation som överstiger 0,40. 

 

Med regressionsanalyser (tabell 2 och 3) undersöks i vilken grad variablerna i läsning 

(Meningskedjor och sammanräknat värde Läsning) kan predicera resultat på skrivning. Pre-

diktionsförmågan uppgår till maximalt 34 procent: sammanräknat värde Läsning predicerar 

34 procent av sammanräknat värde på Skrivning. För Textbyggande är prediktionsförmågan 

ca 30 procent. Lägsta prediktionsförmågan har variablerna för läsning på Handstil, följt av 

Idéer och Struktur. 
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Mönstret att Textbyggande är den del av skrivförmågan som har tydligast samband med läs-

förmågan syns även i en korstabellsanalys (tabell 6). Här styrks den positiva korrelationen 

mellan resultat på läsning och resultat på skrivning genom att individer med låga resultat på 

läsning har lägre resultat på bedömningsområden för Textbyggande i skrivning och tvärtom, 

än vad som varit fallet om det inte funnits ett samband mellan variablerna. För Inkodning i 

skrivande och för Idéskapande ges emellertid inget stöd för samband med läsförmågan. 

 

Data antyder att när det gäller både läsning och skrivning så är flickornas resultat något högre 

än pojkarnas. Med denna arbetshypotes görs en serie t-tester för att pröva om den synbara 

skillnaden är statistiskt signifikant (tabell 7 och 8). Hypotesprövningen visar att skillnaden i 

Läsning mellan pojkar och flickor inte är signifikant utom för testet Ordkedjor som mäter 

ordavkodning. För skrivning visar t-test att flickor har ett något bättre resultat på det 

sammanräknade värdet för Skrivning, samt på bedömningsområdena Handstil och Struktur. 

 

Resultaten från fem elever med låga resultat på läsning och/eller skrivning granskas närmare i 

fallstudier (tabell 9). Eleverna är utvalda eftersom deras resultat visar på den stora variationen 

i förmåga hos individerna, även hos dem som har låga resultat. En elev kan ha goda eller 

medelgoda resultat på läsning, men mycket låga resultat på skrivning. En elev kan ha ett bra 

resultat på ett enskilt lästest och låga resultat i övrigt. I ett fall (flicka E) avviker mönstret så 

till vida att hon har ett mycket högt resultat på skrivning men under medel på läsning. I 

diskussionsdelen nedan diskuteras resultaten. 
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5	  Diskussion	  
 

5.1.	  Resultatdiskussion	  
 

Vad kan en så till omfattningen begränsad studie som denna egentligen tillföra detta oerhört 

komplexa men också väl beforskade område som förmågan att läsa och skriva utgör? 

Resultaten, sammanfattade under Slutsatser ovan, stämmer i stort sett överens med tidigare 

forskning. Det verkligt nya i denna studie är bedömningsförfarandet för skrivning som, mig 

veterligen, inte har prövats på svenska elever tidigare. Jag kommer i detta diskussionskapitel 

att formulera några reflektioner kring resultaten, med anknytning till de i inledningen 

presenterade teoretiska perspektiven. 

 

5.1.1.	  Samband	  mellan	  läsförmåga	  och	  skrivförmåga	  

Denna studie ansluter sig till ett stort forskningsområde som undersöker kognitiva förmågor i 

läsning och skrivning. Resultatet visar på en korrelation mellan läs- och skrivförmåga på en 

nivå som är jämförbar med andra forskningsresultat (Fitzgerald & Shanahan, 2000). När sam-

banden mellan läsning och enskilda delförmågor för skrivning undersöks varierar korrela-

tionerna från inget samband till maximalt r=0,55. Sambandsstyrkan med läsning är olika stark 

beroende på vilken av delprocesserna Inkodning respektive Textbyggande respektive 

Idéskapande i skrivning som undersöks. 

 

I studien av Abbott m.fl. (2010) fann man samband mellan läsförståelse och textgenerering. 

Begreppet textgenerering är hämtat från en reviderad version av Flowers och Hayes modell 

för skrivande där delarna planering, översättning – bestående av transkribering och textgene-

rering – och revidering ingår. För att studera skrivande enligt denna modell har man bland 

annat låtit skribenterna ”tänka högt” för att få fatt i planeringsprocesser och reviderings-

processer. I min studie har jag inte kunnat särskilja delprocesserna planering, översättning och 

revidering åt och jag har därför valt en något enklare modell över skrivprocessen (från Taube, 

2011), som har delarna inkodning, textbyggande och idéskapande. Textgenerering och text-

byggande kan inte rakt av ses som utbytbara begrepp eftersom Taubes modell innefattar såväl 

planering som revidering i begreppet textbyggande.  
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Meningskedjor är det enskilda lästest som korrelerar bäst med skrivning. Meningskedjor upp-

ges pröva läsförståelse, men fångar med sin konstruktion förmodligen in grammatisk och syn-

taktisk förståelse bäst (se avsnitt 3.3.1. om testets utformning). DLS Läsförståelse korrelerar i 

något mindre grad med skrivning och testerna Teckenkedjor och Ordkedjor, som prövar 

avkodning, har få tydliga samband med variabler för skrivning. Dessa resultat ger samman-

taget visst stöd för hypotesen att det finns gemensamma kognitiva förmågor som påverkar 

såväl läsförståelse som skriftlig förmåga, ett antagande som får stöd i tidigare studier 

(Fitzgerald & Shanahan, 2000). 

 

Det är den summerade variabeln Textbyggande som är den enskilda variabel som starkast 

korrelerar med läsning. Textbyggande är ett begrepp lånat från Taube (2011). Med text-

byggande avses enligt Taube allt i skrivandet som inte har med idéskapande eller inkodning 

att göra: att skapa själva texten – formulera tankarna i ord, styra ordens flöde, utvärdera och 

revidera. Variabeln Textbyggande är i denna studie en summering av bedömningsområdena 

Interpunktion, Meningsbyggnad, Ordförråd och Struktur. Korrelationerna mellan Inter-

punktion respektive Meningsbyggnad och variabler för läsning är nära nog identiska min 

studie, vilket stödjer tolkningen att det är två nära relaterade färdigheter. Taube (2011) skriver 

att interpunktion (användning av skiljetecken) i en del studier räknas till inkodning, men i 

denna studie räknas det till Textbyggande. Att lära sig att använda skiljetecken på rätt sätt är 

till viss del en grammatisk färdighet som också hör samman med meningsbyggnad på så sätt 

att man måste veta vad som är en mening för att kunna sätta punkt. Taube (2011) refererar till 

studier som visar att barn med tiden utvecklar en känsla för när skiljetecken passar i en text. 

Hur lärandet går till är enligt Taube otillräckligt undersökt.  

 

Att lära sig att formulera sig i skrift, Meningsbyggnad, går från att skriva enkla talspråks-

liknande meningar med ofullständig syntax till att skriva meningar som varierar i längd, 

användning av bisatser och sambandsord (Lundberg, 2008). Ett sätt att bedöma skriftlig för-

måga som prövats är att räkna användningen av sambandsord och satsbindning i texter (se 

t.ex. Carretti m.fl., 2014 och Cain, 2003). Cain (2003) har funnit att barn med läsförståelse-

svårigheter i sina egna berättande texter har färre orsakssamband och en svagare struktur. 

Förklaringen till detta antas vara att det finns en bakomliggande gemensam faktor som 

påverkar såväl läsförståelsen som förmågan att producera välstrukturerade och samman-

hängande berättelser.  
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På senare år har behovet av mer explicit undervisning i läsförståelse uppmärksammats, inte 

minst efter de uppseendeväckande resultat som svenska elever fått i internationella under-

sökningar (se t.ex. www.Skolverket.se3 för en sammanfattning av resultatet på 40 inter-

nationella studier, där svenska elevers sjunkande läsförmåga är en av punkterna). Det finns en 

hel del material och metoder för lärarna att utgå ifrån i arbetet med att utveckla elevernas 

läsförmåga. Wengelin och Nilholm (2013) skriver om vikten av att medvetandegöra eleverna 

om vilka strategier man använder för att förstå innehållet i en text. Sådan undervisning bygger 

ofta på gemensam läsning och samtal där alla elever kan inkluderas. En förhoppning är att en 

högre nivå på läsförståelsen även ”spiller över” till skrivandet så att eleverna också blir bättre 

på att skriva sammanhängande och strukturerat. Dock är sambanden mellan läsning och 

skrivning inte i någon studie (se Fitzgerald och Shanahan, 2000, för en forskningsöversikt) så 

starka att överföringen av förmågor kan förväntas vara stor. I stället behöver man, som Harris 

och Graham skriver (2013), finna mer explicita metoder för att även stötta elevernas 

skrivutveckling. 

 

Textbyggandet i skrivning kräver avancerade förmågor som att planera, strukturera, om-

formulera sig och anpassa ordval och meningsbyggnad till textens helhet, och elever behöver 

stöd för att utveckla dessa förmågor. Wengelin och Nilholm (2013) menar att man kan arbeta 

med att medvetandegöra elever om strategier i skrivandet på liknande sätt som man med-

vetandegör dem om strategier för läsförståelse. De kallar detta för en strategibaserad skriv-

undervisning som utgår från de kognitiva processerna planera, översätta och revidera som 

Flower och Hayes (1981) beskrivit. Wengelin och Nilholm (2013) är dock noga med att be-

tona att strategierna inte får bli en uppgift i sig vilket kan leda till ett statiskt arbete med mal-

lar. För att undvika detta bör skrivandet ske i meningsfulla sociala sammanhang. De kognitiva 

strategierna i samspel med en sociokulturellt inriktad pedagogik är i detta fall ingen motsätt-

ning. Liksom Graham och Harris (2013) skriver också Wengelin och Nilholm att dessa stra-

tegibaserade metoder fungerar för alla elever, såväl för dem som har inlärnings- eller 

skrivsvårigheter som för andra. 

 

Resultatet i min studie av sambandsprövningen mellan variabeln för Ordförråd (i skrivning) 

och Läsförståelse/läsning tyder inte på något samband. Detta kan möjligen uppfattas som 

märkligt eftersom ordförrådet enligt tidigare forskning är kopplat till läsförståelse (Elwér, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/nyhetsarkiv/2.8084/resultat-fran-40-internationella-studier-
sammanfattade-1.220446 	  
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2014). Det vanligaste sättet att bedöma ordförråd är dock med normerade tester då eleverna 

ska säga vad ett visst ord betyder (Cain & Oakhill, 2006). I min studie är det variationen och 

nivån på ordvalet i elevernas egenproducerade texter som har bedömts, och inte antal poäng 

på test som mäter ordförståelse. Det annorlunda mätinstrumentet kan vara huvudförklaringen 

till att Ordförråd inte korrelerar med resultat på läsning i större utsträckning. 

 

Bedömningsområdet Struktur korrelerar som enskild variabel som mest r=0,37 med variabler 

för läsning. Förmågan att strukturera text och berättelser har i flera studier visat höra samman 

med resultat på läsförståelse (Cain, 2003; Cragg &Nation, 2006; Carretti m.fl. 2013). Det är 

därför ett förvånande resultat att Struktur i skrivning inte har högre korrelation med variabler 

för läsförståelse i min studie. I tidigare studier har sambandet gällt korrelation mellan läsför-

ståelse och berättande texter där strukturen varit början – mitten – slut. I de texter som elever-

na i min studie skrivit har denna berättande struktur inte varit framträdande och inte heller 

initierats av de inledande instruktionerna. Detta kan ses som en svaghet i undersökningen som 

gör att resultatet inte fullt ut går att jämföra med tidigare forskning. 

 

Inkodning i skrivning har i min studie relativt hög korrelation med tre av variablerna för läs-

ning, bland annat Ordkedjetestet som mäter avkodning. De allra tidigaste framstegen i skriv-

utvecklingen hänger nära samman med framsteg i läsutvecklingen: båda förmågorna är i detta 

skede beroende av fonologiska processer och kunskap om den alfabetiska principen 

(Lundberg, 2008). Stavningsförmåga och avkodningsförmåga har i studier hög korrelation 

(Fitzgerald & Shanahan, 2000; Olson m.fl., 2011). Bedömningsområdet Stavning och den 

summerade variabeln Inkodning (Handstil och Stavning) är i min studie de enda som korre-

lerar mer än r=0,40 med avkodningstestet Ordkedjor. Detta resultat stöds av tidigare 

forskning om sambandet mellan stavning och avkodning. En specialpedagogisk kartläggning 

av elever med läs- och skrivsvårigheter bör undersöka vilken läs- och stavningsstrategi eleven 

använder (Høien & Lundberg, 2013). Såväl den ortografiska som den fonologiska läs- och 

stavningsförmågan bör diagnostiseras för att stödinsatser ska kunna sättas in på rätt nivå.  

 

Taube (2011) skriver om Inkodning - att skriva för hand och att stava är enskilda förmågor 

som inte har något tydligt samband med varandra. En individ kan vara bra på stavning utan att 

kunna skriva läsligt och tvärtom. Att lära sig skriva för hand handlar enligt Taube (2011) 

främst om att automatisera formandet av bokstäver, att minnas deras form och koppling till 

ljuden, så att uppmärksamheten kan riktas mot budskapsförmedlingen. Svårigheter med själva 
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det motoriska hantverket och bristande automatisering påverkar texternas kvalité eftersom 

mindre kraft blir kvar till mer avancerade processer. Ett sätt att motverka denna effekt kan 

vara att använda digitala skrivhjälpmedel, men för att t.ex. en dator verkligen ska bli ett 

hjälpmedel för elever behöver de ha vana att hantera denna. Høien och Lundberg (2013) är 

dock av en något annan uppfattning när det gäller handskrivandets och den motoriska 

övningens betydelse för att befästa ords stavning (se ovan s.13). Mer forskning om detta 

behövs; inte minst i ljuset av att digitala hjälpmedel används i allt större omfattning i skolan 

idag. 

 

Min studie har inte fokuserat på korrelationen mellan olika förmågor inom skrivning, men 

bedömningsområdet Handstil är den variabel som har lägst korrelation med läsning, vilket 

inte är förvånande eftersom läsning inte ställer motsvarande krav på motorisk förmåga som 

just formandet av bokstäver vid skrivning för hand gör.  

 

Det resultat som förvånat mig mest är att bedömningsområdet Idéer har så låg korrelation med 

läsning. En vardaglig erfarenhet i skrivsammanhang är att elever ”inte vet vad de ska skriva”. 

Medelvärdet för bedömningsområdet Idéer ligger i linje med övriga bedömningsområden i 

Skrivning (se tabell 2), skillnaden i medelvärde mellan pojkar och flickor var vid t-test inte 

statistiskt signifikant, vilket delvis kan bero på den stora spridningen (SD = 0,95 för hela 

gruppen, vilket är den största standardavvikelsen för ett enskilt bedömningsområde i skriv-

ning). Studien ger inte svar på orsaken till den låga korrelationen för Idéer. Tidigare forskning 

om samband mellan läsning och skrivning har funnit samband mellan läsförståelse och texters 

allmänna kvalité (Carretti m.fl., 2014) men då har även textstruktur tagits med i bedömning-

en. Mitt intryck vid läsningen av elevernas texter är att även elever som haft svårigheter att 

stava och formulera sig har visat på en kreativitet när det gäller innehållet i texterna. Min för-

hoppning är att genom att min strävan vid bedömningen av texterna har varit att inte bilda mig 

en allmän uppfattning om en texts kvalité, utan i stället skatta varje bedömningsmoment för 

sig, har innehållet även i texter som kan uppfattas som torftiga lyfts fram. Detta skulle kunna 

tyda på att bedömningsförfarandet är framgångsrikt i att lyfta fram alla olika aspekter av en 

text. 

 

Att fastställa orsakssamband mellan korrelerande variabler vid statistisk analys är komplicerat 

och man måste kunna påvisa att den ena variabeln ligger före den andra i tid (Eliasson, 2013). 

Jag gör inte anspråk på att fastställa några orsakssamband i min studie, utan hänvisar till 
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tidigare forskning som visar på ömsesidiga beroendesamband mellan läsförmåga och 

skrivförmåga (Fitzgerald & Shanahan, 2000). 

 

5.1.2.	  Jämförelse	  pojkar	  -‐	  flickor	  

Tidigare forskning har lyft fram att det finns en skillnad när det gäller pojkars och flickors 

skriftliga förmåga. Utifrån ett kognitivt resonemang kan generellt högre språklig förmåga och 

mer utvecklade kognitiva förmågor hos flickor vara en delförklaring. En sociokulturell 

förklaring är egna och omgivningens attityder till skrivande (Olson m.fl., 2013; Kim m.fl., 

2015). Denna studie ger inte någon möjlighet att undersöka förklaringar till pojkarnas lägre 

resultat i skrivning. Man kan konstatera att det bedömningsområde i skrivning där medel-

värdesskillnaden är minst mellan pojkar och flickor, är Idéer, följt av Ordförråd. Skillnaden är 

störst för Handstil och Struktur och därför diskuteras dessa nedan.  

 

Handstil är en basal motorisk förmåga kopplad till den tekniska delen av skrivande – tran-

skribering eller inkodning. Denna färdighet hör inte till de kognitivt avancerade uppgifter som 

ofta förknippas med skrivande. När transkribering diskuteras i relation till skrivutvecklingen 

är det i första hand förmågan att automatisera bokstävernas form som avses, inte förmågan att 

skriva vackert (Taube, 2011). I denna studie har läsbarheten och enhetlighet i storlek och form 

bedömts, vilket inte säger något om hur automatiserad transkriberingen är. Hur kommer det 

sig att flickor i högre grad än pojkar skriver tydligt och jämnt? En tolkning, som ligger i linje 

med t.ex. den forskning som Taube (2011) redovisar, är att skrivande ses som en kvinnlig 

aktivitet och att pojkar oftare än flickor väljer bort skrivande när möjlighet finns. De får på så 

sätt mindre övning och uppfattar möjligen inte heller att det är viktigt att kunna skriva ”fint”. 

Idag går vi mot ett ökat användande av datorer och andra digitala skrivhjälpmedel i skolan. 

Att använda t.ex. datorn vid skrivande kräver dock, liksom att skriva för hand, övning innan 

det blir ett naturligt redskap. Lärarens inställning till datoranvändning är enligt min erfarenhet 

av stor betydelse för hur elever som är i behov av datorn som stöd vid skrivande ska vilja an-

vända denna. När datorer och skrivplattor blir vardagliga verktyg för många i en klass upp-

lever de elever som verkligen behöver detta sig inte utpekade. 

 

Med Struktur i denna studie avses hur väl en text följer ”en röd tråd” från mening till mening 

och om det går att hitta en överordnad organisering av innehållet. Att strukturera en text 

kräver planering, vilket är en av de avancerade kognitiva processerna som en framgångsrik 
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skribent måste behärska (Flower & Hayes, 1981). Planeringsförmågan hör till de förmågor 

som kräver viss mognad och övning för att utveckla (Scardamalia, Bereiter & Steinbach, 

1984).  

 

Pojkar verkar behöva längre tid för att utveckla planeringsförmågan vid skrivande. Eftersom 

pojkar har en större tendens än flickor att välja bort skrivuppgifter om valmöjlighet ges, får de 

också mindre träning (Taube, 2011). Harris och Graham (2013) beskriver hur en undervisning 

som stödjer utvecklingen av metakognitiva förmågor, dit planeringsförmågan hör, bör 

utformas. Elever med inlärningssvårigheter behöver få explicit stöttning i form av konkreta 

strategier för hur de ska arbeta processinriktat med skrivandet. Kunskap om de inre kognitiva 

processerna bör ligga till grund för hur undervisningen utformas. Författarna menar att en 

positiv och uppmuntrande miljö är nödvändig, men inte tillräcklig, för att alla elever ska 

utveckla dessa avancerade förmågor. Mitt intryck är att det idag utvecklas fler metoder för att 

mer medvetet stötta elever i skrivandet. Ett exempel är den s.k. ”cirkelmodellen” som bland 

annat är en del i genrepedagogiken (Johansson & Sandell Ring, 2012). Cirkelmodellen är en 

processmodell för skrivande som börjar med att läraren ”modellerar” hur skrivandet går till, 

därefter övar man gemensamt, innan eleverna får skriva på egen hand. Denna modell har sin 

grund i Vygotskys sociokulturella teori om den närmaste utvecklingszonen. De mest osäkra 

och skrivovilliga eleverna får med hjälp av denna arbetsmodell ett stöd som gör att de kom-

mer igång och vågar skriva texter, vilket är den erfarenhet jag har av detta arbetssätt. 

 

Molloy (2007) ägnar en hel bok åt pojkars läsande och skrivande. Hon menar att förklaringar 

till att pojkar tycks mindre motiverade till såväl läsning som skrivning kan vara lärarattityder, 

undervisningens innehåll och omgivningens förväntningar. Hon berättar om hur hon förändrat 

sin egen undervisning, genom att välja annan litteratur och genom att ta pojkarnas val av 

ämnen på allvar, och hur hon lyckas öka pojkarnas engagemang för såväl läsning som skriv-

ning. Grundläggande i Molloys undervisning är det gemensamma arbetet och att elever finner 

motivation i mötet med andra genom samtal och skrivande. Uppmuntrande för pojkarna är att 

de inte verkar ha brist på idéer för sitt skrivande: deras resultat på bedömningsområdet Idéer i 

denna studie är jämförbart med flickornas. Överhuvudtaget verkar idéskapandet vara en pro-

cess som inte är avhängig andra förmågor i särskilt stor utsträckning. 
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5.1.3.	  Elever	  med	  låga	  resultat	  

För yrkesutövande som speciallärare är det de elever som har svårigheter i sitt lärande som 

främst står i fokus. I denna studie var denna grupp (baserad på staninepoäng på lästesterna) 

för liten för att utgöra grund för sambandsanalyser. För att lyfta ett specialpedagogiskt per-

spektiv på studien har jag valt att studera några av dessa elever som enskilda fall, med den be-

gränsningen att jag endast har resultaten på läs- och skrivtesterna att utgå ifrån. 

 

Pojke A har relativt goda resultat på läsning men mycket låga resultat på skrivning. Skrivande 

kan enligt Fitzgerald och Shanahan (2000) ses som en mer krävande aktivitet än läsning och 

kräver därför mer av motivation och egen ansträngning än läsning. Elever som är tillräckligt 

goda läsare men svaga skribenter träffar vi ofta på i skolan. Studier har visat att pojkar har 

generellt sämre skriftliga förmågor än flickor (se ovan) och den här pojken kan vara ett exem-

pel på detta. Taube (2011) lyfter fram motivation och intresse som betydelsefulla faktorer när 

det kommer till pojkars sämre resultat och menar att skrivande ofta anses höra till kvinnliga 

aktiviteter (Taube, 2011).  

 

Ett annat perspektiv, som fångar in alla elever med svårigheter, är att det inte räcker med sti-

mulans och intresseväckande uppgifter för att alla elever ska utveckla sin skrivförmåga. 

Harris och Graham (2013) menar att pedagogiken måste bli mer explicit och rikta in sig mot 

att utveckla de förmågor som eleverna behöver för att nå framgång. Tyvärr, menar forskarna, 

saknas evidensbaserade metoder för skrivundervisning och de efterfrågar sådan. Min egen re-

flektion är att elevernas svårigheter måste tas på allvar och att strävan måste vara att hitta pre-

cis den nivå på svårighetsgraden som gör att en elev får uppleva känslan av att lyckas. För att 

hitta denna nivå behöver vi bra diagnostiska redskap och kunskap om läs- och skrivutveck-

ling. Taube (2011) presenterar ett tiopunktsprogram för en bättre skrivundervisning där rea-

listiska mål och lagom utmaning ingår. 

 

Flicka B har mycket låga resultat på alla deltester förutom DLS Läsförståelse där hennes re-

sultat är på medelnivå (40 poäng, gränsen för stanine 5 är 39 poäng). Det är förvånande att 

hon lyckats så pass bra på läsförståelsetestet trots att övriga resultat tyder på läs- och skriv-

svårigheter. En möjlighet skulle kunna vara att hon har fått mer tid, eller läshjälp vid genom-

förandet av provet – detta är dock en spekulation och de besked som lärarna gett är att provet 

genomförts i enlighet med manualen (där är provtiden tidsbegränsad till två gånger 30 min-). 

Med så stora läs- och skrivsvårigheter som eleven verkar ha krävs enligt Skollagen att hennes 
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behov av stöd utreds och att åtgärder sätts in. Jag vet inte om och i så fall vilket stöd flickan 

får i skolan, men Høien och Lundbergs (2013) samt Myrbergs (2001) rekommenderade 

insatser vid avkodningssvårigheter är intensiv lästräning flera gånger i veckan, men också 

kompensatoriska insatser vid skrivande i form av digitala skrivhjälpmedel som talsyntes och 

stavningsprogram. 

 

Flicka C har också hon låga resultat (stanine 1-3 på läsning och 1-2 poäng på skrivning) för 

alla deltester och bedömningsområden, utom Ordkedjor (läsning) och Stavning (skrivning). 

Dessa resultat stödjer teorin att avkodning i läsning och stavning i skrivning är nära relaterade 

förmågor. Avkodning är dock inte tillräckligt för god läsförmåga, enligt ”the Simple View of 

Reading” och Stavning är inte tillräckligt för god skrivförmåga, enligt motsvarande modell 

för skrivning: Inkodning	 ×	 Textbyggande	 ×	 Idéskapande. Denna elev behöver stöd för att 

utveckla sin läsförståelse och även riktat stöd för att utveckla sina skrivstrategier. 

 

Läs- och skrivsvårigheter kan också misstänkas för pojke D, med lägsta eller näst lägsta 

poäng på alla deltester, utom Teckenkedjor med staninepoäng 3. Enskilda tester är dock aldrig 

tillräckligt för att avgöra huruvida en elev har läs- och skrivsvårigheter eller inte. Pojken får 

låga resultat på läsförståelsetesterna och med tanke på det låga resultatet på Ordkedjor (av-

kodning) är detta inte märkligt eftersom avkodning är en nödvändig förutsättning för läs-

förståelse (Høien & Lundberg, 2013). Utifrån utvecklingsmodellen för skrivande vet vi att 

innan handstil och stavning blivit automatiserade färdigheter, finns inte tillräckligt med men-

tala resurser för att hantera avancerade skrivuppgifter. En elev med svårigheter med de 

grundläggande färdigheterna behöver få stöd för att utveckla dessa, men också kompen-

serande hjälpmedel för att också få öva på mer avancerade förmågor (Myrberg, 2001). 

 

Flicka E (som egentligen inte hör till kategorin elever med låga resultat) har ett resultat som 

bryter mot mönstret att elever kan vara relativt goda läsare, men ha svårigheter med skrivan-

det. Flicka E har nämligen mycket höga poäng för skrivning – totalt 25 poäng, vilket är tre 

poäng från max. Hennes resultat på lästesterna är dock relativt svaga (stanine 2-4) med un-

dantag för DLS Läsförståelse där hon har fått staninepoäng 8. Hur ska man tolka ett sådant 

resultat? Testet Läskedjor avviker till sin utformning från den form av läsning som elever 

stöter på till vardags. Det är tester som genomförs under stark tidspress och som har ett 

mycket formaliserat utseende. Det är möjligt att en elev presterar under sin förmåga på grund 

av detta. Flickans resultat på Stavning är dock lägre än de övriga bedömningsområdena för 
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skrivning, och på testet Ordkedjor har hon 2 staninepoäng. En tolkning skulle kunna vara att 

hon har specifika avkodnings- och stavningssvårigheter som dock inte påverkar hennes läs-

förståelse och skrivförmåga. 

 

Sammanfattningsvis gör resultatet av fallstudien tydligt att enskilda individer alltid måste be-

mötas just som individer, med individuella styrkor och svårigheter och behov av stöd. All un-

dervisning bör innehålla kartläggning och uppföljning (Wengelin & Nilholm, 2013) men för 

elever som riskerar att inte nå de lägst uppställda målen ska en noggrannare kartläggning 

göras (Skollagen kap. 3, 8 §). Ett specialpedagogiskt uppdrag blir ofta att kartlägga elevens 

styrkor och svårigheter och att med utgångspunkt i kunskap om läs- och skrivutvecklingen 

finna elevens strategier och kunskapsnivå. Wengelin och Nilholm (2013) skriver att läraren 

genom ett kartläggande och uppföljande förhållningssätt i sin undervisning får svaret på vad-

frågan, nämligen vad undervisningen ska handla om. Hur undervisningen sedan ska 

organiseras menar jag är en gemensam uppgift för klasslärare och speciallärare att planera. I 

vissa fall är det intensiv och enskild undervisning för att öva specifika förmågor som lämpar 

sig bäst, i andra fall är det mer lämpligt att planera klassrumsundervisningen så att alla elever 

kan delta. 

 

5.2.	  Metoddiskussion	  

	  
Har studiens upplägg lyckats fånga några väsentliga aspekter av elevers läs- och skrivförmåga 

och har analysmetoden kunnat belägga några fynd? Detta är grundfrågor för en diskussion om 

metod. Jag vill här återknyta till det tidigare resonemanget om ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande och kunskap som jag menar kan kompletteras av ett kognitivt perspektiv, dock med 

ett kritiskt-realistiskt förbehåll: detta är endast ett av flera möjliga sätt att fånga in och tolka 

den undflyende verkligheten. Mitt val för denna studie var att utifrån ett kognitivt perspektiv 

undersöka aspekter på läs- och skrivförmågan hos elever i år 5. I en annan studie skulle upp-

lägget kunna vara att observera elever i arbete och att tolka resultat med observationen som 

utgångspunkt. Ytterligare ett annat upplägg skulle vara att intervjua lärare om elevers för-

mågor eller att intervjua elever om deras upplevelser och tankar: men med ett sådant upplägg 

skulle undersökningens frågor ha fått vara annorlunda.  
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I följande metoddiskussion kommer jag att redogöra för några problem och vanskligheter i 

samband med studiens genomförande som kan ha påverkat resultatet. 

5.2.1.	  Urval	  och	  datainsamling	  

Som tidigare angetts har urvalsmetoden inte varit ett strikt representativt urval elever i år 5, 

utan mer av bekvämlighetsurval. Ett önskemål – med tanke på ett specialpedagogiskt per-

spektiv – hade varit att få en större grupp lågpresterande elever, för att kunna göra statistiska 

jämförelser. Att få till ett sådant urval hade dock varit problematiskt: antingen hade data be-

hövts ifrån många fler individer för att få med en tillräckligt stor grupp lågpresterande elever, 

eller så hade urvalsprocessen krävt någon form av sortering baserad på prestationsnivå. Det 

slutliga stickprovet – undersökningsgruppen – kommer dock från tre olika skolor med elever 

från olika upptagningsområden vilket ger en relativt god spridning. 

 

Datainsamlingen skedde vid två olika tillfällen på varje skola. En handfull elever föll bort från 

den ursprungliga gruppen eftersom de var frånvarande vid något av testtillfällena. För övrigt 

skedde ett visst bortfall på grund av att elever/vårdnadshavare inte gett medgivande till att 

medverka. På den ena skolan var bortfallet förhållandevis stort av denna anledning – mer-

parten av pojkarna i klassen hade inte medgivande till att medverka. Detta kan ha bidragit till 

en viss skevhet i resultaten. En styrka i stickprovet är dock att det är ungefär lika många poj-

kar som flickor. 

 

Läskedjorna genomfördes helt enligt testets manual och därför vågar jag anta att den relia-

bilitet och validitet som anges för testet gäller. För DLS Läsförståelse är situationen en annan. 

Testet är normerat för oktober månad och klasserna hade genomfört testet i oktober. För att 

undvika upprepning och för att kunna använda testets normering valde jag att be om tillåtelse 

att få ta del av testresultaten från oktober månad. Detta innebär att jag själv inte har kontroll 

över genomförandet eller rättning och normering. Pedagogerna har dock tillfrågats skriftligen 

om hur genomförandet gick till och svarat att de har följt anvisningarna i manualen vid både 

genomförande och rättning/normering.  

 

Ett annat problem med DLS Läsförståelse-testet är att det förflutit en viss tid från oktober till 

februari/mars som var den tid då jag besökte klasserna. Forskning visar dock att läsförståelse 

är en relativt stabil förmåga över tid (Soden, Christopher, Hulslander, Olson, Cutting, Keenan, 
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Thompson, Wadsworth, Willcutt & Petrill, 2015) vilket ger skäl att anta att elevernas läs-

förståelse sedan oktober månad inte kan ha förändrats väldigt mycket.  

 

Skrivuppgifterna omfattade var och en 15 minuters skrivande. Skrivandet föregicks av att jag 

högläste skrivinstruktionen och eleverna fick möjlighet att ställa frågor. Eleverna ställde i 

vissa fall ganska specifika frågor om vad de fick skriva eller inte skriva. Jag valde att svara att 

de hade stora friheter att skriva hur de själva ville, men att de skulle följa instruktionen i upp-

giften. Det är möjligt att de frågor som kom upp i de olika klasserna väckte olika tankar hos 

elevgrupperna och att detta har påverkat inriktningen på elevernas texter och eventuellt styrt 

elevernas tankar i en viss riktning. Möjligen hade testsituationen blivit mer lika i de olika 

klasserna om jag inte hade tillåtit eleverna att ställa frågor, men samtidigt tror jag att detta 

hade kunnat bli ett hinder för vissa elever att komma igång snabbt med skrivandet. 

 

Inte alla elever utnyttjade hela skrivtiden på 15 minuter. Jag uppmanade dem som blev klara 

att läsa igenom och se om de ville ändra något i sin text. Även här gick det att se en viss skill-

nad mellan de olika elevgrupperna: i någon klass skrev majoriteten av eleverna under nästan 

hela skrivtiden, i en annan klass var alla elever färdiga innan 15 minuter hade gått. Det går 

inte heller här att utesluta att eleverna påverkade varandra så att om man såg att en kompis 

blivit färdig så slutade man själv att skriva. Ett sätt att undvika detta skulle ha varit individuell 

testning, men det hade tagit allt för mycket tid i anspråk. 

 

5.2.2.	  Bedömningen	  

Genom att bedömningen av lästesterna har gjorts enligt testernas manualer blir trovärdigheten 

av dessa resultat i hög grad beroende av testernas respektive konstruktion och redovisade re-

liabilitet och validitet (se ovan i beskrivningen av testerna).  För bedömningen av DLS Läs-

förståelse hänvisas till resonemanget ovan. 

 

Bryman (2011) anger stabilitet över tid och överensstämmelse mellan olika bedömare som två 

viktiga faktorer när det gäller en studies trovärdighet. Genom att låta eleverna skriva flera tex-

ter vid två olika tillfällen har jag försökt att få ett mer stabilt mått på elevernas skriftliga för-

måga och dessutom har varje elevtext bedömts vid två skilda tillfällen. I vissa fall har det varit 

en tydlig skillnad i kvalité mellan text 1, text 2 och text 3 för en individ. Jag har då försökt att 

bedöma elevens verkliga förmåga, d.v.s. när han eller hon presterar sitt bästa, men jag har inte 
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bortsett helt och hållet från någon text. Längre texter ger av naturliga skäl mer underlag för en 

bedömning, vilket ökar bedömningens trovärdighet och ger utrymme för en rikare språklig 

variation (men behöver inte med nödvändighet leda till ett rikare språk). Textmängd/längd har 

dock inte varit ett bedömningskriterium. 

 

Bedömning av elevtexter är en svår uppgift, och en total samstämmighet i bedömningen 

mellan olika bedömare är mycket svårt att uppnå (Palmér och Östlund-Stjärnegård, 2005). 

Genom att jag har använt mig av medbedömare ökar dock studiens trovärdighet. Bryman 

(2011) skriver om interbedömarreliabilitet, som avser i vilken grad bedömningen överens-

stämmer mellan olika bedömare. Min och mina två medbedömares skattning av elevernas 

texter stämde överens i de flesta fall och de fall vi hade avvikande uppfattningar var det ett 

stöd för mig i mina slutliga överväganden om skattningspoängen. 

 

En annan utmaning när det gäller textbedömning är att bedöma en delförmåga, t.ex. ordförråd, 

och samtidigt bortse från till exempel meningsbyggnaden i samma text. Ett annat sätt att be-

döma texter är att se på helhetsintrycket, men min strävan har varit att just undersöka de olika 

delförmågorna separat. Helhetsintrycket av texten påverkar dock alltid och till exempel är det 

svårt att bedöma en text opartiskt när intrycket är att skribenten inte tagit uppgiften seriöst. 

Min strävan har dock varit att inte påverkas av detta.  

 

5.2.3.	  Mätinstrumenten	  

Det finns många test för att mäta avkodningsförmåga hos elever. I denna studie föll valet på 

testet Läskedjor eftersom det är ett test som är normerat, lättillgängligt (det finns på många 

skolor) och möjligt att genomföra i grupp.  

 

Att bedöma läsförståelse är en svår uppgift och ett enskilt test anses inte tillräckligt för att ge 

en bra bild av en individs läsförståelse (Cain, 2010). I forskningssammanhang är det dock ofta 

nödvändigt att hitta en kompromiss mellan omfattningen av testförfarandet, antalet deltagare 

och testets reliabilitet. Det test (DLS Läsförståelse) som använts i denna studie är väl utprövat 

och vanligt förekommande i svensk skola och får anses ge en relativt god bild av elevernas 

läsförståelse. 
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Skrivtestet är ett tidigare oprövat test som jag själv konstruerat utifrån en engelsk förlaga. 

Testet har i sin engelska originalversion vid vetenskaplig prövning visat sig fungera väl för att 

bedöma expressivt skrivande. Den vetenskapliga utprövningen visade att testresultatet var 

stabilt över tid och att samstämmigheten i bedömningsresultat mellan olika bedömare var god. 

Testet i sin originalversion var gjort för att passa in i en brittisk utbildningskontext. För att det 

bättre skulle passa in i svensk kontext kombinerades bedömningsmatrisen i testet med matris-

er från utprövade svenska bedömningsmatriser för skrivning. Matrisen utprovades också av 

två medbedömare som fick komma med synpunkter, vilka i något fall ledde till en omformu-

lering för att missförstånd skulle undvikas. Att en enskild elev efter skrivbedömningen kunde 

få varierande nivåer på olika bedömningsområden menar jag talar för att skrivtestet i sin 

utformning lyckats med att fånga in olika aspekter av skrivandet. 

 

När det gäller tester och bedömningar av förmågor och kunskaper kommer alltid frågan om 

validitet upp – mäter detta test verkligen elevens skrivförmåga? Palmér och Östlund-

Stjärnegård (2005) resonerar kring elevers prestationer i samband med provsituationer och 

skriver att vid betygssättning måste lärare ta hänsyn till mer än enstaka provskrivningar. De 

resonerar vidare kring frågan om process och produkt i samband med skrivande: idag är synen 

på skrivande processorienterad vilket innebär att inte endast den färdiga produkten (texten) 

bedöms av läraren, utan även elevens bearbetningsprocess av texten ingår i bedömnings-

underlaget inför t.ex. betygssättning (Palmér och Östlund-Stjärnegård, 2005). I en studie som 

denna begränsas bedömningen till den färdiga produkten. Ett enstaka skrivtest kan aldrig ut-

göra mer än ett bidrag till en större bild av en individs verkliga skrivförmåga.  

	  
	  

5.3.	  Specialpedagogisk	  reflektion	  och	  fortsatt	  forskning	  
	  
Som jag antydde i inledningen så menar jag att ett specialpedagogiskt perspektiv inte behöver 

innebära att pedagogiken ska vara annorlunda eller speciell och inte heller att det nödvändigt-

vis måste handla om speciella elever eller grupper. Jag menar, liksom Nilholm (2007) att 

specialpedagogik ofta innebär ett dilemma mellan ett individualiserande synsätt och ett för-

hållningssätt som vill inkludera alla. För att kunna hantera detta dilemma är kunskap nöd-

vändig och med detta menar jag kunskap om såväl kognitiva som sociokulturella processer. I 

examensordningen för speciallärare med inriktning mot språk-, läs- och skrivutveckling står 

bland annat att studenten ska ha förmåga att medverka till att utveckla lärmiljöerna för alla 
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elever och visa fördjupad kunskap om individanpassat arbetssätt för elever i behov av särskilt 

stöd (Högskoleförordningen, SFS 2011:186). I dessa formuleringar blir det breda special-

pedagogiska uppdraget tydligt. Mina studier har dock lärt mig att det som är bra metoder för 

elever i behov av stöd ofta är bra metoder för alla. Ett antal sådana arbetssätt har presenterats i 

diskussionsdelen ovan. För vissa elever är det dock mer specifika insatser som krävs. För att 

hitta rätt nivå på dessa behövs ofta diagnostiska redskap och ett noggrant kartläggningsarbete 

som tar sin utgångspunkt i kunskapen om läs- och skrivutveckling och läroprocesser. 

 

Efter att i denna studie haft en huvudsakligen kvantitativ ansats för att förstå samband mellan 

läsförmåga och skrivförmåga menar jag att en uppföljande studie som observerar och/eller 

intervjuar elever skulle vara en naturlig fortsättning. Intervjuer med pedagoger om deras er-

farenheter och iakttagelser av samband mellan elevers läsning och skrivning skulle kunna 

vara en annan vinkling. Jag skulle också vilja vidareutveckla och fortsätta pröva det test för 

skrivande som studien har lett fram till. Kan ett sådant test vara ett redskap i den pedagogiska 

bedömningen av elevers texter? Kan bedömningsmatrisen vara ett stöd för elever i sin själv-

bedömning och bidra till att medvetandegöra eleverna om den egna skrivutvecklingen? För att 

få svar på dessa frågor skulle testet behöva prövas i större skala. Skrivinstruktionerna till 

testet skulle kunna omformuleras och kanske låta eleverna skriva såväl berättande texter som 

texter i andra genrer. 

 

5.4.	  Slutord	  
	  
Jag vill slutligen tacka de elever och pedagoger som har ställt upp med tid och engagemang 

för att göra denna studie möjlig. Jag är så imponerad av alla elever som går in med ”liv och 

lust” i de uppgifter de blir tilldelade! Tack så mycket! Jag vill också tacka de två kollegor och 

mellanstadielärare som ställt upp som medbedömare av elevernas texter – er insats har varit 

mycket värdefull! Tack också till min handledare, Annika Mindedal för goda råd och kon-

struktiv kritik!	   	  
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Bilaga 1: Missivbrev till vårdnadshavare inför datainsamling 
 
 
Till vårdnadshavare för elev i klass ___________________ 
 
 
Hej! 
Jag heter Maria Antepohl och studerar till speciallärare. Jag läser sista terminen på 
utbildningen och ska skriva mitt examensarbete om sambandet mellan läsförståelse och 
skriftlig berättelseförmåga hos elever i år 5. Syftet med studien är att bidra till förståelsen om 
vilka förmågor eleverna behöver utveckla för att kunna skriva berättande texter. För att 
undersöka detta samband vill jag göra tester av läsförmåga och skrivförmåga hos elever.  
 
De tester jag vill göra är: 

• Läskedjor, som testar avkodningsförmåga vid läsning 
• DLS Läsförståelse, som testar läsförståelse 
• Tre korta skrivuppgifter, där eleverna får en instruktion och ska skriva enligt denna 

under 15 minuter per testtillfälle. 
 
Alla testresultat kommer att behandlas helt anonymt – endast klassens lärare kommer att 
känna till resultaten för den enskilda eleven, jag som analyserar resultaten kommer att 
behandla dem avidentifierade. Testet DLS Läsförståelse gjordes eventuellt under 
höstterminen -14. I så fall innebär ert medgivande att ni ger mig tillåtelse att få tillgång 
resultaten från i höstas. 
 
Med detta informationsbrev vill jag be om ert skriftliga medgivande till att låta er son/dotter 
delta i studien. Vänligen – fyll i nedanstående talong och lämna till klassens lärare. 
 
För frågor eller funderingar hör av er till: 
XXXXXXXXXX 
 
Det går när som helst bra att ta tillbaka ett medgivande om deltagande genom att meddela mig 
eller klassens lärare. 
 

Med vänliga hälsningar, 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mitt barn får delta i studien    

Mitt barn får INTE delta i studien  

Barnets namn:___________________________________ 

Målsmans underskrift:________________________________  
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Bilaga 2a: Writing Assessment Measure – bedömningsmatris 
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Bilaga 2b: Lundberg (2008) Elevens skrivutveckling - bedömningsmatris 
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Bilaga 2c: Skolverkets bedömarträningsmaterial – bedömningsmatris berättande text 
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Bilaga 2d: Bedömningsmatris för skrivning som använts i studien 



Bilaga 3: Detaljerade korstabeller för de chi2-test som gett signifikanta resultat 
 
I tabell 8a, som visar korstabellen för Läsning * Interpunktion, syns den faktiska och 
förväntade fördelningen av antalet individer i de olika grupperna. För dem som fått 1-2 poäng 
för Interpunktion är det fler än förväntat som hör till kvartil 1-3 på Läsning. Betydligt fler än 
förväntat av dem som fått poäng 3-4 på Interpunktion hör till de starkaste läsarna (4:e 
kvartilen). En liknande skillnad mellan faktisk och förväntad fördelning är det i korstabellen 
för Meningsbyggnad i skrivning * Läsning (tabell 8b). 
 
Tabell 8a Korstabell med faktiska och förväntade värden för Läsning (kvartil 1-4) och kategori 1 och 2 för 
Interpunktion i Skrivning. 
Korstabell Läsning kvartiler * 
Skrivning Interp1-2p, 3-4p 

Skrivning Interp 
1-2 p 

Skrivning Interp 
3-4 p 

Chi2= 
10,28 

p-värde=0,02 

Läsning 1:a 
kvartilen 

Antal 12 4  
Förväntat antal 9,1 6,9 

Läsning 2:a 
kvartilen 

Antal 11 5 
Förväntat antal 9,1 6,9 

Läsning 3:e 
kvartilen 

Antal 10 7 
Förväntat antal 9,7 7,3 

Läsning 4:e 
kvartilen 

Antal 3 11 
Förväntat antal 8,0 6,0 

 
Tabell 8b Korstabell med faktiska och förväntade värden för Läsning (kvartil 1-4) och kategori 1 och 2 för 
Meningsbyggnad i Skrivning. 
Korstabell Läsning kvartiler * Skrivning 
Meningsb1-2p, 3-4p 

Skrivning 
Meningsb 1-2 p 

Skrivning 
Meningsb 3-4 p 

Chi2= 
18,95 

p-värde 
= 0,00 

Läsning 1:a 
kvartilen 

Antal 12 4  
Förväntat antal 10,2 5,8 

Läsning 2:a 
kvartilen 

Antal 13 3 
Förväntat antal 10,2 5,8 

Läsning 3:e 
kvartilen 

Antal 13 4 
Förväntat antal 10,8 6,2 

Läsning 4:e 
kvartilen 

Antal 2 12 
Förväntat antal 8,9 5,1 

 
Mönstret för fördelningen i korstabellen för Ordförråd * Läsning (tabell 8c) avviker något. 
Här är det en tydlig skillnad mellan faktisk och förväntad fördelning för de svagaste läsarna 
(1:a kvartilen) och resultat på Ordförråd – ingen av dessa har fått 3-4 poäng på Ordförråd men 
betydligt fler än förväntat har fått 1-2 poäng. Övriga skillnader mellan faktiskt och förväntat 
utfall i korstabellen är inte lika påtagliga. I korstabellen för Struktur i skrivning * Läsning 
(tabell 8d) syns ett liknande mönster: skillnaderna mellan faktiskt och förväntat utfall är inte 
så stora, förutom för den 1:a kvartilen i Läsning där betydligt fler än förväntat fått 1-2 poäng 
på Struktur. 
 
 
 



	   2	  

Tabell 8c Korstabell med faktiska och förväntade värden för Läsning (kvartil 1-4) och kategori 1 och 2 för 
Ordförråd i Skrivning. 
Korstabell Läsning kvartiler * Skrivning 
Ordförråd1-2p, 3-4p 

Skrivning 
Ordförråd 1-2 p 

Skrivning 
Ordförråd 3-4 p 

Chi2= 
13,96 

p-värde=0,00 

Läsning 1:a 
kvartilen 

Antal 16 0  
Förväntat antal 10,2 5,8 

Läsning 2:a 
kvartilen 

Antal 10 6 
Förväntat antal 10,2 5,8 

Läsning 3:e 
kvartilen 

Antal 7 10 
Förväntat antal 10,8 6,2 

Läsning 4:e 
kvartilen 

Antal 7 7 
Förväntat antal 8,9 5,1 

 
 
Tabell 8d Korstabell med faktiska och förväntade värden för Läsning (kvartil 1-4) och kategori 1 och 2 för 
Struktur i Skrivning 
Korstabell Läsning kvartiler * Skrivning 
struktur 1-2p, 3-4p 

Skrivning 
Struktur 1-2 p 

Skrivning 
Struktur 3-4 p 

Chi2= 
11,80 

p-värde 
= 0,01 

Läsning 1:a 
kvartilen 

Antal 15 1  
Förväntat antal 9,1 6,9 

Läsning 2:a 
kvartilen 

Antal 7 9 
Förväntat antal 9,1 7,3 

Läsning 3:e 
kvartilen 

Antal 8 9 
Förväntat antal 9,7 7,3 

Läsning 4:e 
kvartilen 

Antal 6 8 
Förväntat antal 8,0 6,0 

 
	  
 


