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Sammanfattning 

Bakgrund: Att kunna uttrycka sig i skrift blir allt viktigare i vårt samhälle och det återspeglas också i 

läroplanen (LGR11). För elever i språklig sårbarhet är det dock en stor utmaning både att klara 

läroplanens krav och att utveckla en skriftlig berättarförmåga som motsvarar samhällets ökande krav.  

Syfte: Att undersöka vad forskningen säger om vilken typ av skrivundervisning som fungerar 

stöttande för elever i språklig sårbarhet i åldern 10-15 år. Frågeställningarna rör 1) hur lärare 

undervisar i grammatiskt korrekt skrivande och skriftlig berättarförmåga och 2) om 

skrivundervisningen bör utformas på olika sätt för elever med typisk respektive atypisk 

språkutveckling (elever i språklig sårbarhet).  

Metod: En systematisk litteraturstudie som bygger på 22 vetenskapliga artiklar. 

Resultat: De huvudsakliga resultaten visade att explicit undervisning i både grammatik och 

berättelseuppbyggnad ger positiv effekt på elevers förmåga att skriva texter. Viktiga komponenter för 

undervisningen rapporterades vara uppbyggnad av ordförråd, skrivande i meningsfulla sammanhang 

samt stöttande modeller. 
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Inledning 

Då vi författare, Annelie och Katarina, båda har erfarenheter av elever med språkstörning så ville vi 

gärna veta mer om och fördjupa oss i hur skrivsvårigheter ser ut hos dessa elever och egentligen alla 

elever med någon form av svårigheter med skrivandet. Vad säger forskningens senaste rön? Vi vill ta 

tillvara denna möjlighet att evidensbasera vårt arbete i vår kommande profession och dessutom ta 

tillfället att lära oss att från grunden göra en systematisk litteraturstudie.  

Det vi mer specifikt frågar oss är vad i skriftspråket som är särskilt svårt för elever med språkstörning? 

Vi inser att den frågan är svår att ge något entydigt svar på särskilt om man beaktar att språk kan 

anlyseras ur många aspekter, till exempel morfologisk, semantisk, grammatisk och kommunikativ eller 

pragmatisk medvetenhet. Att utveckla ett språk innebär så mycket och vi måste använda språk för att 

tala om språk. Det brukar kallas metaspråklig förmåga och är något som kan underlätta 

skriftspråksutvecklingen (Bruce, Ivarsson, Svensson & Sventelius, 2016). 

Vi undrar också om det forskare funnit är centralt för att hjälpa eleverna att överkomma svårigheterna? 

Bruce et al. (2016) menar att det är viktigt att arbeta proaktivt och för att kunna göra det måste läraren 

själv vara språkligt medveten. Kunskap om fonetik, grammatik och språkets användning i olika 

sammanhang hjälper läraren att stimulera eleverna och det är viktigt att läraren har för vana att ta reda 

på vad eleven förstår. 

Bakgrund 

I Läroplanen för grundskolan 2011, LGR11, så framgår det i delen för övergripande mål och riktlinjer 

att “Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga 

för varje individ och samhällsmedlem.” (s. 13). Den första punkten av 16 i de övergripande målen är 

att skolan ansvarar för att “...varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska 

språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,” (LGR 11, 2011), något som involverar komplexa 

kunskaper. Skrivet språk innefattar många komponenter;  till exempel att organisera idéer, att forma 

bokstäver för hand , att stava och att använda skiljetecken. Att ha skrivsvårigheter (’disorder of written 

expression’) innebär oftast en kombination av svårigheter som kan visa sig genom stavfel, 

grammatiska fel, bristande organiserande av text och dålig handstil. Att enbart ha svårigheter med 

stavning eller handstil räknas dock inte som specifika skrivsvårigheter (Farrell, 2017). 

Hur vanligt är det då med skrivsvårigheter och vad kan dessa bero på? Ungefär fyra procent av alla 

barn verkar ha en försenad skrivutveckling, det är dock svårt att veta eftersom få studier skiljer 

svårigheter med skrivande från läs- och/eller matematiksvårigheter.  (Farrell, 2017). Oftast 

förekommer skrivsvårigheter tillsammans med lässvårigheter. Skrivkompetens bygger på förmågan att 

lyssna, tala och läsa, såväl som att ha de nödvändiga förmågorna att planera, avkoda, sammanfatta och 

revidera text. Elever med inlärningssvårigheter verkar generellt ha svårt med skrivande och särskilt 

svårt är det för eleverna att planera textens struktur, att redigera och förbättra enligt Farrell. En möjlig 

delförklaring till skrivsvårigheter menar Farrell skulle kunna vara nedsatt exekutiv förmåga.  



2 

 

Hur kan vi då avgöra om en elev har skrivsvårigheter? Det finns många standardiserade tester för 

stavning men färre för andra aspekter av skrivande. För stavning finns exempelvis LäSt och DLS på 

svenska för att nämna ett par, men för textskrivande har vi endast funnit kvalitativa 

bedömningsmaterial som till exempel Nya språket lyfter, nationella prov med bedömningsexempel 

(www.skolverket.se) och Lundbergs skrivutvecklingsschema (2008), SUS.  

För att bedöma en elevs skrivförmåga anser Farrell (2017) att det behövs exempel från olika typer av 

skrivande, och läraren behöver studera hur barnet kan klara att kopiera text, hur hen klarar diktering 

och hur barnet lyckas med spontant skrivande exempelvis. Ett barn kanske uppvisar svårigheter med 

skrivande som beror på ett motstånd mot att genomföra skrivuppgifter, och det blir då viktigt att ta 

reda på varför. Beror barnets svårigheter med att kopiera text från tavlan på att det är motoriskt 

kämpigt eller är det svårt för barnet att organisera sina idéer? Beroende på vilken typ av svårigheter 

eleven har bör läraren ha olika angreppssätt för att hjälpa eleven. Även vad gäller stavning kan 

svårigheterna se olika ut, det kan handla om att barnet skriver ljudenligt på ord där hen borde känna 

till stavningen, barnet kanske har svårigheter med ändelser eller skriver bokstäver och stavelser i fel 

ordning, och dessa svårigheter kan ha olika orsaker som läraren behöver förstå.  

För att kunna fastlägga att ett barn har skrivsvårigheter måste barnet ha nått en ålder där det förväntas 

klara av att skriva olika typer av texter (Farrell, 2017). Vad förväntar vi då oss av en elev i svenska 

grundskolan? 

Det som står i kursplanen för svenska för årskurs 4-6 vad gäller skrivande är följande: 

- Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och 
språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar. 

- Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter. 
- Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator. 
- Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords 

böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.  
- Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse. 
(Lgr 11, s. 224). 

 

Det barn ska klara enligt kursplanen i årskurserna 4-6 bör därför göra det möjligt att identifiera elever i 

olika typer av tekniska skrivsvårigheter. 

Kursplanen tar även upp punkter som rör vad som brukar kallas för ”narrativ” eller “röd tråd” i 

berättande texter. Med en “röd tråd” menar vi hur skribenten får en text att hänga ihop med hjälp av 

sambandsord och disposition. Dessa är aspekter av berättandet i texter: 

- Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och 
tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger. 

- Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, 
arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga 
drag. 

(Lgr 11, s. 225). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skolverket.se/
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Skolforskningsinstitutet (2018) beskriver det centrala innehållet i kursplanerna utifrån fyra inriktningar 

för undervisningen;  

 Färdighetsinriktningen som handlar om att arbeta med språkets struktur med exempelvis 1)

meningsbyggnad, stavningsregler och textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.  

 Processinriktningen som handlar om att bearbeta sina texter på olika sätt samt att ge och få 2)

respons.   

 Kreativitetsinriktningen ger möjlighet att skapa texter där ord, bild och ljud samspelar.  3)

 Genreinriktningen som handlar om att skriva olika typer av texter där skribenten anpassar sig till 4)

texttypens uppbyggnad och språkliga drag.  

 

Inom alla fyra inriktningar finns en progression upp genom årskurserna. 

 

Olika orsaker till skrivsvårigheter 

Som vi kan se ovan är kraven i läroplanen på den språkliga förmågan hög redan i mellanstadiet och 

kraven ökar sedan ytterligare ju äldre eleverna blir. Att läsa och skriva på en ganska hög nivå är 

viktiga kunskaper för att fungera väl i samhället av idag. Bruce et al. (2016) menar att dessa krav kan 

bli svåra att möta för elever som har svårigheter med att uttrycka sig i skrift. Författarna använder 

begreppet språklig sårbarhet. Språklig sårbarhet innebär att personens språkliga förmåga inte matchar 

omgivningens förväntningar och detta kan leda till att det blir svårt för eleven beroende på hur den 

pedagogiska miljön ser ut. Då skrivande är ett viktigt verktyg att använda sig av i många av skolans 

ämnen blir språkligt sårbara elever ofta beroende av att pedagoger förmår sätta sig in i deras situation 

för att kunna utvecklas väl. Pedagogerna behöver också vara medvetna om att elever ofta har en 

alternativ förståelse av vad som ska göras i undervisningssituationen och att energiåtgången kan vara 

stor för eleven bara för att processa språket, vilket innebär att steget från tanke till text kan vara 

närmast övermäktigt (Bruce et al, 2016). 

För att kunna göra vår studie behöver vi hitta grupper av elever som kan tänkas ha skrivsvårigheter. I 

ett klassrum finns många olika elever och därför har vi valt att utgå från begreppet språklig sårbarhet. 

Det är ett begrepp som Bruce et al. (2016) använder och med det menas att personens språkliga 

förmåga inte matchar omgivningens förväntningar. Genom att använda uttrycket språklig sårbarhet 

flyttas fokus från diagnos eller att svårigheter läggs vid eleven istället understryks att eleven är sårbar 

och att omgivningen därför måste gå varligt fram. Det är ett paraplybegrepp som innefattar många 

olika typer av språkliga svårigheter. I begreppet ingår språkstörning och dyslexi och vi tänker att även 

andraspråksinlärare kan ingå. Fördelen med begreppet är att fokus flyttas till att omgivningen behöver 

anpassa sig till elevens förutsättningar. En möjlig nackdel med begreppet är att ramarna för begreppet 

blir för vida. Det kan bli svårt för läraren att avgöra vilka pedagogiska metoder som är bäst lämpade. 
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Andraspråksinlärare 

För andraspråksinlärare så innebär den språkliga sårbarheten att språket inte är ett modersmål och att 

ordförråd och grammatik inte har haft samma förutsättningar att utvecklas som för 

förstaspråksinlärare. En viktig faktor för att utveckla tvåspråkighet är att eleven får möjlighet att 

producera ett språkligt utflöde, både muntligt och skriftligt, det vill säga använda språket (Gibbons, 

2009). Hon menar vidare att läraren är mycket viktig för andraspråkselever. Det är lärarens uppgift att 

föra undervisningen framåt och att ge eleverna tillräckligt med stöttning för att klara skolarbetet utan 

att förenkla uppgifterna. Stöttning kan exempelvis bestå i tydliga modeller för hur man skriver olika 

typer av texter. Det är typen av stöd som avgör om inlärningen lyckas (Gibbons, 2009). Vad gäller 

nyanlända elever så bör språkundervisningen främst fokusera på innehåll och läraren måste utgå från 

elevernas sociala och kulturella förståelse, inte jobba med isolerade grammatiska övningar (Bunar, 

2010). 

En andraspråksinlärningsteori som kan nämnas i sammanhanget är processbarhetsteorin. Det är en 

teori med utveckling i fokus och utvecklingen sägs utgå utifrån de mekanismer som krävs för att 

kunna lära sig grammatiska strukturer. Automatiserade processer behövs för att hinna formulera sig 

grammatiskt korrekt och inlärning och automatisering sker stegvis mot mer komplexa grammatiska 

strukturer. Utifrån denna teori finns ett datorprogram Segram som är skapat i första hand för vuxna 

andraspråksinlärare men som även börjat användas för barn med språkstörning (Håkansson & 

Hansson, 2013).  

 

Barn med dyslexi 

En annan grupp elever som kan få svårigheter med skrivande är barn med dyslexi. Dyslexi kan 

beskrivas som en nedsättning i vissa språkliga funktioner, främst de fonologiska. Detta visar sig 

genom att en elev med dyslexi kan få svårigheter att uppnå en automatiserad avkodning, det visar sig 

också genom bristande stavning. Sekundära konsekvenser kan vara svårigheter med läsförståelse och 

begränsad läserfarenhet vilket i sin tur kan föra med sig att ordförråd och kunskap om omvärlden 

hämmas i sin tillväxt (SBU, 2014). 

I rapporten ’Dyslexi hos barn och ungdomar’ (SBU, 2014) framgår att den form av insats för elever 

med dyslexi som har tydligast vetenskapligt stöd kallas phonics internationellt, eller mer vardagligt 

ljudningsmetoden. Phonics innebär att eleven får träna på sambandet bokstav-ljud. Metoden har visat 

sig stärka förmågan att avläsa korrekt, förbättrar stavning, läsförståelse och fonologisk medvetenhet 

hos barnen. Det behövs dock forskning som mer i detalj undersöker nyttan med andra tänkbara 

insatser för barn och ungdomar med dyslexi och studier som utvärderar effekten av olika former av 

läs- och skrivträning och alternativa verktyg. Att tidigt upptäcka och sätta in adekvata insatser för barn 

som löper risk att få dyslexi kan ha stor betydelse för deras fortsatta kunskapsinhämtning och 

livskvalitet. 

 

Barn med språkstörning 

När ett barn får diagnosen språkstörning så innebär det att språket är det främsta funktionshindret och 

att den språkliga utvecklingsnivån inte är åldersadekvat. Det är inte bara fråga om en språkförsening 

då språkutvecklingen oftast inte går att fullständigt hämtas upp med tiden. En språkstörning är dock 

inte ett statiskt tillstånd och den kan se olika ut hos olika individer. Även hos en och samma individ 
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kan diagnosen framträda på olika sätt i olika situationer. Språkstörningen kan också förändras med 

stigande ålder. En språkstörning kan förekomma inom en eller flera av språkets områden, fonologi, 

grammatik, semantik eller pragmatik. Vanligast är problem med fonologi, språkets ljudsystem. 

Exempel på grammatiska problem kan vara utelämning av ordböjningar, särskilt på verb eller att 

barnet använder rak ordföljd istället för omvänd. Om problemen ligger inom det semantiska eller 

lexikala fältet så är det svårt för barnet att mobilisera ord, att förstå överordnade begrepp och 

bildspråk. Det finns väl inarbetade metoder för hur logopeder och lärare arbetar med fonologiska 

problem som uttal och fonologisk processförmåga, men inte med grammatiska. Det är också viktigt att 

se att grammatisk utveckling inte sker isolerat utan att det är bara en del av den totala 

språkutvecklingen. Språkbedömning utgår oftast från barn med typisk utveckling (Nettelbladt & 

Salameh, 2007). Barn med språkstörning har ofta en mycket långsam utveckling vilket gör det svårt att 

uppfatta tecken på att utveckling sker (Nettelbladt & Salameh, 2013). Leonard (2014) har i en 

jämförelsestudie sett att även om barn med språkstörning inte är en homogen grupp så finns vissa 

likheter mellan olika språk. En är att barnen ofta har en förlängd period av inkonsekvent användande 

av tempus- och böjningsmorfem, en annan är svårigheter att förstå meningar med komplexa satser.  

 

Utredningen Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet för elever med vissa 

funktionsnedsättningar (SOU, 2016) visar att läs- och skrivsvårigheter är vanligt förekommande bland 

elever med grav språkstörning. Utredningen gjordes med utgångspunkt att måluppfyllelsen för bland 

annat dessa elever ska öka. För att det ska bli möjligt menar utredarna att det behövs både anpassning 

av skolmiljön och förbättrad kompetens hos personalen. Utredarna menar att elever med 

funktionsnedsättningen grav språkstörning har en svår skolsituation och når målen i lägre utsträckning 

än andra elevgrupper. En av rekommendationerna i rapporten är att elever med grav språkstörning bör 

få intensiv undervisning och träning kring läs- och skrivrelaterade uppgifter. Utgångspunkten behöver 

vara att skolan snabbt ska sätta in stödjande åtgärder. I rapporten nämns att olika typer av digitala 

verktyg kan utgöra ett bra stöd för många elever när de ska skriva (SOU, 2016). I skriften Arbeta med 

språkstörning i skola och förskola (SPSM, 2015), ges rekommendationerna att eleverna får bygga upp 

sitt ordförråd, får läsa och skriva mycket och ofta (gärna på dator) och dessutom få modeller för hur 

man skriver olika typer av texter. Det är också viktigt att eleverna ges tillräckligt med tid för att klara 

av uppgifterna (SPSM, 2015). 

 

Pragmatiska svårigheter 
Pragmatisk förmåga innebär att kunna använda språket på ett ändamålsenligt sätt, det vill säga anpassa 

språket så att det passar i situationen (Nettelbladt & Salameh, 2007; Wengelin, 2009). Det kan 

exempelvis handla om ordval och att barnet ger lagom mycket information för att mottagaren skall 

förstå. Ett annat tecken på pragmatiska svårigheter, menar författarna, kan vara att barnet inte 

använder sig av uttryck som till exempel här, nu, jag, du, den här, där borta. Det är situations- och 

perspektivberoende uttryck som signalerar att talaren eller skribenten kan sätta in sitt budskap i en 

kontext och ta mottagarens perspektiv. Även att kunna skilja på och använda tidsuttryck på rätt sätt är 

svårt för elever med pragmatisk språkstörning. Detta kan synas i elevernas skriftlig berättarförmåga 

långt upp i åren (Nettelbladt & Salameh, 2007).  

Att kunna skriva eller göra en muntlig berättelse ställer stora krav på den språkliga förmågan; 

grammatiken måste ha rätt form, eleven måste kunna minnas flera led och förutsäga eventuella frågor 

till texten samt anpassa berättelsen efter mottagarens reaktioner (Nettelbladt & Salameh, 2007). 
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Speciellt för skriften är att den måste kunna fungera även utanför det sammanhang där den skapades 

(Thorsten, 2018). Vid ungefär fem års ålder kan ett barn med typisk språkutveckling berätta med 

sammanhängande enheter och det har visat sig att barns berättande förmåga förutsäger senare 

skolframgång. Vid sex års ålder går det ofta att skönja en röd tråd i barnets berättande (Nettelbladt & 

Salameh, 2007). 

 

Definition av begreppet språkstörning 
 

För diagnosen som på svenska heter språkstörning har forskare sedan en tid enats om att på engelska 

använda begreppet Developmental Language Disorder (DLD). Bishop (2017) förklarar att språkliga 

svårigheter har diskuterats i många olika termer och detta har lett till att det har varit svårt att 

kommunicera kring dessa svårigheter. Det har även varit problematiskt att forska då det finns så 

många olika benämningar och det har också gjort det svårt för barn att få tillgång till hjälp. I ett 

konsensusprojekt har 57 forskare inom olika discipliner/yrkesgrupper enats om att begreppet DLD ska 

användas för barn som har språkliga svårigheter som påverkar både deras vardag och skolframgång. 

Det ska också vara problem som inte är av tillfällig natur och inte heller har en enkel biologisk 

förklaring. Bishop understryker att språk är komplext och DLD kan se ut på många olika sätt beroende 

på vilka språkliga områden som är påverkade. Det är också vanligt att andra neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (komorbiditet) förekommer hos barn med DLD men det ska inte hindra att de 

får hjälp med sina språkliga svårigheter. 

 

Perspektiv på skrivande 

Genom att använda Farrells (2017) beskrivning av skrivsvårigheter utgår vi från det perspektiv som 

kallas phonics där förespråkarna menar att de allra flesta barn behöver specifik undervisning i att 

förstå sambandet mellan bokstäver och ljud för att kunna lära sig avkoda. (Oakhill, 2018; Tjernberg, 

2013). Forskare som har ett phonicsperspektiv förespråkar att eleverna får tidiga insatser för att 

eleverna inte ska utveckla läs- och skrivsvårigheter. Även valet av undervisningsmetod och 

lärarskicklighet är viktiga faktorer för hur väl elever utvecklas i sitt skrivande (Tjernberg, 2013). Men 

vad är då att utveckla sitt skrivande? Det kan exempelvis handla om att texter blir längre, att de blir 

mer skriftspråkligt korrekta, eller att texterna blir kortare men mer stringenta alltså mer språkligt 

komplexa, i vissa fall är det ett framsteg att texterna blir mer lika andra texter i samma genre, i andra 

fall att texterna blir mer speciella och kreativa. Att utveckla sitt skrivande kan också handla om att 

eleven skriver med större glädje, mer självständigt, eller har fått en bättre förståelse för vad som 

förväntas (Skolforskningsinstitutet, 2018). 

Thorsten (2018) beskriver att läsning hittills är ett mer beforskat område än skrivande och den 

forskning som handlar om skrivande har ofta fokuserat på den tidiga skrivinlärningen. Men fasen efter 

den första skrivinlärningen som för de flesta elever inträffar i 9-10 årsåldern har stor betydelse för den 

fortsatta utvecklingen. Av de studier som finns utgår vissa från lärares erfarenheter vilket gör det svårt 

att generalisera resultaten och veta vad som har påverkat inlärningen. I forskarvärlden finns olika syn 

på hur barn tillägnar sig ett skriftspråk, vissa menar att barn lär sig skriva naturligt i ett sammanhang 

precis som barn lär sig att tala, andra menar att det är explicit undervisning som behövs. Allt fler 

menar dock att det bästa är en kombination. Thorstens syfte med sin avhandling är att studera vad som 

behöver synliggöras i undervisningen för att elever ska kunna utveckla sin förmåga att skriva 
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berättelser. Det hon kom fram till är att elever behöver få möjlighet att urskilja vad ett läsarperspektiv 

är samt hur berättelser kan byggas upp med problem och lösning. 

I en meta-analys gjord av Roth (2000) menar han att det krävs flera komplexa processer för att klara 

av att skriva en berättelse; det gäller att komma på idéer, organisera idéerna, göra en plan, sätta planen 

i verket, samt att ha en överblick över, och kunna revidera texten. Den som skriver måste också kunna 

ta läsarens perspektiv. Att utvärdera kvaliteten i en berättande text kan göras på olika sätt beroende på 

vilket perspektiv och instrument läraren eller forskaren väljer. Oavsett vilken analysmetod som 

används så visar det sig att elever som har svårigheter med skrivande har svårt med både 

skrivprocessen och med skrivprodukten. Det får till följd att alla faser i arbetet med elevernas 

berättande texter påverkas; planering, skrivande och revidering. Vidare påpekar Roth att förmågan till 

muntligt berättande också påverkar förmågan till skriftligt berättande och det finns även vissa bevis för 

att skriftlig berättarförmåga även är kopplad till läsförmåga. Utöver detta så konstaterar flera forskare i 

Roths meta-analys att elever med inlärningssvårigheter använder ineffektiva strategier vid skriftligt 

berättande. Interventioner som fungerar för att stötta skriftligt berättande bör innehålla fyra generella 

delar; tid för planering, att eleven får välja ämnet, respons som fokuserar på innehåll och idéer samt ett 

sammanhang som visar att skrivande är något socialt. En central aspekt för framgång är också att 

arbeta med elevens motivation. 

 

Vad gäller den grundläggande grammatiska utvecklingen så är den vanligtvis färdig ungefär vid 

skolstarten medan ordförrådet fortsätter att utvecklas (Nettelbladt & Salameh, 2007). Även en viss 

förfinad utveckling av den grammatiska förmågan sker och den märks till exempel genom att barnet 

använder fler bisatser och mer ovanliga sammanbindningsord som dessutom och under tiden. 

Vad gäller skrivundervisning så beskriver Farrell (2017) att det finns två huvudsakliga ingångar; den 

traditionella, där läraren undervisar om olika skrivmoment separat i en särskild ordning eller den 

alternativa, som är processinriktad och där fokuserar läraren på att eleverna ska skriva och redigera 

sina egna texter i ett meningsfullt sammanhang. Farrell menar vidare att det finns fördelar och 

nackdelar med båda inriktningarna. Han förespråkar att skrivundervisning sker i ett meningsfullt 

sammanhang gärna med hjälp av stöttande modeller som hjälper elever med planering av text, innehåll 

och även återkoppling. Samtidigt menar han att exempelvis elever med dyslexi kan behöva öva 

stavning separat eftersom den kunskapen inte tycks överföras automatiskt mellan olika sammanhang 

och dessutom behöver de sannolikt öva mer än sina jämnåriga. Men vad säger då forskningen om 

skrivundervisning? Vilken typ av undervisning bedrivs och bör bedrivas för elever i olika typer av 

skrivsvårigheter? Vår tanke och förhoppning är att i en systematisk litteraturstudie kunna få vissa svar 

på dessa frågor. Då skrivundervisning är ett ganska vitt begrepp har vi valt att särskilt studera 

skrivundervisning med avseende på hur lärare undervisar i grammatik respektive hur skribenter håller 

en röd tråd i en text (skapar en narrativ).  
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Syfte 

Att undersöka vad forskningen säger om vilka undervisningsmetoder som används av lärare för att 

utveckla skriftspråket hos elever i språklig sårbarhet i åldern 10-15 år. 

 

Frågeställningar 

Hur undervisar lärare elever i språklig sårbarhet i grammatiskt korrekt skrivande? 

Hur undervisar lärare elever i språklig sårbarhet i att skriva en berättande text? 

Vilka andra sätt att undervisa kan ha betydelse för skrivundervisningen när lärare undervisar elever i 

språklig sårbarhet?  

Skiljer sig skrivundervisningen för elever i språklig sårbarhet mot skrivundervisningen för elever med 

typisk utveckling?  

 

Metod 

Våra huvudsakliga frågeställningar rörde alltså grammatiskt korrekt skrivande samt hur elever kan lära 

sig skriftligt berättande. För att identifiera elever som kan befinna sig i språklig sårbarhet i skolan 

kategoriserade vi våra sökningar efter grupperna andraspråksinlärare, elever med dyslexi samt elever 

med språkstörning. Vi hade också ha en kategori av resultat som vi kallade för undervisningsstrategier. 

 

Systematiska litteraturstudier skiljer sig från allmänna litteraturstudier på så sätt att det finns ett uttalat 

syfte och att kriterierna för hur litteraturstudien tagits fram är klart utskrivna. Det är viktigt att välja 

artiklar till sin studie där de etiska övervägandena står redovisade (Eriksson Barajas, Forsgren & 

Wengström., 2013). För de artiklar som till slut ingår i studien bör alla resultat redovisas, även de som 

inte stämmer med de antaganden som studieförfattarna har gjort. Tanken bakom metoden är att hitta 

all evidens som finns inom ett ämnesområde och redovisa den samlade analysen. Det är också viktigt 

att kvalitetsgranska studierna så att väl genomförda studier, oavsett resultat, är de studier som får mest 

genomslag i analysen. Artiklarna i litteraturstudien utgör data för studien och är markerade med en 

stjärna i referenslistan. 

Datainsamlingsmetod 

För att hitta artiklar som rör skrivundervisning för elever i språklig sårbarhet har vi använt följande 

sökord: writing instruction, children, grammar skills, narrative skills, second language acquisition, 

teaching strategies, dyslexia, language disorder samt developmental language disorder.  
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Vi har använt Stockholms universitets databas för våra sökningar. Vid sökning så går sökmotorn 

igenom ett stort antal databaser samtidigt. Exempel på databaser som vi tagit artiklar ifrån är ERIC 

och Academic Search Premier. Sökningarna genomfördes i oktober 2018. Sökorden valdes gemensamt 

men vi delade upp sökningarna mellan oss så att den ena sökte på dyslexia, language disorder och 

developmental language disorder för både grammar skills och narrative skills och den andra sökte på 

second language acquisition och teaching strategies för både grammar skills och narrative skills. Vi 

har löpande haft en dialog om vilka artiklar som ska ingå i studien. 

Våra artiklar är samtliga skrivna på engelska och alla är studier med kvantitativ eller kvalitativ ansats, 

inga meta-analyser är med. De huvudsakliga sökord vi bestämde oss för blev ”writing instruction” och 

”children”. Dessa sökord kombinerades sedan med systematiska sökningar på ”grammar skills” och 

”narrative skills” för att finna artiklar som svarar på frågeställningarna. Vi valde att ytterligare 

kombinera dessa sökord med tre kategorier av elever i språklig sårbarhet samt en kategori som vi 

kallar undervisningsstrategier. Sökord för elever i språklig sårbarhet är andraspråksinlärning, elever 

med dyslexi samt elever med språkstörning. Kategorin undervisningsstrategier översatte vi till 

”teaching strategies” i sökningarna. Som tidigare nämnts så är det huvudsakliga intresseområdet för 

studien fasen efter den första skrivinlärningen. Det är givetvis olika i åldrarna när detta sker men vi 

tänker oss åldrarna 10-15 år. I Bilaga 1 redovisar vi i Tabell 1a till 1j sökningarna för de olika 

kombinationerna. För sökningar på ”grammar skills” i kombination med de olika kategorierna fick vi 

43 abstracts att läsa och för sökningar på ”narrative skills” i kombination med de olika kategorierna 

fick vi 59 abstracts att läsa, totalt 102 abstracts. 

 

Urval 

Inklusionskriterier 

Våra inklusionskriterier är att artiklarna ska vara granskade av oberoende forskare innan publicering, 

så kallad “peer review” (Eriksson Barajas, et al., 2013), och att de ska vara publicerade i någon 

akademisk tidskrift, academic journal. Vi har helst velat undvika studier äldre än år 2000 men då det 

var svårt få ihop tillräckligt antal artiklar för elever inom åldersgruppen 10-15 år har några äldre 

studier tagits med. 

Exklusionskriterier 

De kriterier vi har använt för exkludering av studier är att ämnet inte stämmer, till exempel “reading” 

istället för “writing”, att elevernas ålder inte ligger inom åldersspannet om 10-15 år eller att elevernas 

diagnos i studien ligger utanför frågeställningarna, till exempel blindhet. Ett ganska stort antal studier 

har exkluderats av mer praktiska orsaker som att studien inte finns i fulltext, alltså att det inte går att 

skriva ut en pdf-fil eller tillgången är på annat sätt begränsad, att studien är skriven på annat språk än 

engelska (eller svenska), till exempel isländska eller att studien är en dubblett vilket innebär att den 

tidigare har kommit upp i en annan sökkombination. Exakt antal artiklar som är inkluderade och 

exkluderade för varje kriterie framgår av Bilaga 1. 

 

Av de 102 abstracts vi har läst har vi främst genom exklusion kommit fram till 22 artiklar som vi har 

läst igenom noggrant. I Bilaga 2 finns tabeller som visar exakt hur exklusion och inklusion har gått till.  
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För att förtydliga för läsaren har vi nedan gjort en tabell där det framgår hur artiklarna fördelade sig 

över de huvudsakliga sökorden, ”grammar skills” och ”narrative skills”, och de olika kategorierna.  

Tabell över fördelning av sökord på totalt antal artiklar. 

Sökord ”grammar skills” ”narrative skills” Total 

andraspråksinlärning 1 1 2 

undervisningsstrategier 7 7 14 

elever med dyslexi 1 1 2 

elever med 

språkstörning 

2 2 4 

Total   22 

 

Etiska överväganden 

Enligt Eriksson Barajas et al. (2013) är det viktigt att data för den systematiska litteraturstudien utgörs 

av artiklar där de etiska övervägandena står redovisade och att en värdering sker av de studier som 

skall ingå i litteraturstudien. Resultaten bör beskrivas med en god struktur och det bör balanseras mot 

ett rikligt innehåll som komprimerar det väsentliga och samtidigt behåller nyanserna. Alla artiklar som 

ingår ska redovisas och de ska arkiveras på ett säkert sätt i minst 10 år. Samtliga resultat måste 

redovisas, även de som inte stämmer med det syfte och de frågeställningar som studieförfattarna har i 

litteraturstudien. 

Resultat 

Kvalitetsgranskning  

Enligt Barajas Eriksson et al. (2013) så har randomiserade kontrollerade studier ett högt bevisvärde. 

Denna typ av studie är oftast experimentell, alltså att någon typ av intervention sätts in på 

urvalsgruppen och att resultatet jämförs mot en kontrollgrupp. Detta har varit vägledande för hur vi 

har kvalitetsbedömt de artiklar som ingår i vår studie. Randomiserade studier inom vårt område är 

dock ovanliga så andra kriterier för hög kvalitet har exempelvis varit att reliabilitet och validitet är 

mätt eller kommenterad, att urvalet har varit stort beroende på typ av studie samt att etablerade tester 

har använts. Vid läsning av artiklarna har vi föjlt och fyllt i en mall med rubrikerna Artikel, Design, 

Urval/Bortfall, Mätinstrument o dyl, Reliabilitet/Validitet, Statistik i resultatet samt slutligen Total 

kvalitetsbedömning 1-3 (1=hög, 3=låg). Vi har sinsemellan diskuterat och kommenterat 

kvalitetsbedömningarna. I Bilaga 2 syns kvalitetsgranskningar för dels artiklar med sökord ”grammar 

skills” (tabell 3a) dels ”narrative skills” (tabell 3b).  
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Design och metod i de granskade studierna 

En vanlig design i studierna för andraspråksinlärning är longitudinella studier, till exempel Bae och 

Lee (2012). Flera studier är kvasi-experimentella, till exempel Furey, Marcotte, Craig och Hintze 

(2017) och Asaro-Saddler och Saddler (2010), förmodligen för att randomiserade studier är svåra att 

åstadkomma när populationerna är smala kategorier så som till exempel dyslexi. Många av 

studieförfattarna låter elever skriva olika former av texter som bedöms och poängsätts på olika sätt för 

att analysera olika parametrar, exempelvis Bentham, Davies och Galbraith (2015) samt Patel och Laud 

(2007). I en del studier, till exempel i Thompson, Tanimoto, Lyman, Geselowitz, Begay, Nielsen…och 

Berninger (2017) samt Berninger, Nagy och Beers (2010), används beprövade instrument som har en 

hög interbedömarreliabilitet, exempelvis WIAT (paragraph scoring system). Andra exempel på 

etablerade mätinstrument används som till exempel TROG-2 vilket mäter grammatisk förståelse. Detta 

instrument används till exempel i studien av Cragg och Nation (2006).  Flera olika typer av studier, 

även kvalitativa, är representerade. Ett exempel på en kvalitativ studie är Magalas och Ryan (2016).  

Resultatanalys 

Vårt fullständiga resultat går att finna i tabellform i Bilaga 2. Där har vi delat upp resultatet efter våra 

huvudsakliga sökord, “grammar skills” och “narrative skills” för skrivförmåga. För att få reda på mer 

så valde vi också att kombinera vardera av dessa två sökord med fyra kategorier. Dessa kategorier är 

andraspråksinlärning, dyslexi, elever med språkstörning och undervisningsstrategier. Kategorin för 

undervisningsstrategier är av en bredare karaktär och där fick vi också flest träffar på artiklar. Nedan 

redovisar vi de artiklar vi fann för “grammar skills” respektive “narrative skills” kategori för kategori. 

 

Grammatiskt korrekt skrivande 

Andraspråksinlärning 
Tre av våra artiklar, Berninger, Nagy och Beers (2011) ; Cheng, Klinger och Zheng (2007) samt Bae 

och Lee (2012) finns med i kategorin andraspråksinlärning och endast en kom med i sökningen på 

grammatik. Det är artikeln av Bae och Lee (2012). Studien har fått betyget 1 i vår kvalitetsbedömning 

och det är en longitudinell studie. Studien är huvudsakligen genomförd i Sydkorea med koreanska 

barn i årskurs två till sex som har fått ingå i språkträningsprogrammet English for Young Learners. 

Jämförelser har gjorts med amerikanska barn med engelska som första språk på en rad parametrar; 

grammatik, innehåll, sammanhang, stavning och textlängd. När det gällde alla dessa parametrar så 

skedde en förbättring över tid i allt men urvalsgruppen av andraspråkselever presterade sämre i 

grammatik i jämförelse med kontrollgruppen. Forskarna nämner flera pedagogiska tips om hur lärare 

kan jobba. De tips som rör skrivande är att låta elever få skriva i ett meningsfullt sammanhang, att 

skriva ofta och i olika genrer och situationer – exempelvis korta essäer eller läxor samt att eleverna får 

skriva i samband med läsning. För denna studie finns bakomliggande faktorer som mycket väl kan ha 

påverkat resultatet. Föräldrarna var mycket motiverade att få in sina barn i programmet då det var 

mycket välrenommerat och alla lärare i programmet hade engelska som förstaspråk. 

 

Dyslexi 
McCormack-Colbert, Ware och Wyn Jones (2018) undersökte hur explicit undervisning i grammatik i 

ett meningsfullt sammanhang kan hjälpa elever med dyslexi. Det visade sig att eleverna både var 
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positiva till denna typ av undervisning och blev bättre på att skriva texter med hjälp av undervisning i 

semantik och grammatiska strukturer. Studien använde designen mixed method där resultat från 

standard test, lärarbedömningar, undervisningsintervention, halvstrukturerade intervjuer, arkivdata, 

klassobservationer och aktionsforskning bidrog till det samlade resultatet. Urvalet var endast fem 

elever och möjligtvis kan det faktum att eleverna fick så mycket uppmärksamhet ha givit ett positivt 

resultat just därför, den så kallade Hawthorne-effekten (https://psycnet.apa.org). Thompson et al. 

(2017) utvärderade effekten av att sammanföra datoriserade lektioner och på så sätt ge explicit 

undervisning i läsande och skrivande med ett tema med “hope stories” och kodande på dator för elever 

med dyslexi. Kodande på dator innebär i detta fall att eleverna fick öva på att programmera med hjälp 

av speciella program för barn. Det forskarna kom fram till var att elever med dyslexi behöver explicit 

undervisning både vad gäller läsning och stavning. Elever med dyslexi behöver, förutom undervisning 

i fonologisk medvetenhet, undervisning i ordbilder och morfologi för att lära sig effektiva strategier 

för att hitta ledtrådar till ordens betydelse utifrån hur ordet ser ut i text. Vidare tycks det, enligt 

Thompson et al. (2017), också vara framgångsrikt att använda sig av exempelvis “hope stories” som 

ett komplement till datoriserad undervisning i läsning och skrivning. Ett problem med resultatet av 

studien är dock att interventionen innehöll flera olika moment och att det är därför svårt att veta exakt 

vilket/vilka moment i interventionen som har åstadkommit effekten. 

 

Elever med språkstörning (DLD och LD) 
Vi fann inga studier inom denna kategori som var inriktade på grammatiskt korrekt skrivande. 

 

Undervisningsstrategier 
Vad gäller undervisning om skrivkonventioner så har Furey, Marcotte, Craig och Hintze (2017) 

undersökt om elevers deltagande i en skrivintervention som kombinerade meningsbyggnad och 

redigeringsstrategier med självreglering (enligt SRSD-modellen som innebär att eleverna  i olika steg 

får utveckla bakgrundskunskap, öva och memorera strategier, öva gemensamt och individuellt) ger en 

signifikant förbättring i resultatet hos fjärdeklasskribenter som kämpade med skrivandet. Hypotesen 

var att eleverna skulle överträffa sina resultat både vad gäller skrivkonventioner och berättelsekvalitet. 

I deras studie överträffade också de elever som tog del av interventionen sina resultat när det gällde 

skrivkonventioner, exempelvis interpunktion och styckeindelning, jämfört med kontrollgruppen. 

Interventionen förbättrade dock inte kvaliteten på berättelserna i övrigt.  

Ett mått på textkvalitet kan vara meningsbyggnad. Bygga meningar kan göras på ett mer avancerat sätt 

genom att använda sambandsord. Kring detta har Bentham, Davies och Galbraith (2016) gjort ett 

randomiserat experiment för att undersöka om en strategi som handlar om att träna eleverna i att öka 

användningen av sammanbindningsord samtidigt ökar elevers förmåga att resonera. Resultatet var att 

det fick en positiv effekt på elevernas resonemangsförmåga när de tränades att använda fler och mer 

komplexa sammanbindningsord. Effekten kvarstod dock inte för experimentgruppen när forskarna 

gjorde eftertester. Den förstnämnda studien (Furey et al., 2017) är gjord på elever som får kämpa med 

sitt skrivande medan den andra har ett randomiserat urval av 107 stycken 14-15-åringar från brittiska 

skolor. Även om Furey et al (2017) menar att resultaten från deras studie bara är generaliserbar för 

fjärdeklassare så tyder båda studiernas resultat sammantaget på att elever både med och utan 

svårigheter med skrivande har nytta av explicit undervisning i skrivkonventioner. Noterbart är dock att 

i studien av Furey et al. (2017) så fördjupades inte berättelsekvaliteten. 
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En annan ingång till skrivundervisning är att fokusera på mening och innehåll. Magalas och Ryan 

(2016) har undersökt hur programmet Young Writers Program fungerar. YWP låter eleverna själva 

välja ämnen, och antalet ord som användes i texten bedömdes som viktigare än stavning och 

grammatik. I programmet sätter eleven ett eget mål vad gäller antalet ord och de ska klara detta inom 

en månad. Författarna anser dock att YWP behöver utveckla sin struktur mer än så. Det saknas 

exempelvis en beskrivning av hur programmet ska implementeras i klassrummet, och forskarna menar 

också att modifieringar behövs för att passa elever med olika inlärningskapacitet, samt att det 

programmet behöver kopplas till vad som står i läroplanen för olika årskurser. Även Frater (2004) 

genomförde en studie som handlar om meningsinriktad skrivundervisning. Frater försökte visa att 

meningsinriktad undervisning på text-nivå samt läsning är viktigare för skrivutvecklingen än explicit 

undervisning i grammatik. Han argumenterar i resultatet för att lärare i första hand måste fokusera på 

att lära ut disposition och genrekunskap, och i andra hand grammatisk kunskap om ordböjning och 

meningsbyggnad. Resultatet bygger på två enkäter och två elevtexter av elever i år 7. Studien har dock 

ett svagt bevisvärde då artikeln har karaktär av att vara en argumenterande text snarare än en 

undersökande studie.  

Att läs- och skrivförmåga hänger ihop är väl belagt (Farrell, 2017) och två av artiklarna i vår studie 

handlar om detta. Den första är av Vallecorsa och deBettencourt (1997) som undersökte nyttan av 

direkt undervisning i hur texter är uppbyggda både vad gäller läsning och textproduktion för elever 

med inlärningssvårigheter. Det visade sig att antalet “story elements” ökade för både återberättande 

och i textproduktion när eleverna fick direkt undervisning. Ingen transfereffekt från läsning till 

skrivning kunde forskarna iaktta och de menar därför att explicit undervisning behöver ske inom både 

läsning respektive textproduktion.  

Den andra studien, gjord av Cragg och Nation (2006), undersökte i en kvasi-experimentell studie hur 

textproduktion hos 10-åringar med nedsatt läsförståelse ser ut. Trots flytande avkodning hade dessa 

elever svårigheter med läsförståelse. En rad variabler mättes: stavning, förmåga att berätta skriftligt 

och muntligt, berättelseförståelse, textlängd, syntaktisk komplexitet, innehåll och disposition. Texterna 

författade av elever med svag läsförståelse skiljde sig inte i längd eller grammatisk komplexitet från 

andra elevers texter, men däremot i innehåll och disposition. Forskarna hittade inget samband mellan 

avkodningsförmåga och berättelseförmåga medan det fanns en positiv korrelation mellan 

läsförståelseförmåga och berättelseförmåga. 

 

Att skriva en berättande text 

Andraspråksinlärning 
Två artiklar handlar om att skriva en berättande text, Berninger, Nagy och Beers (2011) och Cheng, 

Klinger och Zheng (2007). Båda artiklarna har fått betyget 1 i vår kvalitetsbedömning och studien av 

Berninger et al.(2011) är en longitudinell studie. 

Studien av Cheng et al. (2007) är utförd i Kanada på ungdomar som går på högstadiet. Elever med 

engelska som andraspråk jämfördes med elever med engelska som förstaspråk. I andraspråksgruppen 

ingick dels elever som lärt sig läsa och skriva på sitt första språk samt de som lärt sig läsa och skriva 

på sitt andraspråk. Nationaliteter och förstaspråk i denna grupp framgår inte. Överlag presterade 

andraspråksinlärarna sämre på en rad språktest. Störst skillnad fanns i ordförråd. Författarna ger några 

pedagogiska tips på hur lärare kan arbeta, exempelvis att jobba med den kulturella kontexten i läs- och 
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skrivaktiviteter. En annan rekommendation är att fokusera på ordförråd och att träna på att läsa mellan 

raderna. 

I studien av Berninger et al. (2011) så framkommer att elever ofta skriver fullständiga meningar i år 1 

(USA) men först i år 4 så väl att de kan kombinera meningar utan att ändra innehållet, det vill säga att 

med hjälp av sambandsord sätta ihop två meningar till en. Eleverna i studien skrev över lag snabbare 

och fick med fler idéer och meningar i sina texter om de fick skriva med penna och papper istället för 

på ett tangentbord. Vi kan inte se några distinkta skillnader i resultaten hos studierna med sökord 

andraspråksinlärning beroende på om sökordet är “grammar skills” eller “narrative skills”. 

 

Dyslexi 
Thompson et al. (2017) refererad ovan, kommer liksom Berninger et al. (2007) fram till att elever med 

dyslexi behöver, förutom undervisning i fonologisk medvetenhet, undervisning i ordbilder och 

morfologi för att lära sig effektiva strategier för att hitta ledtrådar till ordens betydelse utifrån hur ordet 

ser ut i text. Berninger et al. (2007) undersökte också vad undervisning i stavning har för effekt på 

elevers textkomposition. Slutsatsen forskarna drog i studien var att elever med dyslexi har nytta av 

stavningsundervisning som bygger på fonologi. Forskarna kom också fram till att elever med dyslexi 

sannolikt kommer att behöva explicit skrivundervisning genom hela sin skolgång. De rekommenderar 

att elever får använda ledtråder i språket för att förstå ords funktion i en mening, och att de får spela 

spel där de övar på att sortera ord för att utveckla både syntaktisk och morfologisk medvetenhet. Att 

bli syntaktiskt medveten kan vara en hjälp när elever ska få ner sina tankar i skrift. 

 

Elever med språkstörning (DLD och LD ) 
Dockrell, Ricketts, Charman, och Lindsay (2014) har undersökt hur nedsatt muntlig förmåga påverkar 

förmågan att skriva en berättande (narrativ) text. I studien jämfördes elever med språkstörning med 

elever med autism. Resultaten för eleverna med språkstörning var att de fick lägre resultat i mätningar 

som gällde skrivande för hand, produktivitet och grammatisk korrekthet men inte vid bedömning av 

textkvalitet. Textkvaliteten bedömdes med hjälp av en modifierad version av WIAT, paragraph 

scoring system. Inom gruppen elever med språkstörning svarade förmågan att skriva för hand för den 

största delen av variansen i textkvalitet. För gruppen elever med autism var förmåga att skriva för 

hand, deras muntliga förmåga och mängden autismsymptom signifikanta predikatorer för texternas 

kvalitet. 

Koutsoftas (2018) undersökte texter skrivna av elever i skolår 4 och 6. Eleverna som ingick i gruppen 

bedömdes inte ha några språkliga svårigheter. Det visade sig vara få skillnader i texterna vad gällde 

antal idéer, organisation och antal satser per mening när elever i år 4 jämfördes med elever i år 6. Inom 

respektive grupp fanns det dock stora skillnader på micronivå (stavning, grammatik, 

meningsbyggnad). Det visade sig också att läsförmåga tycks ha större påverkan på skrivförmågan för 

eleverna i år 4 än för eleverna i år 6. Eftersom språk är komplext så rekommenderar forskarna att 

lärare tar hjälp av skollogopeder även när det gäller att utveckla elevernas skrivutveckling. 

 

Undervisningsstrategier 
Vad visar då studierna vi läst om undervisning i skriftlig berättarförmåga? De Smedt et al (2016) 

undersökte hur skrivundervisning ser ut i Flandern (region i Belgien där nederländska är 

majoritetsspråket). De ville ta reda på hur lärare undervisar i skrivande; hur lärare tänker kring 

skrivundervisning och hur detta korrelerar med elevers motivation och prestationer. 
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De Smedt, Van Keer och Merchie (2016) kom fram till att lärarna ägnar 65 min/vecka av 

undervisningstiden till olika skrivuppgifter. Lärarna kombinerar traditionell skrivundervisning med 

mer processinriktad skrivundervisning. Generellt var lärarna positiva till skrivande och 

skrivundervisning och de litade på sin förmåga att undervisa i skrivande. Vad gäller sambandet mellan 

elevers attityder och deras prestationer så visade det sig att elever som hade god förmåga att komma 

med idéer och hade en inre motivation skrev bättre texter än elever som enbart drevs av yttre 

motivation, exempelvis i form av betyg. Lärares förmåga att undervisa i skrivande visade sig korrelera 

positivt med elevers förmåga att skriva förklarande texter. En svaghet med studien är att data kring hur 

lärarna undervisar bygger på lärarnas egna svar vilket kanske inte alltid ger en helt korrekt bild av hur 

det ser ut i verkligheten. 

 

Studien beskriven ovan visade på att elever som drivs av inre motivation lyckas bättre i sitt skrivande. 

Guthrie et al. (1996) undersökte en modell för att skapa ett utbildningssammanhang som ökar 

engagemanget för läs- och skrivaktiviteter. Modellen som undersöktes var CORI (Concept-Oriented 

Reading Instruction), vilket innebär att bygga läs- och skrivundervisning kring särskilda teman. 

Författarnas slutsats av undersökningen är att CORI ökar engagemanget för läs- och skrivaktiviteter 

hos elever i år 3 och 5. Slutsatsen dras utifrån lärarnas observationer, elevernas portfolios, deltagande i 

klassrummet, samt mätningar som visade statistiskt signifikanta ökningar av engagemanget hos 

eleverna. Engagemanget hörde ihop med en ökning av inre motivation, alltså driven av lust och 

meningsfullhet i motsats till yttre belöningar i form av exempelvis betyg. Ökningar i inre motivation 

ledde i sin tur till mer frekvent och mer varierad läsning. Forskarna använde sig inte av 

standardiserade lästest vid mätningen av läsförmåga eftersom de menar att dessa inte alltid reflekterar 

de högre nivåerna av läsning. Studiens resultat visar precis som De Smedt et al (2016) på vikten av 

inre motivation för läs- och skrivutveckling. 

En annan typ av modell som syftar till att utveckla elevers skrivande är SRSD-modellen (Self-

regulated strategy development) som kom upp i en studie även under sökord ”grammar skills”. Asaro-

Saddler och Saddler (2010) undersökte SRSD-modellens effekt på en grupp elever med autism. 

Eleverna fick öva på att skriva berättelser i sex steg; utveckla bakgrundskunskap, diskutera strategi, 

modellera strategin, memorera strategin, öva gemensamt och öva individuellt. SRSD-modellen gav 

effekt för alla tre elever som ingick i studien. Resultatet visade även på en viss överföringseffekt till 

annan texttyp och effekten bestod till viss del fyra veckor efter avslutad intervention. Patel och Laud 

(2007) studerade om det är möjligt att integrera en skrivstrategi baserad på SRSD-modellen i ett 

existerande stödprogram för 3 elever i år 6. Resultatet visade att elevernas skrivkunskaper förbättrades 

och eleverna kunde även till viss del generalisera kunskaperna till de ordinarie uppgifterna i 

klassrummet. Deras betyg höjdes dock inte. 

Children´s Struggles with the Writing Process Exploring Storytelling, Visual Arts, and Keyboarding to 

Promote Narrative Story Writing är en studie av Dunn och Finley (2010), kring en skrivintervention. 

Interventionen hade tre syften; att hjälpa barn från låginkomstfamiljer att förbättra sin skrivförmåga, 

att ge möjlighet till lärarstudenter att öva på att undervisa i skrivstrategier samt att upprepa 

interventionen Thirsty Thinkers writing skills strategy. Det är en modell som går ut på att utföra en 

skrivuppgift i tre olika steg (think - reflect - text) med hjälp av sju frågor, WWW (who, when, where), 

W=2 (What does the main characters do?, What happens?), H=2 (How does it end?, How does the 

main character feel?) samt använda sig av bilder (exempelvis rita sin historia) i planeringen av 

berättelsen och möjlighet att skriva med alternativa verktyg. Resultatet beskrivs av författarna i termer 

av “möjliga fördelar med studien”: 
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 Många av eleverna fick en positiv syn på skrivande. 

 Det är en modell som lärare kan använda i sitt klassrum 

 Den har genererat representativa exempeltexter som lärare kan använda för att planera sin 

undervisning 

 Strategierna som användes kan få lärare att reflektera över sin egen skrivundervisning och hur de 

kan hjälpa sina elever att bli bättre på att skriva 

 

Ytterligare en texttyp som elever behöver öva på att skriva är sammanfattningar, och två av studierna 

handlar om att skriva sammanfattningar, vilket är svårt för många elever. Taylor (1986) undersökte 

hur elever i år 4 och 5 sammanfattar förklarande respektive berättande texter. Taylor (1986) utgick 

från att det är svårt för många elever att skriva sammanfattningar och därför undersökte de snarare vad 

i elevernas skrivande som är svårt. Studien visade på liten skillnad i kvalitet av sammanfattningar 

mellan de olika texttyperna men att eleverna uppfattade att förklarande text var svårare att 

sammanfatta än en berättande text. Den största svårigheten i skrivandet var att hitta den huvudsakliga 

idén i texterna. Roller och Schreiner (1985) undersökte hur effektivt det är med direkt undervisning i 

hur text är organiserad jämfört med traditionell undervisning för att öka läsförståelse och förmåga att 

sammanfatta text. Resultaten indikerar att elever i år 6 förstår båda typerna av texter lika bra men att 

det tar längre tid att läsa en förklarande text. Studierna visar positiva signifikanta effekter på att skriva 

sammanfattningar för de elever som fått undervisning i att förstå hur texter är organiserade. 

 

Diskussion 

Genomgående i studierna så kan vi se att explicit undervisning i både grammatik och 

berättelseuppbyggnad ger positiva resultat på skrivförmåga, se exempelsvis Furey et al. (2017) samt 

Asaro-Saddler &Saddler (2010). När det gäller våra sökord så finner vi inga stora skillnader i vad som 

framkommer beroende på om sökordet är ”grammar skills” eller ”narrative skills”. Många studier 

undersöker flera parametrar samtidigt vilket gör det svårt att särskilja resultaten för de huvudsakliga 

sökorden. Kanske understryker det komplexiteten i skriftlig berättarförmåga. 

Resultatdiskussion utifrån syfte och 

frågeställningar 

Vårt syfte var att undersöka vilka metoder som används för att utveckla skriftspråket hos elever i 

språklig sårbarhet. I kategorin för undervisningsstrategier så är flertalet studier baserade på urval av 

elever där majoriteten inte nödvändigtvis har språkliga svårigheter. I de övriga kategorierna så 

befinner sig eleverna i olika typer av språklig sårbarhet. Vi har läst både beskrivande studier och 

interventionsstudier. 

Vår första frågeställning rörde hur lärare undervisar elevgruppen i grammatiskt korrekt skrivande. 

Flera av studiernas resultat pekar mot att explicit undervisning i grammatik ger effekt (McCormack-

Colbert et al., 2018; Thompson et al., 2018; Bentham et al., 2016). Till exempel såg Bentham et al. 
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(2015) positiva effekter av undervisning om sambandsord. I studien framkom dock att effekterna inte 

kvarstod över tid och det vore intressant att veta hur en mer kvarstående effekt av sådan undervisning 

kan uppnås. 

Vår andra frågeställning rörde hur lärare undervisar elevgruppen i att skriva en berättande text. Av 

resultatet framgår att muntlig förmåga är sammankopplad med förmågan att skriva en berättande text 

(Dockrell et al. 2014). Att undervisa elever med hjälp av stöttande modeller, exempelvis SRSD-

modellen verkar ge effekt (Asaro-Saddler & Saddler, 2010; Furey et al., 2017 ). Inre motivation tycks 

också viktigt för hur elever lyckas i sitt skrivande (Guthrie et al., 1996; DeSmedt et al., 2016; Dunn & 

Finley, 2010). 

Vår tredje frågeställning rörde vilka andra sätt att undervisa som kan ha betydelse för 

skrivundervisningen när lärare undervisar elever i språklig sårbarhet. För elever med dyslexi visar 

resultaten från både Thompson et al. (2018) och Berninger et al. (2007) att eleverna behöver explicit 

undervisning i stavning, både vad gäller fonologi, morfologi och ortografi. Den här typen av 

undervisning har effekt på elevernas textkomposition och forskarna menar att eleverna sannolikt 

kommer att behöva explicit undervisning av den här typen under hela sin skolgång. Digitala 

hjälpmedel tycks fungera både stöttande och motiverande (Morattelli & deJarnette, 2014; Thompson 

et al. 2018). Med tanke på resultatet från studien av Dockrell et al. (2014) som visar att elevers 

förmåga att skriva för hand till stor del förklarar deras ofta bristande förmåga att skriva berättande 

texter så verkar det rimligt att elever som har problem med att skriva för hand får möjlighet att 

använda sig av alternativa skrivverktyg. 

Vilka tycks då vara de bärande elementen som är nödvändiga för att elever i språklig sårbarhet ska 

kunna utveckla sin skrivförmåga? Ett bärande element tycks vara utvecklingen av ett tillräckligt 

ordförråd. Flera studier (Dockrell et al., 2014; Bae & Lee, 2012; Cheng et al., 2007) visar att 

ordförrådet spelar roll för skrivförmågan. De två senare studierna undersöker andraspråksinlärare. Bae 

och Lee (2012) rekommenderar att elever får skriva i samband med läsning. Författarna till flera av 

våra studier menar att läsning och skrivning kan kombineras, till exempel Koutsoftas (2018) men 

Vallecorsa och deBettencourt (1997) menar att explicit undervisning bör ske inom både läsning och 

textproduktion eftersom de i sin studie inte hittade någon transfereffekt från läsförståelseundervisning 

till berättelseuppbyggnad i textproduktion. Även stöttande modeller som fokuserar på strategier för 

skriftlig berättarförmåga tycks ge positiv effekt (Furey et al. 2017). 

En av våra frågor var om skrivundervisning skiljer sig för elever i språklig sårbarhet mot 

skrivundervisningen för elever med typisk utveckling. Här har det varit svårt att finna några entydiga 

svar utöver resultaten från studierna av Bentham et al. (2015) och Furey et al. (2017), men utifrån de 

resultat vi har för elever i språklig sårbarhet verkar det rimligt att elever med typisk språkutveckling 

också skulle ha nytta av explicit grammatikundervising och berättelseuppbyggnad. 

 

Resultatdiskussion utifrån teoretiska 

utgångspunkter  

Vi har i vårt arbete delat upp skrivundervisning utifrån olika aspekter på skrivande, grammatik 

respektive berättelseuppbyggnad. Eftersom vi är väl medvetna om att elever sinsemellan är mycket 

olika så har vi försökt kategorisera studier utifrån olika typer av språklig sårbarhet som elever kan vara 

i. Skrivande är emellertid så komplext att aspekter på skrivande och olika kategorier går i varandra. 
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Det ena påverkar det andra och det kan vara svårt att veta vad som påverkar vilket. Det behöver 

emellertid inte alltid vara en nackdel. Nettelbladt och Salameh (2007) beskriver hur programmet 

Segram är framtaget utifrån teorier om hur vuxna andraspråksinlärare automatiserar grammatiska 

strukturer, men att det också kan användas av barn med språkstörning. Även om aspekter på skrivande 

och kategorier av lärare går i varandra så kan vi urskilja att ett gemensamt drag är att strukturerad 

undervisning som fokuserar på strategiska kunskaper och moment är att rekommendera. 

Vi har tagit fasta på det uttryck som Bruce et al. (2016) använder, språklig sårbarhet, som vi tycker 

förmedlar att eleven inte är störd eller onormal utan sårbar och det signalerar att omgivningen behöver 

gå varligt fram. Att tänka i termer av språklig sårbarhet sätter fokus på att lärare måste anpassa 

undervisningen och möjliggöra lärande även för elever som har atypisk språkutveckling. Det kan 

emellertid vara svårt då gruppen språkligt sårbara kan komma att innehålla många olika typer av 

svårigheter. En andraspråksinlärare kan ha behov av helt andra anpassningar än en elev med 

språkstörning eller en elev med dyslexi och det kan vara svårt för läraren att möta. Tyder våra resultat 

på att olika kategorier behöver olika typer av undervisning? Vi har funnit att elever med dyslexi 

sannolikt behöver undervisning i fonologi, morfologi och hjälp med att se ordbilder och att det är 

något de behöver genom hela sin skolgång (Thompson et al., 2017; Berninger et al., 2007). Vidare 

verkar inte minst byggande av ordförråd vara något att ta fasta på när det gäller andraspråksinlärare 

(Cheng et al., 2007). Byggande av ordförråd som metod gäller även för elever med språkstörning 

liksom användande av stöttande modeller (Dockrell et al. 2014).  

Farrell (2017) beskriver att det finns två huvudsakliga ingångar till skrivundervisning; den 

traditionella, där läraren undervisar om olika skrivmoment separat i en särskild ordning och den 

alternativa, som är processinriktad där läraren fokuserar på att eleverna ska skriva och redigera sina 

egna texter i ett meningsfullt sammanhang. Vårt resultat tycks bekräfta den andra ingången där fokus 

på meningsfulla sammanhang är ledord för att elevernas grammatik ska förbättras (Bae & Lee, 2012; 

Frater, 2004). Ingen forskare förespråkar övning i grammatik som en egen aktivitet utan sammanhang. 

Däremot kan undervisning om grammatiska strukturer ha effekt (McCormack-Colbert et al., 2018).  

Vad gäller skriftlig berättarförmåga så behöver eleven ha förmåga att komma på idéer, organisera, 

planera, sätta planen i verket samt kunna revidera sin text (Farrell, 2017; Roth, 2000). Det elever med 

inlärningssvårigheter verkar ha särskilt svårt för när det gäller skrivande är det att planera textens 

struktur, redigera och förbättra (Farrell, 2017). För att stötta elever med detta rekommenderar flera 

författare att elever får stöttande modeller för hur en berättande text ska skrivas (SPSM, 2015; 

Nettelbladt & Salameh 2007; Gibbons, 2010). Thorsten (2018) kom i sin avhandling fram till är att 

elever behöver få möjlighet att urskilja vad ett läsarperspektiv är samt hur berättelser kan byggas upp 

med problem och lösning. Att elever är hjälpta av att få kunskap om olika texttyper, och därmed få 

modeller för hur olika typer av texter kan byggas upp och även hur texter kan revideras, bekräftas i 

flera interventionsstudier (Asaro-Saddler & Saddler, 2010; Dunn & Finley, 2010; Patel & Laud, 

2007). Studierna har ett något svagt bevisvärde var för sig men kommer alla oberoende av varandra till 

liknande slutsatser. Ytterligare forskning som utvärderar effekten av olika former av läs- och 

skrivträning är något som efterfrågas i studien Dyslexi hos barn och ungdomar (SBU, 2014). 

Användning av digitala verktyg är numer vanligt i svenska skolor och rekommenderas som ett stöd för 

elever med språkstörning (SOU, 2016; SPSM, 2015). Men även här efterfrågas fler studier som 

utvärderar effekten av att använda digitala verktyg (SBU, 2014). Berninger et al. (2011) undersökte 

och jämförde texter skrivna med penna respektive med tangentbord. Studien bekräftar tidigare studier 

som visar att elever skriver fler meningar, skriver snabbare och uttrycker fler idéer om de skriver med 

penna istället för på tangentbord. Det framgår dock inte i studien hur vana eleverna är vid att använda 
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tangentbord, något som rimligtvis borde påverka resultatet. Den digitala utvecklingen går också fort 

och då studien är några år gammal vore det intressant att undersöka frågan igen. Dockrell et al. (2014) 

hade som syfte med sin studie att undersöka hur nedsatt muntlig förmåga påverkar förmågan att skriva 

en berättande text. Ett intressant delresultat för elever med språkstörning var att skrivande för hand till 

största delen förklarade variansen i texternas kvalitet inom gruppen, ju säkrare handstil desto högre 

kvalitet på den berättande texten. Detta skulle kunna vara ett bekräftande argument för att elever bör 

ha tillgång till alternativa skrivverktyg. Nedsatt förmåga att skriva för hand ska inte vara ett hinder för 

att berätta i text. Dessutom blir det allt vanligare att barn lär sig skriva på en lärplatta eller ett 

tangentbord snarare än för hand. Kanske är färdigheten att skriva för hand något som inom en ganska 

snar framtid inte är självklart att alla kan? Några av artiklarna i vår studie framhåller att digitala 

verktyg även tycks fungera motiverande för elever i svårigheter (Thompson et al., 2017; Moratelli & 

DeJarnette, 2014; Dunn & Finley, 2010) och motivation menar Roth (2000) är en viktig faktor för att 

lyckas med sitt skrivande. 

Roth (2000) menar också att det är en central aspekt att arbeta med elevernas motivation för att nå 

framgång i skrivundervisningen. Två av de studier vi läst bekräftar att inre motivation tycks vara 

viktigt. De Smedt et al. (2016) kom fram till att elever som hade god förmåga att komma med idéer 

och inre motivation skriver bättre texter än elever som enbart drivs av yttre motivation. Guthrie et al. 

(1996) fann att engagemang hör ihop med ökning av inre motivation och ökningar i inre motivation 

ledde i sin tur till mer frekvent och varierad läsning.  

 

Kritisk metoddiskussion 

 

Att hitta tillräckligt antal studier inom vårt åldersspann, 10-15 år, visade sig vara en utmaning. Det 

finns många studier men det är spritt över alla åldrar och ofta har studierna ett fokus på till exempel 

dövhet eller blindhet. Vi behövde hålla oss inom ett inte alltför brett åldersspann för att kunna utesluta 

låg eller hög ålder som en utomliggande förklarande faktor och för att få jämförbara studieresultat. Vi 

var intresserade av fasen efter den första skrivinlärningen och några fynd, att elever klarar att sätta 

ihop meningar med sambandsord först i årskurs fyra (Berninger et al., 2011) och att läsförmågans 

inverkan på skrivförmågan är större i årskurs fyra än i årskurs sex (Koutsoftas, 2018), har gjort oss lite 

klokare om vad som händer i skrivutvecklingen under mellanstadiet. Viktigt att hålla i minnet här är 

att årskurs fyra i Sverige motsvarar årskurs fem i de flesta av våra studiers länder.  

Det blev också ett ganska ojämnt antal studier i de olika kategorierna där kategorin 

undervisningsstrategier hade störst antal studier. Kanske leder vår mix av kategorier med några 

orsaker till skrivsvårigheter blandat med den ”stora” kategorin undervisningsstrategier till att resultatet 

är svårtytt och att många faktorer blir ihopblandade. Vår avsikt var emellertid att försöka kartlägga 

hela området skrivundervisning med aspekterna grammatik och skrivande berättande. Hur hade vi 

kunnat göra istället? Kanske skulle vi valt enbart en kategori av elever? Ytterligare en variant hade 

varit att läsa endast beskrivande studier eller interventionsstudier. 
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Empirisk nytta och tillämpning 

Flera av de studier vi har läst har gjorts i klassrum vilket gör dem lätta att relatera till för oss som 

lärare. De modeller, till exempel SRSD, som används skulle kunna appliceras även i svenska 

klassrum. Några av våra studier berör andraspråksinlärare och kunskap om dessa elever och vad de 

behöver för att lyckas i skolan är något allt viktigare att ha då vi lever i ett samhälle där allt fler inte 

har svenska som sitt första språk. Flera av de tester som använts i våra studier, till exempel, TROG-2, 

används även i Sverige. Det gör det möjligt att jämföra språknivå hos svenska elever med olika 

språkrelaterade diagnoser i andra länder. Som Leonards jämförande studie (2014) visade finns vissa 

liknande drag i utveckling hos språkstörda elever över språkgränserna. Även de textuppgifter som 

eleverna i de olika studierna har fått göra liknar de uppgifter som svenska elever får göra vid 

exempelvis nationella prov. I flera av studierna bedöms elevtexters kvalitet med hjälp av olika typer av 

mätinstrument som har en hög interbedömarreliabilitet, exempelvis WIAT. I Sverige i dag pågår till 

och från en debatt om att lärares bedömning av nationella prov inte är likvärdig. Varför inte använda 

sig av ett instrument liknande WIAT vid bedömning? Det skulle kunna öka likvärdigheten vid 

bedömning. 

Som färdiga speciallärare kommer vi sannolikt att möta många elever som av olika anledningar får 

kämpa med sitt skrivande. Så vilken undervisning vill vi, utifrån vad vi lärt oss genom den här 

litteraturstudien, ge dessa elever? Då ordförråd och muntlig förmåga är en viktig faktor så hoppas vi 

att eleverna får möta en språkutvecklande undervisning i alla ämnen, vi vill att de får skriva med hjälp 

av olika stöttande modeller, vi vill att de får en explicit undervisning som förtydligar både grammatik 

och berättelsestrukturer. Vi tycker att alla elever bör ha tillgång till alternativa skrivverktyg. Vi önskar 

att eleverna inte lämnas ensamma i sitt skrivande utan får utveckla sin skrivförmåga i ett meningsfullt 

sammanhang tillsammans med kamrater och skickliga lärare. Även om många av våra blivande elever 

kommer att behöva mer tid och kanske undervisning i ett mindre, lugnare sammanhang så gäller dessa 

rekommendationer även för den vanliga klassrumsundervisningen, då tror vi att den pedagogiska 

sårbarheten minskar.  

 

Vidare forskning 

I vardagsliv och skola blir det allt vanligare att skriva med hjälp av digitala verktyg snarare än att 

skriva för hand. Skolverket har nyligen infört att nationella prov i textproduktion ska ske digitalt. 

Möjligheterna att redigera och rätta text är betydligt större när de skrivs digitalt. Vi tror att det är 

viktigt att forska på hur detta påverkar elevers skrivutveckling långsiktigt. Vi kan också se i vår studie 

att det finns modeller som fungerar stöttande då elever ska skriva olika typer av texter. Flera av 

studierna bygger på ett litet elevunderlag och det vore intressant att ta del av någon studie där urvalet 

är större och designen utgår från att eleverna följs upp under längre tid för att se om effekterna är 

bestående. 
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Bilaga 1 

Tabell 1a. Sökord och antal träffar på SUB. (peer-review och academic journal markerade vid 

sökningen) 

 Sökord Antal träffar 

1 writing instruction 63 333 

2 writing instruction AND second language acquisition 1 317 

3 writing instruction AND second language acquisition 

AND children 

223 

4 writing instruction AND second language acquisition 

AND children AND grammar skills 

5 

 

Tabell 1b. Sökord och antal träffar på SUB. (peer-review och academic journal markerade vid 

sökningen) 

 

 

Tabell 1c. Sökord och antal träffar på SUB. (peer-review och academic journal markerade vid 

sökningen) 

 Sökord Antal träffar 

1 writing instruction 63 333 

2 writing instruction AND teaching strategies 5 506 

3 writing instruction AND teaching strategies AND 

children 

1 033 

4 writing instruction AND teaching strategies AND 

children AND grammar skills 

23 

 

 Sökord Antal träffar 

1 writing instruction 63 333 

2 writing instruction AND second language acquisition 1 317 

3 writing instruction AND second language acquisition 

AND children 

223 

4 writing instruction AND second language acquisition 

AND children AND narrative skills 

4 
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Tabell 1d. Sökord och antal träffar på SUB. (peer-review och academic journal markerade vid 

sökningen) 

 Sökord Antal träffar 

1 writing instruction 63 333 

2 writing instruction AND teaching strategies 5 506 

3 writing instruction AND teaching strategies AND 

children 

1 033 

4 writing instruction AND teaching strategies AND 

children AND narrative skills 

34 

 

Tabell 1e. Sökord och antal träffar på SUB. (peer-review och academic journal markerade vid 

sökningen) 

 Sökord Antal träffar 

1 writing instruction 63 333 

2 writing instruction AND dyslexia 434  

3 writing instruction AND dyslexia AND  children 264 

4 writing instruction AND dyslexia AND children AND 

grammar skills 

4 

 

Tabell 1f. Sökord och antal träffar på SUB. (peer-review och academic journal markerade vid 

sökningen) 

 Sökord Antal träffar 

1 writing instruction 63 333 

2 writing instruction AND dyslexia 434 

3 writing instruction AND dyslexia AND children 264 

4 writing instruction AND dyslexia AND children AND 

narrative skills 

4 
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Tabell 1g. Sökord och antal träffar på SUB. (peer-review och academic journal markerade vid 

sökningen) 

 Sökord Antal träffar 

1 writing instruction 63 333 

2 writing instruction AND language disorder 651 

3 writing instruction AND language disorder AND 

children 

385 

4 writing instruction AND language disorder AND 

children AND grammar skills 

9 

 

Tabell 1h. Sökord och antal träffar på SUB. (peer-review och academic journal markerade vid 

sökningen) 

 Sökord Antal träffar 

1 writing instruction 63 333 

2 writing instruction AND language disorder 651 

3 writing instruction AND language disorder AND 

children 

385 

4 writing instruction AND language disorder AND 

children AND narrative skills 

13 

 

Tabell 1i. Sökord och antal träffar på SUB. (peer-review och academic journal markerade vid 

sökningen) 

 Sökord Antal träffar 

1 writing instruction 63 333 

2 writing instruction AND developmental language 

disorder 

101 

3 writing instruction AND developmental language 

disorder AND children 

69 

4 writing instruction AND developmental language 

disorder AND children AND narrative skills 

5 
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Tabell 1j. Sökord och antal träffar på SUB. (peer-review och academic journal markerade vid 

sökningen) 

 Sökord Antal träffar 

1 writing instruction 63 333 

2 writing instruction AND developmental language 

disorder 

101 

3 writing instruction AND developmental language 

disorder AND children 

69 

4 writing instruction AND developmental language 

disorder AND children AND grammar skills 

1 

 

Tabell 2a. Abstractläsning – Exklusion och Inklusion av referenser från sökningen 

  Återstående 

referenser 

från 

sökningen 

1 Efter sökning på SUB enl Tabell 1a 

Kombinationen:  

” writing instruction AND second language acquisition 

AND children AND grammar skills” 

5 

2 Exklusion av artiklar som inte finns i full text eller har 

begränsad tillgång 

3 

3 Exklusion pga att ämnet inte stämmer (reading) 2 

4 Exklusion pga fel ålder (för gamla elever) 1 

 

Tabell 2b. Abstractläsning – Exklusion och Inklusion av referenser från sökningen 

  Återstående 

referenser 

från 

sökningen 

1 Efter sökning på SUB enl Tabell 1b 

Kombinationen:  

” writing instruction AND second language acquisition 

AND children AND narrative skills” 

4 

2 Exklusion pga annat språk - isländska 3 

3 Exklusion pga att ämnet inte stämmer (reading) 2 

4 Exklusion pga att fel åldersspann (för gamla elever) 1 
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Tabell 2c. Abstractläsning – Exklusion och Inklusion av referenser från sökningen 

  Återstående 

referenser 

från 

sökningen 

1 Efter sökning på SUB enl Tabell 1c 

Kombinationen:  

” writing instruction AND teaching strategies AND 

children AND grammar skills” 

23 

2 Exklusion pga att studien är om asiatiskt språk (tamil) 22 

3 Exklusion pga att ämnet inte stämmer (reading) 19 

4 Exklusion pga att artikeln inte är en studie (t ex 

metaanalys)  

14 

5 Exklusion pga att åldrarna inte stämmer (gymnasium 

resp lågstadie)  

10 

6 Exklusion pga dublett 9 

7 Exklusion av artiklar som inte finns i full text eller har 

begränsad tillgång 

8 

8 Exklusion pga annan medicinsk diagnos (blindhet) 7 
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Tabell 2d. Abstractläsning – Exklusion och Inklusion av referenser från sökningen 

  Återstående 

referenser 

från 

sökningen 

1 Efter sökning på SUB enl Tabell 1d 

Kombinationen:  

” writing instruction AND teaching strategies AND 

children AND narrative skills” 

34 

3 Exklusion pga att studien är äldre än år 2000 33 

4 Exklusion pga att artikeln inte är en studie (t ex 

metaanalys)  

25 

5 Exklusion pga att åldrarna inte stämmer (gymnasium 

resp lågstadie)  

17 

6 Exklusion pga dublett 14 

7 Exklusion av artiklar som inte finns i full text eller har 

begränsad tillgång 

10 

8 Exklusion pga annan medicinsk diagnos (dövhet) 9 

9 Exklusion pga att ämnet inte stämmer 7 

 

Tabell 2e. Abstractläsning – Exklusion och Inklusion av referenser från sökningen 

  Återstående 

referenser 

från 

sökningen 

1 Efter sökning på SUB enl Tabell 1d 

Kombinationen:  

” writing instruction AND dyslexia AND children AND  

grammar  skills” 

4 

2 Exklusion pga att studierna handlar om barn som är 

yngre än den grupp vi avser att studera  

2 

3 Exklusion pga att artikeln handlar om äldre elever än 

den grupp vi avser att studera  

1 
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Tabell 2f. Abstractläsning – Exklusion och Inklusion av referenser från sökningen 

  Återstående 

referenser 

från 

sökningen 

1 Efter sökning på SUB enl Tabell 1d 

Kombinationen:  

” writing instruction AND dyslexia AND children AND    

narrative skills” 

4 

2 Exklusion pga att studierna handlar om barn som är 

yngre än den grupp vi avser att studera  

2 

3 Exklusion pga att artikeln handlar om läsning   1 

 

Tabell 2g. Abstractläsning – Exklusion och Inklusion av referenser från sökningen 

  Återstående 

referenser 

från 

sökningen 

1 Efter sökning på SUB enl Tabell 1d 

Kombinationen:  

” writing instruction AND language disorder  AND 

children AND  grammar skills” 

9 

2 Exklusion pga att studierna handlar om barn som är 

yngre än den grupp vi avser att studera eller vuxna  

7 

3 Exklusion pga att artiklarna handlar om elever med 

andra typer av nedsättningar(hjärnskada, 

synnedsättning) eller ingen nedsättning alls än de vi 

avser studera    

4 

4 Exklusion pga att artikeln dels är gammal (fr 1996), 

dels handlar om skrivverktyg 

3 

5 Exklusion pga att artikeln är en review fr 2000 (används 

i bakgrunden istället) 

2 
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Tabell 2h. Abstractläsning – Exklusion och Inklusion av referenser från sökningen 

  Återstående 

referenser 

från 

sökningen 

1 Efter sökning på SUB enl Tabell 1d 

Kombinationen:  

” writing instruction AND language disorder  AND 

children AND  narrative  skills” 

13 

2 Exklusion pga att artiklarna kommit med genom andra 

sökningar  

10 

3 Exklusion pga att artiklarna handlar om elever med 

dövet/hörselnedsättning  

7 

4 Exklusion pga av att artiklarna handlar om yngre barn 

(preschool) 

5 

5 Exklusion pga att artikeln är en metaanalys eller review   3 

6 Exklusion pga att artikeln inte finns tillgänglig i full 

text 

2 

7 Exklusion pga artikeln handlar om muntligt berättande 1 

 

Tabell 2i. Abstractläsning – Exklusion och Inklusion av referenser från sökningen 

  Återstående 

referenser 

från 

sökningen 

1 Efter sökning på SUB enl Tabell 1d 

Kombinationen:  

” writing instruction AND developmental language  

disorder AND children AND  narrative   skills” 

5 

2 Exklusion pga att studierna handlar om barn som är 

yngre än den grupp vi avser att studera  

2 

3 Exklusion pga att artikeln handlar om äldre elever än 

den grupp vi avser att studera  

1 
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Tabell 2j. Abstractläsning – Exklusion och Inklusion av referenser från sökningen 

  Återstående 

referenser 

från 

sökningen 

1 Efter sökning på SUB enl Tabell 1d 

Kombinationen:  

” writing instruction AND developmental language 

disorder AND children AND  grammar  skills” 

5 

3 Exklusion pga att artiklarna handlar om förskolebarn 

respektive vuxna elever   

3 

4 Exklusion pga att artikeln handlar om lässvårigheter   2 

5 Exklusion pga att artiklarna handlar om fonologisk 

medvetenhet 

0 

 

 



1 

 

Bilaga 2 

Tabell 3a – Kvalitetsgranskning av artiklar med sökord ”grammar skills” 

Artikel Design Urval / Bortfall Mät-instrument o dyl Reliabilitet / Validitet Statistik i 

resultatet 

Total 

kvalitetsbed 

1-3 (1=hög, 

3=låg) 

Bae & Lee, 

(2012) 

Longitudinell, 3 mättillfällen 

under 18 månader 

42 elever årskurs 2 

till 6 från Sydkorea, 

jämförelsegrupp 39 

amerikanska elever i 

årskurs 4 

 

Bortfall vid varje 

mättillfälle, ej 

nämnt hur stort.  

Att skriva en berättelse 

utifrån en bildsekvens. 

Två oberoende 

personer räknade 

poäng utifrån 

kriterier. Båda 

instruerade av samma 

person.  

Validitet diskuterad. 

dubbelvariat 

MANOVA, 

Pillai’s, 

Wilk’s 

Lambda, 

Hotelling’s, 

Roy’s, 

Pearson, 

Spearman 

 

1 - 

longitudinell 

studie, väl 

beskrivna 

metoder 

McCormack

-Colbert, 

Ware & 

Wyn Jones, 

(2018) 

Mixed Method - standard test, 

lärarbedömingar, 

undervisningsintervention, halv-

strukturerade intervjuer, arkivdata 

och 

klassobservation,aktionsforskni

ng 

5 elever i årskurs 9 

(UK), 14 år, 1 

speciallärare, 2 

lärare, 1 forskare 

 

Test in English - GL 

assessments, att skriva en 

artikel, 

undervisningsinterventio

n, halv-strukturerade 

intervjuer, 

klassobservation 

interbedömarreliabilit

et genom att två 

sinsemellan 

oberoende lärare 

bedömde texterna. 

Tematisk 

analys, 

Triangulerin

g 

1 

Magalas & 

Ryan, 

(2016) 

Litteraturstudie (kvalitativ) 20 ex. på “writing 

workshops” 

jämförs med 

Jämförelse mellan 

YWP och andra 

“writing workshops”  

Trovärdighet och 

pålitlighet icke 

diskuterat. 

- 3 



2 

 

varandra och 

“Young Writers 

Program” (YWP), 

Strategiskt urval 

(Kanada) 

 

 

Furey et al. 

(2017) 

kvasi-experimentell 107 elever, 4-

klassare, USA 

Bortfall: 24 elever. 

Demografiska data 

redovisade. 

Screening: CMIWS 

Tester: TOWL-4; The 

Contextual Conventions 

subtest; The Story 

Composition subtest 

Reliabilitet beräknad 

för CMIWS. Validitet 

diskuterad. 

 

RD design 

(regression 

discontinuity

) 

 

2 (Författarna 

säger själva 

att resultatet 

inte kan 

generaliseras 

för mer än 

fjärdeklassare

, mätmetoder 

verkar å 

andra sidan 

beprövade 

och väl 

beskrivna) 

Bentham et 

al. (2015) 

Experimentell Randomisering i 

varje deltagande 

klass, 6 klasser, 

ungdomar 14-15 år, 

UK, Kontrollgrupp 

86 pers., 

Experimentgrupp 71 

pers, bortfall 3%. 

“Story grammar 

strategy”, lista med 

sammanbindningsord 

såsom “when”, “if”, 

“because” samt 

instruktion om fler poäng 

vid användande av s-ord.  

pretest, posttest. 

Rel. ICC-model 0.82, 

validitet ej disk. 

 

standard t-

tests; effect 

size 

 

1 

(randomiserat 

experiment) 
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Morratelli & 

DeJarnette, 

(2014) 

Kvasi-experimentell 22 elever i 

forskarens/lärarens 

egna klass, ingen 

kontrollgrupp. 

förtest, intervention, 

eftertest, interventionen 

är programmet Clickers - 

manometrar som 

eleverna klickar sina svar 

på anonymt; exit slips; 

graderad checklista på 

beteende 

Ej diskuterat, en 

person utförde allt i 

hela projektet.  

 

- 3 

Frater, (2004) Analys av två elevtexter och 

inspektionsresultat från två skolor 

 

Två texter skrivna 

av elever, en år 6, en 

år 7, UK. 

samt 

inspektionsresultat 

från skolor med 

goda resultat i Key 

stage 2 (ålder 7-11) 

samt Key Stages 3-4 

(ålder 11-16) 

2 texter och 

inspektionsresultat 

ej diskuterat - 3 (ej en 

regelrätt 

studie) 

Vallecorsa, 

A. L. & 

deBettencour

t L. U., 

(1997) 

Kvasi-experimentell, ABC design 

 

3 pojkar 13 år, 

årskurs 7 (USA), 

medelmåttlig int. 

förmåga men med 

inlärningssvårighete

r. 

 

Story form rating scale; 

Story map guide 

(MacArthur and Graham, 

1987), Reading compr. 

stories, Writing stimulus 

drawings från Writing 

Power Kit, (Parker & 

McGovern, 1985).  

interbedömarreliabilit

et noggrant utförd  

 

Validitet ej disk. 

- 2 (litet urval 

men väl 

beskriven 

studie) 

Cragg & 

Nation, 

kvasi-experimentell 11 elever år 5 och 6 

(UK) med svag 

Urvalstest: NARA-II för 

läsning; TOWRE för 

Reliabilitet noga 

kontrollerad för 

partial eta 

squared 

2( många 

tester, hög 
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(2006)  läsförståelseförmåga 

trots god 

avkodningsförmåga, 

19 i 

kontrollgruppen. 

 

Liknande 

demografiska data 

på samtliga. 

avkodning; Intervention: 

tester - TROG-2 för 

grammatik; WASI - 

“nonverbal reasoning”, 

ERRNI anpassad för 

skriven form 

samtliga tester. 

Validitet ej disk. men 

många parametrar 

mäts. 

statistic 𝜼 kontroll men 

litet urval 

enl. förf. 

själva) 

 

Tabell 3b – Kvalitetsgranskning av artiklar med sökord ”narrative skills” 

Artikel Design Urval / Bortfall  Mät-instrument o 

dyl 

Reliabilitet / Validitet  Statistik i 

resultatet 

Total 

kvalitetsbed 

1-3 (1=hög, 

3=låg) 

Berninger et 

al (2007) 

Experimentell 

studie, två olika 

interventioner, 

randomiserade 

grupper 

22 (studie 1), 24 

(studie 2) elever 

med dyslexi i år 4-6 

år, 17 elever (studie 

1) i år 7-9 

CTOPP, TOWRE, 

WJ III, Alphabet 

Writing by pen, 

Reading Writers 

Note Taking, 

Writing, Readers 

Report Writing 

Normerade tester 

användes till största del 

Resultatet 

presenteras i 

tabeller som 

redovisar 

medelvärde och 

effektstorlek, 

signifikans 

1 

Thompson et 

al (2017) 

Designad 

experimentmetod 

som kombinerar 

flera komponeneter 

till en  

14 elever med 

dyslexi inom ett 

visst geografiskt 

område (eleverna 

som deltog hade 

WJ3, TOWRE, 

WIAT 3, DASH, 

CELF 4,  PALII, 

D-KEFS mfl 

Normerade tester har 

använts för upprepade 

mätningar 

repeated measures 

ANOVA 

2 

(liten grupp 

på 14 elever 

som är 

anmälda till 
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intervention. anmälts till 

projektet av sina 

föräldrar och 

uppfyllde 

kriterierna för 

dyslexi) 

deltester,  

enkät till deltagande 

elever,  

information från 

lärare som 

genomfört studien 

finns med men 

framgår ej om den 

getts genom 

intervjuer eller enkät 

eller på annat sätt. 

interventionen 

av sina 

föräldrar, 

ingen 

kontrollgrupp) 

Koutsoftas 

(2018) 

En beskrivande 

studie av elevtexter 

80 elever i år 4 och 

6, från 22 klasser i 

17 skolor (grupp 

tagen ur en större 

studie) 

Enkäter till föräldrar 

(om ras, modersmål, 

utbildning mm) och 

lärare (om elevernas 

skolprestationer), 

extra enkät till 

lärarna om deras 

skrivundervisning, 

GRADE (lästest), 

elevtexterna 

analyserades utifrån 

ett poängsystem av 

forskningsassistenter 

som fått utbildning 

För GRADE (0.94-0.96), 

för de olika variabler i 

texten som bedömdes var 

interbedömarreliabiliteten 

fr 0.86, för textkvaliteten 

i sin helhet var 

interbedömarreliabiliteten 

100% då skillnaden i 

bedömning var högst 1 

poäng 

 

ANOVA, 

MANOVA 

1 

Asaro-Saddler 

och Saddler 

(2010) 

Kvasiexperimentell 

studie för att testa 

SRSD-modellen 

3 elever med 

autism och 

skrivsvårigheter el 

elevtexter (antal 

händelser i 

berättelsen, 

Interbedömarreliabilitet 

för texterna fr 78 % 

Tabeller med 

medelvärden och 

standardavvikelser 

3 (få elever) 
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(skrivintervention) risk för 

skrivsvårigheter, ej 

mental retardation, 

eleverna klarar att 

skriva med penna 

helhetsmässig 

kvalitet, antal ord, 

planeringstid), 

ljudinspelningar fr 

lektioner, 

elevintervjuer 

 

Berninger, 

Nagy och 

Beers (2010) 

jämförande 

longitudinell studie 

(3 olika delstudier), 

överlappande 

kohorter 

Vid start 128 elever 

i år 1 (kohort 1),  

113 elever i år 3 

(kohort 2) 

PAL Alph 15, 

WIAT II spell, 

Morph signals, PAL 

sentence sense, UW 

sentence integrity, 

meningsskrivande 

och textskrivande 

med prompt 

För deltesternas 

reliabilitet och validitet 

hänvisar författarna till 

annan studie, för 

text/meningsbedömning 

interbedömarreliablitet 

från 80% 

 

chi-square-tests, 

multipel 

regression, 

beskrivande 

analys 

1 

Dockrell, 

Ricketts, 

Charman och 

Lindsay 

(2014) 

Korrelationsstudie 

- att jämföra 

skrivförmåga hos 

elever med 

språkstörning och 

autism  

157 elever med 

språkstörning, 64 

elever med autism 

BASII, British 

Picture Vocabulary 

Scale, TROG-E, 

CELF-4 mfl 

Standardiserade tester, 

interbedömarreliabilteten 

för texterna... 

 

ANOVA, t-tests 1 

Cheng, 

Klinger och 

Zheng (2007) 

Korrelationsstudie 

- jämföra resultat 

på nationella läs- 

och skrivtest för 

elever med 

engelska som 

andraspråk 

(ESL/ELD)och 

Tester från 2002 

och 2003,  

ESL/ELD (resultat 

från alla elever som 

gjorde testen) 2686 

+ 3635, för ELS; 

2002: 4068 

(stratifierat 

 Ontario Secondary 

School Literacy Test 

(OSSLT) 

Testresultaten skiljer sig 

inte nämnvärt de två åren 

varför reliabiliteten tyck 

god. Validiteten för 

testen ifrågasätter 

forskarna själva då de 

inte är utformade för 

elever med engelska som 

t-test 1 
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elever med 

engelska som 

förstaspråk (ELS) 

randomiserat urval) 

2003: 5003 

(randomiserat 

urval) 

sitt första språk. 

.  

 

De Smedt, 

Van Keer och 

Merchie 

(2015) 

“cross-sectional 

survey” - 

undersökning av 

samband mellan 

elevtexters kvalitet 

(förklarande och 

narrativ), 

elevenkäter och 

lärarenkäter om 

skrivundervisning 

128 lärare, 800 

elever i år 5 och 6 i 

Flandern (slumpvis 

utvalda) 

Två olika skrivtest 

(narrativ text och 

förklarande text, 

enkäter till elever 

och lärare 

(påståenden som 

besvaras på en 

likert-skala) 

Interbedömarreliabilitet 

för textkvalitet 0.84 

(förklarande), 0.83 

(narrativ) 

 

MLwiN2.29 2 (stort urval 

men resultatet 

bygger till 

stor del på 

lärarnas egna 

svar) 

Dunn och 

Finley (2010) 

interventionsstudie, 

aktionsforskning 

43 elever, barn till 

föräldrar med låg 

inkomst, som själva 

valt att delta 

observationer, 

utvärdering av 

elevtexter med hjälp 

av de frågor som 

eleverna har till 

uppgift att använda 

för att få en struktur 

i sin berättelse 

mycket svårt att bedöma nej - tre elevers 

prestationer 

beskrivs som 

representativa för 

gruppen 

2 

Roller och 

Schreiner 

(2006) 

Interventionsstudie 

för undervisning i 

förståelse av  

berättande och 

förklarande texter 

samt skriva 

56 elever i år 6 från 

två olika skolor, 

elever som läser på 

en åldersadekvat 

nivå. 

Läsförståelse 

(flervalstest), lästid i 

minuter, skrivtid i 

minuter, poäng för 

sammanfattning  

0,65 för lästestet, 

interbedömarreliabilitet 

för skrivuppgift 

(sammanfattning) 89% 

ANOVA 2 
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sammanfattningar, 

fyra olika grupper 

som får olika 

kombinationer av 

interventionen, ej 

kontrollgrupper 

Patel och 

Laud (2007) 

Kvasiexperimentell 

 

Intervention - 

strategi för 

berättelseskrivande 

med hjälp av 

www.what2how2 

 

3 elever i år 6 som 

får 

specialundervisning 

i läs i skriv, 

jämförelsegrupp 35 

elever med typisk 

utveckling 

Berättelserna som 

eleverna skriver 

före, direkt efter 

samt 3 månader 

efter interventionen 

poängsätts med 

“Story Elements 

Scale” 

Nämns ej, står 

exempelvis inget om 

interbedömarreliabilitet 

vad gäller 

poängsättningen av 

elevernas texter 

 

Elevernas poäng 

presenteras i 

tabeller 

3 (få elever) 

Guthrie et al 

(1996) 

Beskrivande 

interventionsstudie 

(mixed method 

design) utan 

kontrollgrupp, 

intervention för att 

öka motivation och 

strategier hos 

elever vid läs- och 

skrivaktiviteter, 

Concept-Oriented 

Reading 

Instruction 

(CORI). Studien 

140 elever från två 

olika skolor och 

fyra olika klasser (i 

år 3 och 5) och 

deras lärare .  

46 elever var inte 

med i mätning nr 

2. 

Observationer, 

intervjuer, filmer, 

elevtexter 

Interbedömarreliabilitet 

från 82% 

Tabeller med 

medianvärden och 

standardavvikelser 

2  

http://www.what/
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görs med 

utgångspunkt i 

“grounded theory”. 

Taylor (1986) Observationsstudie 

av elevers förmåga 

att sammanfatta två 

olika texter i två 

olika genrer. 

Experiment 1: 17 

elever   

Experiment 2: 52 

elever 

 

Eleverna bedöms 

ha en läsförmåga 

som är 

genomsnittlig eller 

över genomsnittet. 

Skrivna 

sammanfattningar 

av lästa texter. 

Videoinspelningar 

av mättillfället. 

Protokollanalys. 

Genomsnittlig 

interbedömarreliabilitetet 

för texterna 0.96 

Experiment 1: 

Tabeller med 

poängbedömning 

av respektive 

elevs 

sammanfattningar 

samt 

poängresultat på 

lästest. 

Experiment 2: 

Pearson 

intercorrelation 

coefficients 

1 
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Tabell 4a – Resultatanalys för artiklar med sökord ”grammar skills” 

 Titel, 

författare och 

år 

Syfte och frågeställning Resultat Kommentar 

1 Evaluating the 

Development of 

Children’s Writing 

Ability in an EFL 

Context, Bae, J. & 

Lee, Y-S., (2012) 

 

Att undersöka skrivförmåga hos 

andraspråkselever över tid för 5 

aspekter; grammatik, innehåll, 

sammanhang (coherence), stavning 

och textlängd för elever som deltar i 

ett English for Young Learners 

program.  

Frågeställningar: 1. I vilken 

utsträckning utvecklas elevernas 

förmåga med avseende på de 5 

aspekterna över tid? 2. Vilka 

utvecklingstrender framkommer med 

avseende på de 5 komponenterna i 

effekt av tid? 3. Hur står sig elevernas 

resultat i förhållande till 

jämförelsegruppen med engelska som 

förstaspråk?  

 

Linjär progression i grammatik, sammanhang och 

textlängd där textlängd ökade mest. Signifikanta 

resultat. Alla aspekter förbättrades. Urvalsgruppen 

presterade sämre i grammatik, men bättre i stavning och 

textlängd i jämförelse med kontrollgruppen. För 

innehåll var inte resultatet lika absolut vilket författarna 

kopplar till att i början saknas tillräckligt ordförråd och 

grammatik.  

Longitudinell studie med pedagogiskt användbara resultat.  

Författarna listar sju pedagogiska metoder att använda:  

Möjligheter att skiva för att kommunicera mening. 

Skrivande kopplat till många olika aktiviteter, t ex korta essäer, läxor. 

Mycket läsning och ständig exponering för skrift. 

Möjligheter till längre skrivande i samband med läsning. 

Frekvent muntlig och skriftlig feedback.  

Fonologisk medvetenhet i den tidiga inlärningen. 

Motivation hos eleverna. 

Föräldrarna var mycket motiverade att få in eleverna i programmet, alla 

lärare i programmet hade engelska som förstaspråk - (möjliga 

bakomliggande faktorer som påverkar). 

2 Developing writing 

skills of learners 

with persistent 

literacy difficulties 

through explicit 

grammar teaching, 

Att förstå hur explicit undervisning i 

grammatik i en kontext kan hjälpa 

elever med ihållande läs- och 

skrivsvårigheter (dyslexi). Projektet 

var inriktat på att hitta sätt att anpassa 

Efter anpassad undervisning skriver samtliga elever 

bättre texter. Eleverna tyckte om och vann på att få 

undervisning i semantik och grammatiska strukturer. 

Forskarna uppmuntrar till den här typen av 

undervisning.  

mycket intressant resultat, verkar vara en väl utförd studie. 
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McCormack-

Colbert, A., Ware, 

J., & Wyn Jones, S., 

(2018) 

 

 

ett “Grammar for Writing” material.  

3 A new rendition of 

an old classic: The 

young writers 

program as a 

writing workshop, 

Magalas, L. & Ryan, 

T. G., (2016)  

 

Att undersöka hur programmet Young 

Writers Program fungerar, vilken 

teoretisk grund det har, samt om det 

kan förbättras på något sätt. 

 

YWP låter, liksom andra workshops, eleverna själva 

välja ämne, uppmuntrar till fortsatt skrivande snarare än 

att korrigera stavfel. Författarna anser att YWP behöver 

utveckla sin struktur. Delresultat i studien: många 

workshops utgår från att barns identitet som skribenter 

utvecklas genom deltagande i program, många 

workshops har ingen tidslimit medan YWP har det (1 

månad), alternativ till att skriva novell kan vara grafisk 

novell eller fanfiction (att “färdiga karaktärer” används i 

elevernas egna berättelser).  

 

Låg kvalitet men något bra ped. tips (se resultat).  

4 The Effects of 

Supplemental 

Sentence-Level 

Instruction for 

Fourth-Grade 

Students Identified 

as Struggling 

Writers, Furey, W. 

M., Marcotte, A. M., 

Craig, S. W, & 

Hintze, J. M., (2017) 

Att undersöka om deltagande i en 

tillagd skrivintervention som 

kombinerar meningsbyggnad och 

revisionsstrategier med självreglering 

(SRSD) innebär signifikant förbättring 

i resultat hos kämpande fjärdeklass 

skribenter. Hypoteser om att eleverna 

skulle överträffa resultaten på både 

skrivkonvention och 

berättelsekvalitet.  

De som fick ta del av interventionen överträffade i 

genomsnitt med högre poäng (4,09) än vad som var 

predicerat jämfört med vanlig klassrumsinstruktion. 

Effect size 2,36. Interventionen förbättrade inte 

kvaliteten i berättelserna.  

Användbara resultat som i detalj beskriver hur man kan jobba med 

skrivkonvention (table 2 i studien). 
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5 Using a “Literacy 

across the 

curriculum” 

intervention using 

self-regulation, 

Bentham, J., Davies, 

P. & Galbraith, D. 

(2015) 

Att undersöka om en “Story 

Grammar” strategi med ökat 

användande av sammanbindningsord 

ökar elevers förmåga att resonera.  

Positiva effekter på tester (subject grade) när fler och 

mer komplexa sammanbindningsord används. Fördelen 

höll sig dock inte in i post-test. Elever i kontrollgruppen 

använde fler sambandsord i posttest och elever i 

experimentgruppen färre - takeffekt?  

 

Randomiserat experiment Användbart resultat att ge elever exempel på 

användande av sammanbindningsord.  

 

6 Clickers to the 

Rescue - Technology 

Integration Helps 

Boost Literacy 

Scores, Moratelli, K. 

& DeJarnette, N. K., 

(2014) 

Att undersöka om elever kommer att 

bli mer engagerade i sitt lärande, 

förbättra sin läsförståelse och därmed 

få högre poäng på läsförståelsetest. 

Delfråga 1. Ökar 

läsförståelsetestpoängen? 2. Vad 

tycker eleverna om Clickers? 3. Hur 

engagerade är eleverna vid varje 

tillfälle?  

 

Resultaten på läsförståelsetest ökade, för pojkar mer än 

flickor. Svaga elever ökade sina resultat mer. 

“Engagemangspoängen” ökade. Enl. exit slips tyckte 

många elever att Clickers var nyttigt och positivt.  

 

Lågt vetenskapligt värde men tänkvärda resultat om teknologi i 

klassrummet. Handlar om läsförståelse.  

 

7 Improving Dean’s 

writing: or, what 

shall we tell the 

children?, Frater, 

G., (2004) 

Att bevisa att meningsinriktad 

undervisning på text-nivå samt 

läsning är viktigare för 

skrivutveckling än undervisning i 

grammatik.  

Lärare måste fokusera på att lära ut i första hand 

disposition och genrekunskap, i andra hand grammatisk 

kunskap om ordböjning och meningsbyggnad. 

 

Intressanta slutsatser och frågeställning men lågt bevisvärde. 

 

8 Using a Mapping 

Procedure to Teach 

Reading and Writing 

Skills to Middle 

Grade Students with 

Att undersöka nyttan av direkt 

undervisning av 

textstrukturprocedurer i läsning och 

textproduktion för elever med 

inlärningssvårigheter. 

Antalet “story elements” ökade för både läsning och i 

textproduktion. Ingen transfereffekt från läsning till 

skrivning kunde iakttas. Författarna menar att explicit 

undervisning behöver ske inom både läsning och 

textproduktion.  

Väl utförd studie med intressanta resultat men litet urval, 3 st. Validitet 

ej diskuterad.  
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Learning 

Disabilities, 

Vallecorsa, A. L. & 

deBettencourt, L. U. 

(1997)  

Frågeställningar: 1. I vilken 

utsträckning påverkar direkt 

läsundervisning om 

berättelseuppbyggnad läsförståelse? 2. 

I vilken utsträckning påverkar direkt 

läsundervisning om 

berättelseuppbyggnad kvaliteten i 

textproduktion? 3. Finns det någon 

transfereffekt från läsning till 

textproduktion?  

9 Exploring Written 

Narrative in 

Children with Poor 

Reading 

Comprehension, 

Cragg, L. & Nation, 

K. (2006) 

Att undersöka textproduktion hos 10-

åringar med nedsatt läsförståelse. 

Trots flytande avkodning har dessa 

elever svårigheter med läsförståelse. 

En rad variabler mäts: stavning, 

förmåga att berätta skriftligt och 

muntligt, berättelseförståelse, 

textlängd, syntaktisk komplexitet, 

innehåll, global structure 

(disposition).  

Texterna av elever med svag läsförståelse skiljde sig 

inte i längd eller grammatisk komplexitet men i innehåll 

och disposition (lägre resultat). Inget samband mellan 

avkodningsförmåga och berättelseförmåga men 

samband mellan läsförståelseförmåga och 

berättelseförmåga. 

Många parametrar men viktiga resultat. 

 

Tabell 4b – Resultatanalys för artiklar med sökord ”narrative skills” 

 Titel, 

författare och 

år 

Syfte och frågeställning Resultat Kommentar 

10 Tier 3 specialized 

writing instruction 

for students with 

(som rör vårt arbete) Att undersöka 

vad undervisning i stavning har för 

effekt på elevens textkomposition 1) 

Dyslektiker har nytta av stavningsundervisning som 

bygger på fonologi, men även av undervisning som 

bygger på ordbilder och morfem. Dessa områden 
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dyslexia, Berninger 

et al., 2007 

Leder skrivundervisningen som 

beskrivs i studien till förbättrad 

stavning och textkomposition över 

tid? 2) Är elevens respons på 

interventionen kopplad till 

utvecklingsnivå? 

samverkar. Dyslektiker kommer sannolikt att behöva 

explicit skrivundervisning även efter att de lärt sig läsa 

och skriva genom hela sin skolgång.   

11 Effective instruction 

for persisting 

dyslexia in upper 

grades: Adding hope 

stories and 

computer coding to 

explicit literacy 

instruction, 

Thompson et al., 

2017 

Att utvärdera effekten av att 

sammanföra datoriserade lektioner för 

explicit undervisning i läsande och 

skrivande med ett tema med “hope 

stories” och kodande på dator för 

elever med dyslexi. 

Elever med dyslexi behöver explicit undervisning både 

vad gäller läsning och stavning. Elever med dyslexi 

behöver förutom undervisning i fonologisk 

medvetenhet, undervisning i ordbilder och morfologi 

för att lära sig strategier för att hitta ledtrådar i ord. Det 

tycks också framgångsrikt att använda sig av “hope 

stories” som ett komplement till datoriserad 

undervisning i läsning och skrivning. 

Interventionen innehåller flera olika moment, svårt att veta vad i 

interventionen som har åstadkommit effekten 

12 WRITING-

PROCESS 

PRODUCTS OF 

FOURTH AND 

SIXTH-GRADE 

CHILDREN, 

Koutsoftas, 2018 

Att undersöka texter skrivna av elever 

i år 4 och 6 på ett sätt som mäter olika 

variabler vad gäller skrivande och 

även ligger i linje med vad som 

förväntas resultatmässigt av eleverna i 

åldersgruppen. 

Frågor: a) Finns det signifikanta 

skillnader mellan elever i år 4 och 6 

vad gäller skrivande? b) Hur skiljer 

sig mätresultaten mellan årskurserna, 

vilka samband finns? 

 

Få skillnader i texterna när man jämför elever i år 4 med 

elever i år 6, stora skillnader i inom respektive grupp på 

micronivå (stavning, grammatik, satser mm) läsförmåga 

tycks ha större påverkan på skrivförmågan för de yngre 

eleverna 

 

Språk är komplext och forskarna rekommenderar att lärare tar hjälp av 

logopeder som finns på skolorna även när det gäller skrivutveckling. 

 

Ej elever med svårigheter.  
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13 Planning Instruction 

and Self-Regulation 

Training: Effects on 

Writers with Autism 

Spectrum Disorders, 

Asaro-Saddler & 

Saddler, 2010 

 

Att undersöka SRSD-modellens effekt 

på en grupp elever med autism 

 

SRSD-modellen gav effekt för alla tre eleverna, viss 

överföringseffekt till annan texttyp, effekten bestod till 

viss del fyra veckor efter avslutad intervention 

 

Få elever i denna studie men andra studier bekräftar att den här typen 

av modeller har en stöttande effekt, modell möjlig att använda även i 

helklassundervisning. 

14 Child 

writers´construction 

and reconstruction 

of single sentences 

and construction of 

multi-sentence texts: 

contributions of 

syntax and 

transcription to 

translation, 

Berninger et al., 

2011 

Att undersöka hypotesen att det finns 

ett samband mellan ordskrivande och 

meningskonstruktion som förändras 

under de första skolåren. 

Att undersöka och jämföra texter 

skrivna med penna och med 

tangentbord 

De flesta elever i år 1 kan skriva en fullständig mening. 

Att kombinera två meningar till en utan att ändra 

innehållet klarade eleverna först i år 4. Bekräftar 

tidigare studier som visar att elever skriver fler 

meningar, skriver snabbare och uttrycker fler idéer om 

de skriver med penna istället för på tangentbord. (det 

framgår dock inte hur vana de är vid att använda 

tangentbord.) 

“Developing syntactic awareness in child writers may 

enhance their ability to translate their thoughts into 

carefully crafted written sentences.” 

Vilka delar av resultatet ska vi använda? 

 

Studien har uteslutit barn med språkliga nedsättningar. 
 

Utvecklingen går snabbt - gäller resultaten vad gäller 

penna/tangentbord ff? 

15 Exploring writing 

products in students 

with language 

impairments and 

autism spectrum 

disorders, Dockrell 

et al., 2014 

Att undersöka hur nedsatt muntlig 

förmåga påverkar förmågan att skriva 

en narrativ text 

 

Resultaten för eleverna med språkstörning var lägre för 

handstil, produktivitet och grammatisk korrekthet men 

ej för textkvalitet. I gruppen elever med språkstörning 

förklarade handskrivande till största delen variansen. 

För gruppen elever med autism var handstil, deras 

muntliga förmåga och autismsymptom signifikanta 

predikatorer för textkvalitet. 

 

Uppgifterna som bedömdes liknar textuppgifter som svenska elever får 

vid exempelvis nationella prov 
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16 The challenges of 

the Ontario 

Secondary School 

Literacy Test for 

second language 

students, Cheng et 

al., 2007 

Att undersöka skillnader i resultat 

mellan olika deltester och dess 

utformning för att hitta möjliga 

förklaringar till varför elever som inte 

har engelska som första språk 

misslyckas i så stor utsträckning. 

Hur utformas testen? 

Hur klarar elevgrupperna lästesten? 

Hur klarar elevgrupperna skrivtesten? 

 

ESL/ELD-gruppen presterar överlag sämre på testen. 

Den största skillnaden mellan grupperna visar sig i 

ordförråd. Typen av uppgifter kan också försvåra för 

den grupp av elever som är ny i landet och inte känner 

till alla kulturella inferenser. 

För att ESL/ELD-gruppen ska kunna öka förbättra sina 

resultat bör fokus i undervisningen ligga på ordförråd, 

att läsa mellan raderna och skrivundervisning som 

fokuserar på kontext och kulturella aspekter. 

Proven rättas centralt av utbildade personer. Detta är något man 

fortsätter att utveckla. Borde införas även i Sverige! 

 

17 Student, teacher and 

class-level correlates 

of Flemish late 

elementary school 

children´s writing 

performance, De 

Smedt et al, 2015 

Att undersöka hur skrivundervisning 

ser ut i Flandern (region i Belgien där 

nederländska är majoritetsspråket).  

Hur undervisar lärare i skrivande? 

Hur tänker lärare kring skrivande och 
skrivundervisning? 

Hur korrelerar detta med elevers 

prestationer? 

 

Lärarna ägnar 65 min/vecka av undervisningstiden till 

olika skrivuppgifter. Lärarna kombinerar traditionell 

skrivundervisning med mer processinriktad. Lärarna var 

generellt positiva till skrivande och skrivundervisning 

och de litade på sin förmåga att undervisa i skrivande. 

Vad gäller elevernas samband mellan elevers attityder 

och deras prestationer så visade det sig att elever som 

hade god förmåga att komma med idéer och inre 

motivation skrev bättre texter än elevr som enbart drevs 

av yttre motivation. Lärares förmåga att undervisa i 

skrivande korrelerade med elevers förmåga att skriva 

förklarande texter. 

 

Information om undervisningens innehåll och utformning kommer från 

lärarna själva och det behöver inte nödvändigtvis överensstämma med 

vad som faktiskt händer på lektionerna. 

 

Vore intressant att ta del av en liknande undersökning med svenska 

lärare och elever. 

 

18 Children´s Struggles 

with the Writing 

Process Exploring 

Storytelling, Visual 

1)Att hjälpa barn från 

låginkomstfamiljer att förbättra sin 

skrivförmåga 2)Att ge möjlighet till 

lärarstudenter att öva på att undervisa 

Resultatet beskrivs av författarna i termen “möjliga 

fördelar med studien”: 

Många av eleverna fick en positiv syn på skrivande. 

Bara tre elevers resultat redovisas, eleverna har deltagit i olika antal 

lektioner, kontrollgrupp saknas 
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Arts, and 

Keyboarding to 

Promote Narrative 

Story Writing, Dunn 

& Finley, 2010 

 

i skrivstrategier 3) Att upprepa 

interventionen Thirsty Thinkers 

writing skills strategy - Utföra en 

skrivuppgift i tre olika steg (think - 

reflect - text) med hjälp av 7 frågor, 

WWW (who, when, where), W=2 

(What does the main characters do?, 

What happens?), H=2 (How does it 

end?, How does the main character 

feel?) samt använda sig av bilder 

(exempelvis rita sin historia) i 

planeringen av berättelsen och 

möjlighet att skriva med alternativa 

verktyg.  

Det är en modell som lärare kan använda i sitt klassrum 

Den har genererat representativa exempeltexter som 

lärare kan använda för att planera sin undervisning 

Strategierna som användes kan få lärare att reflektera 

över sin egen skrivundervisning och hur de kan hjälpa 

sina elever att bli bättre på att skriva 

 

19 THE EFFECTS OF 

NARRATIVE AND 

EXPOSITORY 

ORGANIZATIONAL 

INSTRUCTION ON 

SIXTH-GRADE 

CHILDREN´S 

COMPREHENSION 

OF EXPOSITORY 

AND NARRATIVE 

PROSE, Roller & 

Schreiner, 1985  

Att se hur effektivt det är med 

undervisning i hur text är organiserad 

jämfört med traditionell undervisning 

för att öka läsförståelse och förmåga 

att sammanfatta text 

Resultaten indikerar att år 6-eleverna förstår båda 

typerna av texter lika bra men att det tar längre tid att 

läsa en förklarande text. 

Studierna visar signifikanata effekter på att skriva 

sammanfattningar för de elever som fått undervisning i 

att förstå hur texter är organiserade. 

Handlar om elever som är goda läsare.  

20 Integrating a Story 

Writing Strategy 

Into a Resource 

Att undersöka om det är möjligt att 

integrera en skrivstrategi baserad på 

SRSD-modellen i ett existerande 

Elevernas skrivkunskaper förbättrades och de kunde 

även till viss del generalisera kunskaperna till de 

ordinarie uppgifterna i klassrummet. Deras betyg 

Få elever 
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Curriculum, Patel & 

Laud, 2007 

stödprogram för 3 elever i år 6. 

 

påverkades dock inte. 

 

21 Growth of Literacy 

Engagement in 

Motivations and 

Strategies during 

Concept-Oriented 

Reading Instruction, 

Guthrie et al., 1996 

Att konstruera ett 

utbildningssammanhang som ökar 

engagemanget för läs- och 

skrivaktiviteter. 

Vilka aspekter av engagemang i läs- 

och skrivaktiviteter ökar genom 

CORI? 

Var ökningarna signifikanta? 

Hur är sambandet mellan inre 

motivation och engagemang? 

Hur relaterar förändring av inre 

motivation, mängd och bredd i 

läsningen, och medvetna strategier till 

varandra? 

 

Författarnas slutsats av undersökningen är att CORI 

ökar engagemanget för läs- och skrivaktiviteter hos 

elever i år 3 och 5. Slutsatsen dras utifrån lärararnas 

observationer, elevernas portfolios och deltagande i 

klassrummet samt mätningar som visat statistiskt 

signifikanta ökningar. 

Engagemanget hör ihop med ökning av inre motivation. 

Ökningar i inre motivation ledde i sin tur till mer 

frekvent och bredare läsning. 

Ingenting nämns om etik i studien. Ville eleverna delta? Tillfrågades 

deras föräldrar? 

 

Studien görs under ett läsår (sep-maj), man kan anta att utveckling sker 

i en elevgrupp med eller utan någon speciell intervention. Här finns 

ingen kontrollgrupp, svårt därför att dra några säkra slutsatser om vad 

som bidragit till utvecklingen hos eleverna. 

 

Författarna får förmodas ha ett vad vi idag kallar för ett “whole 

language” perspektiv då de inte använt sig av standardiserade lästest 

vid mätning av läsförmåga då de menar att dessa inte alltid reflekterar 

högre nivåer av inlärning. 

Intressanta resultat! 

22 Summary Writing by 

Young Children, 

Taylor, 1986 

Att undersöka hur elever i år 4 och 5 

sammanfattar förklarande och 

berättande texter. Deduktiv ansats då 

man snarare undersöker vad i 

sammanfattande skrivande som är 

svårt än om det är svårt. 

 

Liten skillnad i kvalitet av sammanfattningar mellan de 

olika texttyperna. Eleverna uppfattade dock att 

förklarande text var svårare att sammanfatta. Den 

största svårigheten var att hitta den huvudsakliga idén i 

texterna. 

Svår uppgift för elever som inte tycks ha några större språkliga 

svårigheter då läsförmågan är god. 
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