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LUS- och skrivutveckling 

Madeleine Lundgren och Emma Sande 

Sammanfattning 

Syftet med vår studie var att jämföra läsutvecklingsbedömningar med skrivbedömningar för att 
skapa oss en uppfattning om hur elevers läsning förhåller sig till deras skrivning. 
Undersökningen innefattade även att studera vilka andra faktorer som samvarierar med läs- och 
skrivförmåga, såsom uppväxtmiljö och socioekonomiska förhållanden. Vår hypotes var att det 
krävs explicit skrivundervisning för att utveckla god skrivförmåga. Vi valde att genomföra en 
kvantitativ studie med enkäter, diktamen och fri skrivning, där resultaten ställdes i relation till 
elevernas läsförmåga enligt ett läsutvecklingsschema (LUS). Sammanlagt deltog 79 elever från 
fyra klasser. Dessa kom från två skolor i samma kommun, två klasser från årskurs 2 och två 
klasser från årskurs 4. Utifrån våra resultat kan vi inte säga att den som är bra på att läsa (enligt 
LUS) också är bra på att skriva. Vi kan inte heller säga det omvända, att den som har låg poäng 
på LUS är sämre på att skriva, då den klass med lägst LUS-poäng är den klass som har presterat 
bäst i många delar av skrivtestet. Läsförmågan gynnas av läsning i hemmet, men attityd till 
skrivande och hur ofta eleverna uppger sig skriva på fritiden har inte visat sig hänga samman 
med skrivförmåga. Vår slutsats stöder vår hypotes, att det krävs explicit skrivundervisning för 
att utveckla en god skrivförmåga. 

Nyckelord 

Skrivinlärning, läsinlärning, skrivutveckling, läsutveckling, språkutveckling, 
läsutvecklingsschema, LUS, sociologi
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Madeleine Lundgren and Emma Sande 

Abstract 

The purpose of this study was to compare reading development assessments with writing 
assessments to create an understanding about the relationship between the reading and writing 
ability of children. Another aim of the study was to look at other factors that cohere with the 
ability to read and write, such as background and socio-economic status. Our hypothesis was 
that explicit instruction in writing is necessary to develop good writing skills. We chose to 
conduct a quantitative study containing an inquiry, a dictation and a writing task. We compared 
our results with reading assessments based on a reading development schedule (LUS). In total 
79 children from four classes took part in the study. All four classes came from the same 
municipality, two classes from grade two and two classes from grade four. According to our 
results we cannot say that one who is a good reader (according to LUS) also is a good writer. 
Neither can we say the opposite, that one who has low results in reading is a poor writer, since 
the class with the lowest results in reading is the one with the highest results in many parts of 
the study. The reading ability benefits from reading at home. However, the children’s attitude 
towards writing and how often they claim to write in their spare time has not shown a 
connection with their writing ability. Our conclusion supports our hypothesis, explicit 
instruction in writing is necessary to develop good writing skills. 

 



 

  

Förord 

Vi har under vår utbildning erfarit att läsning ständigt framhålls som nyckeln till skriftspråket. 
Då vi delar en passion för skrivande, kom vi att diskutera risken för att skrivandet hamnar i 
skymundan. Som vi ser det går skrivning och läsning hand i hand. Därför bestämde vi oss för att 
ta tillfället i akt och undersöka vilka samband vi kan se mellan läsförmåga och skrivförmåga. 

Vi har gemensamt inhämtat teoribakgrund, genomfört undersökningen, sammanställt och 
analyserat resultaten. Emma har ansvarat för att författa teoridelen till den första 
frågeställningen (stycke 2.1-2.2) och Madeleine till den andra (stycke 2.3-2.6). I övrigt har vi 
turats om vid tangentbordet. Under arbetets gång har vi tillsammans diskuterat och reflekterat 
och vi står gemensamt för de tankar och resonemang som vi framför. 

En anledning till att vi valde att genomföra undersökningen i just denna kommun, är den 
lyckade satsning som där gjorts för att förbättra måluppfyllelsen. En viktig del av satsningen är 
att försöka förändra pedagogernas förhållningssätt gentemot eleverna. En annan del av 
förändringsarbetet innebär fokus på läsning. Vi har valt att anonymisera kommunen i den 
löpande texten, trots att vi har fått tillstånd att röja dess identitet. Enligt vår mening kan 
resultaten generaliseras till vilket område som helst med liknande förhållanden och kommunen i 
sig är inte fokus för studien. 

Vi vill tacka alla berörda elever och lärare som medverkat i vår undersökning. Vi vill också 
rikta ett stort tack till vår handledare Mats Myrberg som har uppmuntrat oss att bege oss ut på 
det kvantitativa forskningsfältet. Han har kommit med värdefulla synpunkter och sakkunnig 
handledning.  

 

Emma & Madeleine 

Maj 2008 

 

 

 

… it is a good bet that the person who invented written language did not do so because she or 
he was yearning for a good book. There would seem to be something fundamentally human 
about the desire to communicate. 

(Adams 1990, s. 375)



 

1. Inledning.............................................................................1 

1.1 Bakgrund..................................................................................2 

1.1.1 Styrdokument......................................................................2 

1.1.2 Historik...............................................................................5 

1.2 Syfte........................................................................................8 

1.3 Frågeställningar .........................................................................8 

2 Litteraturgenomgång............................................................9 

2.1 Läs- och skrivutveckling..............................................................9 

2.1.1 Läs- och skrivutvecklingsstadier .............................................9 

2.1.2 Läs- och skrivutveckling hos språkstörda barn........................10 

2.2 Skrivandets vikt.......................................................................11 

2.2.1 Lära bokstäver...................................................................11 

2.2.2 Stavning ...........................................................................11 

2.2.3 Stavning och läsning...........................................................12 

2.2.4 Invented spelling................................................................12 

2.2.5 Läraren och pedagogiken ....................................................13 

2.3 Teorier om lärande...................................................................14 

2.3.1 Vygotskij...........................................................................14 

2.3.2 Bourdieu ...........................................................................15 

2.3.3 Bronfenbrenner..................................................................15 

2.4 Det nödvändiga skriftspråket .....................................................16 

2.5 Arv- och miljöfaktorer...............................................................16 

2.5.1 Föräldrar och uppväxtmiljö ..................................................16 

2.5.2 Förskolan ..........................................................................17 

2.5.3 Skolan ..............................................................................18 

2.6 Förebyggande och stödjande åtgärder.........................................18 

3. Metod ................................................................................19 

3.1 Design....................................................................................19 

3.2 Undersökningsinstrument..........................................................19 

3.2.1 Läsutvecklingsschema - LUS ................................................19 

3.2.2 Enkät ...............................................................................20 

3.2.3 Diktamen ..........................................................................20 

3.2.4 Fri skrivning ......................................................................21 

 



 

  

3.2.5 Utprövning av undersökningsinstrumenten.............................22 

3.3 Urval......................................................................................23 

3.3.1 Bortfall .............................................................................24 

3.4 Etiska aspekter ........................................................................25 

3.5 Genomförande.........................................................................25 

3.6 Validitet och reliabilitet .............................................................26 

4. Resultat .............................................................................27 

4.1 Statistiska bearbetningar ..........................................................27 

4.2 Enkäten..................................................................................28 

4.2.1 Läsning.............................................................................28 

4.2.2 Skrivning ..........................................................................30 

4.2.3 Slutsatser av enkätundersökningen.......................................31 

4.3 Diktamen................................................................................32 

4.3.1 Poäng...............................................................................32 

4.3.2 Stavning ...........................................................................33 

4.4 Fri skrivning ............................................................................34 

4.4.1 Resultat per skola och årskurs..............................................34 

4.4.2 Resultat per klass...............................................................35 

4.4.3 Långa ord, adjektiv och textlängd.........................................36 

4.4.4 Slutsatser .........................................................................37 

4.5 LUS........................................................................................38 

5. Diskussion .........................................................................40 

5.1 Metoddiskussion ......................................................................41 

5.1.1 Enkäten ............................................................................41 

5.1.2 Diktamen ..........................................................................41 

5.1.3 Fri skrivning ......................................................................42 

5.1.4 LUS..................................................................................42 

5.2 Resultatdiskussion ...................................................................42 

5.2.1 Fortsatt forskning...............................................................45 

6. Referenser.........................................................................46 

6.1 Litteratur ................................................................................46 

6.2 Internet..................................................................................47 

6.3 Bilagor ...................................................................................49 



 

1. Inledning 

Under senare år har skoldebatten handlat mycket om lärares bristande förmåga att lära barn läsa 
och skriva. Skolverkets mätningar visar att elevernas läs- och skrivförmåga stadigt försämras 
(Skolverket 2007a). Halldestam (2004) pekar i en artikel på några av de brister som anses ligga till 
grund för försämringen. Brister i lärarutbildningen sägs utgöra en stor del av problemet. Artikeln 
hänvisar till konsensusrapporten, där Myrberg konstaterar att många av de 1-7-lärare respektive 4-
9-lärare som utexaminerades för några år sedan saknar tillräckliga kunskaper i läsinlärning. De har 
behov av vidareutbildning och borde lära av de få expertlärare som finns, men som snart går i 
pension. Enligt artikeln menar Lundberg att bristen på vetenskaplig förankring i utbildningen är 
problematisk. Taube förespråkar även hon en förändrad lärarutbildning samt kompetensutbildning 
för verksamma lärare och lärarutbildare. Lärarens kompetens är avgörande för elevernas 
läsutveckling. En skicklig lärare behärskar flera metoder och kan anpassa undervisningen till den 
enskilde eleven. Myrberg, Taube och Lundberg är enligt artikeln eniga om att kommunerna borde 
ta större ansvar och på olika sätt agera för en kompetenshöjning (Halldestam 2004). 

Vi har under vår utbildning uppmärksammat hur läs- och skrivundervisningen i de lägre åldrarna 
huvudsakligen fokuserar på läsning. Vi har erfarit flera kommuner som använder 
läsutvecklingsschemat (LUS) av Allard, Rudqvist och Sundblad (2001) som mätinstrument för att, 
som vi uppfattar det, kvalitetssäkra läsinlärningen. Det har föranlett oss att fundera över vad som 
händer med skrivinlärningen. Vi har valt att studera en specifik kommun (hädanefter benämnd 
kommunen) som tidigare har uppvisat låga resultat i Skolverkets undersökningar. Kommunen har 
valt att satsa på kunskapskontroller som en del av insatserna för att förbättra resultaten och 
använder LUS som mätinstrument. Målet är att eleverna i årskurs 1 ska nå LUS-punkt 10 (Rapport 
2006a). 

I en artikel i DN (2006-06-12) skriver kommunens företrädare om dess ansträngningar och 
framgångar i arbetet med att förbättra elevernas måluppfyllelse. De vänder sig mot att den 
allmänna debatten ibland ger sken av att den socioekonomiska och etniska bakgrunden är orsaken 
till att vissa elever inte når målen. De betonar istället kommunernas eget ansvar för elevernas 
kunskapsutveckling. Vid kommunens undersökningar upptäcktes ett återkommande 60-40-
förhållande. 60 procent av eleverna i de skolor som använde LUS nådde punkt 10 i årskurs 1, 
medan 40 procent inte gjorde det. Ungefär 60 procent av eleverna i årskurs 9 klarade målen, 40 
procent gjorde det inte. Personalenkäterna visade att 60 procent av lärarna trodde att alla elever 
kunde nå skolans mål, 40 procent gjorde det inte. Det fanns således ett samband mellan lärarnas 
förväntningar och elevernas resultat. Kommunen upptäckte också att skolornas tradition styrde mer 
än nationella och kommunala styrdokument. Detta föranledde en rad förändringar eftersom det 
kunde fastslås att kommunens, skolans och lärarnas förhållningssätt har avgörande betydelse för 
om eleverna når målen eller inte. Det förändrade arbetssättet har gett goda resultat och indikerar att 
socioekonomiska och etniska faktorer inte tycks vara avgörande. 

I ytterligare en artikel i DN (2007-10-30) beskrivs kommunens grundliga och självkritiska analys 
av skolverksamheten som unik. Ett stort problem tidigare var att lärare och rektorer delade in 
eleverna i två grupper: ”läraktiga” respektive ”hopplösa”. Lärare som lät eleverna forska på egen 
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hand ansågs moderna och premierades, trots att de svaga eleverna inte klarade av detta arbetssätt 
utan vägledning. Elever med koncentrationssvårigheter blev föremål för exkluderande och 
stigmatiserande specialundervisning. Barn- och utbildningsförvaltningen insåg att en ”synvända” 
var nödvändig och satsade stora resurser på att vidareutbilda all pedagogisk personal. Ingen vet om 
den massiva satsningen ger ett långsiktigt lyckat resultat, men utfallet av LUS-resultaten i årskurs 
1 och niondeklassarnas avgångsbetyg under de senaste åren ger en god prognos.  

Forskningen (se stycke 2) har identifierat en rad framgångsfaktorer och om skolans huvudmän tar 
till sig och handlar enligt forskarnas rön torde den negativa utvecklingen gå att vända. Språket har 
en kommunikativ funktion och skriftspråket är en kulturell aktivitet som tillmäts stor betydelse i 
vårt samhälle. Det är inte tillräckligt att eleverna utbildas till goda läsare. I vår kultur måste de 
också kunna kommunicera via skriftspråket. Det kräver att eleverna får strategier, vägledning och 
träning. Högre studier är skriftspråkligt baserade och kräver att elever kan tillgodogöra sig 
komplexa texter och på ett reflekterande och tydligt sätt redogöra för sina kunskaper (Skolverket 
2007a). Gymnasie-, högskole- och universitetslärare oroas över elevernas bristande förmåga att 
uttrycka sig korrekt i skrift. Samhällsmedborgare förfasas över den tilltagande särskrivningen och 
bruket av chattspråk vid tillfällen då de utgör genrebrott. Vi lever i en tid då nya artefakter (se 
stycke 2.3.1.1), som mobiltelefoner, datorer och webbkameror, påverkar och förändrar vårt sätt att 
kommunicera. Det har utvecklats ett ”skärmspråk” som är både tillåtande och uppfinningsrikt. Det 
innebär en ny tid och nya utmaningar för lärarna. Som snart verksamma lärare saknar vi en 
diskussion om skrivinlärning i den aktuella debatten. Vår uppfattning är att skrivinlärningen 
hamnat lite i skymundan av läsinlärningen. Vi vill därför undersöka om den stora fokuseringen på 
läsning har betydelse för elevernas skrivförmåga. Om en elev har höga LUS-poäng, innebär det då 
per automatik att eleven också har bra skrivförmåga?  

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Styrdokument 

Den svenska skolan är en skola för alla och i skolans uppdrag ingår att sörja för en likvärdig 
utbildning. I läroplanen (Lpo 94) står att läsa:  

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas 
fortsatta lärande och kunskapsutveckling.    (Skolverket 1994 s. 4) 

Vidare framgår att: 

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är 
nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem.   (Skolverket 1994 s. 9) 

 

Skolämnet svenska omfattar många delar och kursplanen beskriver dess syfte, karaktär och 
uppbyggnad på ett mångfacetterat sätt. Den betonar språkets kommunikativa funktion, dess 
betydelse för tänkande och lärande, men även den historiska och kulturella aspekten. Vad gäller 
den skriftspråkliga produktionen, själva skrivandet, skall skolan sträva efter att eleven: 

- /…/ 
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- utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i 
många olika sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar medel för 
tänkande, lärande, kontakt och påverkan,  

- utvecklar sin förmåga att bearbeta sina texter utifrån egen värdering och andras råd,  

- /…/ 

- genom eget skrivande fördjupar sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska 
strukturer i språket samt utvecklar sin förmåga att tillämpa skriftspråkets normer i 
olika sammanhang,  

- /…/ 

(Skolverket 2000, s. 1) 

Regeringen har tidigare gett Skolverket i uppdrag att utarbeta förslag till mål att uppnå i årskurs 
tre, samt utforma nationella prov för ändamålet. De ämnen som omfattas är svenska och 
matematik. Det redovisade förslaget har senare kompletterats med förtydligande av de tidigare 
föreslagna målen. Skolverkets målförslag innebär en strukturförändring. De mål som anges i 
läroplaner och kursplaner är utbildningsmål.  Skolverkets förslag innebär att målstyrningen har 
ändrats till undervisningsmål. Denna förskjutning kan tolkas så att det inkräktar på lärarnas 
pedagogiska frihet, men Skolverkets strävan har varit att inte detaljstyra undervisningen, utan ge 
lärare handlingsutrymme att organisera undervisningen så att eleverna uppnår en miniminivå av 
kunskaper (Skolverket 2007b). 

Enligt förslaget ska eleven i slutet av årskurs tre ha förmåga att: 

- /…/ 

- skriva egna texter för att utveckla och kommunicera kunskaper och tankar. 

(Skolverket 2007c s. 1) 

Detta innebär att eleven ska 

beträffande skriva och samtala 

- kunna förbereda och utveckla en egen text genom att strukturera innehållet med hjälp 
av till exempel tankekarta och stödord,  

- kunna skriva berättande texter med tydlig handling baserade på egna upplevelser eller 
fantasi, 

- kunna skriva enkla faktatexter eller instruktioner för att utveckla egna kunskaper, 

- kunna använda bild eller andra uttrycksmedel för att till exempel nyansera eller 
förtydliga innehållet i egna texter, 

- kunna skriva för hand eller med hjälp av digitala verktyg,  

- kunna använda stor och liten bokstav samt punkt och frågetecken i egna texter,  

- kunna stava för eleven vanliga och i texter ofta förekommande ord samt  

- kunna samtala om egna texter och med handledning bearbeta innehåll och struktur.  

(Skolverket 2007c s. 2) 
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1.1.1.1 Lokala arbetsplaner 

Vi har studerat de två deltagande skolornas lokala arbetsplaner för att bilda oss en uppfattning om 
hur de ser på läs- och skrivinlärning. De båda dokumenten ser mycket olika ut. Skola A (se stycke 
3.3) har utformat sin arbetsplan i form av en checklista med punkter som beskriver vad eleverna 
ska kunna och känna till. Skola B (se stycke 3.3) beskriver hur eleverna ska arbeta i 
utvecklingsområdet svenska.  

Skola A  har i sin lokala arbetsplan ställt upp ett antal kriterier för årskurs 1-3 respektive 4-5. En 
elev i årskurs 1-3 ska: 

- Kunna skriva sitt namn. 

- Kunna alfabetets bokstäver. 

- Kunna läsa och förstå enkel text. 

- Kunna skriva alla bokstäver. 

- Kunna skriva en kort text utan krav på rättstavning. 

- Kunna läsa fler ord i följd utan avbrott. 

- Kunna lösa arbetsuppgifter till en enkel läsebok. 

- Kunna berätta innehållet efter egen läsning i samtal med vuxen. 

- Kunna skriva kortare berättelser. 

- Kunna stava enkla ljudenliga ord. 

- Kunna läsa en förberedd text för en kamrat. 

- Kunna läsa och följa en arbetsbeskrivning. 

- Kunna använda stor bokstav i egennamn och efter punkt. 

- Kunna skriftligt formulera tankar. 

- Kunna skriva en enklare text på dator. 

- Kunna läsa förberedd text högt i grupp. 

- Kunna läsa flytande med god förståelse. 

- Känna till enkla ordbilder. 

- Känna till skiljetecken.  

- Känna till hur ordlistan är uppbyggd. 

- Känna till dubbelteckning. 

I årskurs 4-5 ska eleven: 

- Kunna tyst läsa faktatexter med förståelse. 

- Kunna tyst läsa skönlitteratur och reflektera över texten.  

- Kunna skriva berättelser med inledning, handling, avslutning. 
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- Kunna använda versaler och gemener samt skiljetecken. 

- Kunna stava vanligt förekommande ord. 

- Kunna bearbeta texter samt renskriva dessa med hjälpmedel. 

- Kunna dubbelteckning. 

- Kunna använda ordlista. 

- Kunna producera texter med olika syften som redskap för lärande och kommunikation.  

- Kunna läsa med flyt både högt och tyst.  

- Känna till hur man kan söka fakta. 

(Lokal arbetsplan, skola A) 

I skola B ansvarar all pedagogisk personal för att öka elevernas skrivglädje och förbättra deras 
skrivteknik. Arbetet ska pågå kontinuerligt under läsåret, utvärderas och följas upp på olika sätt. 
Insatserna består av att: 

-  Eleverna ska läsa mycket skönlitteratur, för att bli inspirerade att skriva själva och 
pedagogerna ska läsa bra skönlitteratur för eleverna. 

- Skriva till bilder. Pedagoger/äldre elev är ”sekreterare” vid datorn åt de yngre 
eleverna. Elever med skrivsvårigheter får hjälp av pedagog. Övriga elever skriver 
själva.  

- Skriva texter med olika syften.  

- Äldre elever skriver med syfte att läsa för yngre elever.  

-  Skriva utifrån tankekarta. 

- Delge varandra tips och idéer vid pedagogiska möten.  

(Lokal arbetsplan, skola B) 

1.1.2 Historik 

1.1.2.1 Kommunen 

År 2004 var kommunen sämst i rankinglistan över Stockholms läns kommuner gällande 
betygsresultaten och strax därefter kom kommunen på 290:e och sista plats i Lärarförbundets lista 
över Bästa skolkommun (Broschyr). Detta föranledde att kommunen under våren 2005 inledde ett 
arbete för att förbättra kvalitén i skolorna och hela kommunen engagerades. Fokus lades på 
kunskapsmålen och en förbättring av resultaten. En kartläggning som genomförts i kommunen har 
visat på brister i styrning, verksamhetens uppdrag, förvaltningens och skolledningens 
uppföljningssystem samt att föräldrarna ges för liten möjlighet att stötta sina barn. För att förbättra 
måluppfyllelsen har Barn- och utbildningsförvaltningen delat in arbetet i sex olika 
utvecklingsområden som alla inom förvaltningen ska arbeta med (Rapport 2006a). 
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De är: 

Bearbeta förhållningssätt 

• Ställa skolans kunskapsmål i fokus 

• Alla elevers läraktighet 

• Lärarna har en avgörande betydelse 

• Skolan har ett större ansvar för lärandet 

Att styra mot målen 

• arbete med kursplaner, betygskriterier och bedömning 

• planera undervisningen så att den styr mot målen 

Kvalitetsdeklarerade tjänster 

• utvecklingssamtal 

• åtgärdsprogram 

• betygssättning 

• individuella utvecklingsplaner 

Uppföljning av kunskapsutveckling 

• fler och tidigare kontroller av elevernas kunskapsutveckling 

• offentliggörande av resultat 

Anpassning av arbetssätt 

• ämnes- och verksamhetsbaserad kompetensutveckling 

• tydligare belöning av goda resultat 

Förstärkt skolledning 

• stärka rektorernas ledning av den pedagogiska verksamheten 

• förtydligande av arbetslagsledarnas roll 

(Rapport 2006a s. 6-7) 

Som en del i kommunens satsning på uppföljning av kunskapsutveckling infördes 2006 
kunskapskontroller i läsning för alla elever i årskurs 1. Då användes kartläggningsinstrumentet 
LUS och målet var att alla elever skulle klara LUS-punkt 10 (se bilaga 2). Kontrollen föregicks av 
två tillfällen med fortbildning och bedömningsseminarier. Enligt kommunens analys kan resultaten 
av kunskapskontrollen inte förklaras av socioekonomiska skillnader. De drar då slutsatsen att det 
är skolorna eller lärarnas undervisning som har varit avgörande för elevernas resultat. Gällande 
resultat på nationella proven och betyg i grundskolan kan man se att skillnaderna överlag är större 
inom en skola än inom kommunen. Betygen i årskurs 9 var 2006 bättre än någonsin, för andra året 
i rad, vilket visar på en uppåtgående trend. 

Som insats för utvecklingsområdet med uppföljning av kunskapsresultat finns bland annat 
kunskapskontroll i matematik för årskurs 3, kunskapskontroll i kemi, gemensam LUS-redovisning 
i alla skolår och LUS-uppföljning i förskolan. Vinsten med införandet av LUS är att kommunen får 
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en gemensam bild över läsutvecklingen. Anledningen till att just LUS valdes som mätinstrument är 
att kommunen ansåg det vara etablerat och oomstritt. Kontrollerna ska genomföras i april-maj i 
årskurs 1 (Broschyr; Kvalitetsredovisning 2006). 

En kartläggning genomfördes av barn- och utbildningsförvaltningen under våren 2006, där man 
bland annat undersökte rådande förhållningssätt gentemot barn och elever. Det man kunde se då 
var att de elever som riskerar att inte nå målen ofta betraktas som besvärliga och onormala. Det 
förekom ofta ett synsätt som lade förklaringen till misslyckandena hos eleverna. Endast en liten del 
av pedagogerna angav sociala och kulturella förklaringar, där fokus istället lades på 
lärandemiljöerna. En slutsats som drogs i rapporten var att lärandemiljöerna behövde förbättras, 
men framförallt att en synvända behövdes som skulle påverka pedagogernas förhållningssätt till 
eleverna. Synvändan har bland annat bestått i en serie föreläsningar av psykologen och författaren 
Leif Strandberg. All pedagogisk personal i kommunen har fått en halvdags föreläsning om 
Vygotskijs inlärningsteori (se stycke 2.3.1). Strandberg har fungerat som inspiratör i kommunens 
utvecklingsarbete (Rapport 2006b). 

1.1.2.2 Läsutvecklingsschemat - LUS 

Den första Lusboken utkom på 1980-talet, men det är först under senare år som LUS har blivit allt 
mer utbrett i exempelvis Stockholmsregionen. Där har LUS kommit att användas som 
kunskapskontroll i läsning och resultaten har rapporterats in till kommunerna som har använt sig 
av statistiken för att skapa sig en bild av elevernas läskunskaper. Läsutvecklingsschemat, LUS, är 
uppdelat i tre olika faser med totalt 19 punkter som sägs mäta hur långt en elev har kommit i sin 
läsutveckling. Trots att LUS har brett ut sig på senare år har det också mött en hel del kritik. 

Westlund (2004) har i sin C-uppsats undersökt LUS i relation till receptionsteorin. Hon menar att 
LUS beskriver läsutvecklingen som lineär och mätbar och att LUS bygger på en kunskapshierarki. 
Hon menar också att kursplanen i svenska beskriver svenskämnet som odelbart. Delfärdigheter ska 
inte urskiljas för bedömning, vilket användande av LUS gör genom att isolera läsningen från 
övrigt innehåll i ämnet. Receptionsteorins grund är att läsutvecklingen varken är lineär eller 
mätbar. 

Meek menar att det är samhället som ställer krav på skolan att uppvisa mätbara resultat för att få 

resurser och framför att det inte finns någon tillförlitlig metod som mäter hur eleven använder sin 

läs- och skrivförmåga. 

(Westlund  2004, s. 32) 

Westlund har tagit del av 13 högstadielärares åsikter och tankar kring LUS. Hon beskriver att flera 
lärare uttryckte en osäkerhet över vad det är som bedöms i LUS. Dessutom var skillnaden mellan 
läsförmåga och läsförståelse för dem oklar. Vidare skriver Westlund att LUS inte tar upp 
skrivförmågan eller den kommunikativa förmågan, och att det handlar om att bedöma 
formaliserade kunskaper, som högläsning, att hitta rätt svar i texten och val av böcker med mera. 
Westlund (2004) tar också upp problematiken med LUS reliabilitet där hon menar att ingen av 
komponenterna är konstant, läraren – eleven – texten varierar från mätning till mätning. I Nya 
Lusboken föreslås att elevernas högläsning ska spelas in på band och att lärarna ska ha möjlighet 
att granska varandras bedömningar för att skapa en bedömaröverensstämmelse. Detta ska ge 
mätinstrumentet en hög reliabilitet (Allard et al. 2001). Westlund (2004) menar att LUS har 
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förbisett att eleven kan inta olika läsarpositioner och att den kontextuella betydelsen för läsningen 
inte bedöms. 

Det finns fler kritiska röster kring LUS. Eva Fylking, som är läs- och dyslexipedagog på 
resursenheten i Solna stad, säger i en intervju (Hedberg 2002a) att LUS inte ger någon hjälp till 
barn som har specifika läs- och skrivsvårigheter. Ett barn kan fastna på en punkt utan att det 
förklaras varför. Hon menar också att LUS handlar om en subjektiv bedömning och att vissa 
punkter är oklara och går in i varandra. Bo Sundblad (upphovsmannen till LUS) säger själv i en 
intervju (Hedberg 2002b) att LUS ska fylla samma funktion som ett screeningtest och att det är 
viktigt att sätta in hjälp tidigt. Samtidigt menar Sundblad att dyslexi är en beskrivning av ett 
fenomen som inte ger någon förklaring till varför det går dåligt. Christer Jacobsson, psykolog och 
lektor vid universitetet i Växjö, säger i en intervju (Hedberg 2002c) att LUS förvisso går bra att 
använda vid bedömning av elevens läsutveckling, men att det kan vara farligt att enbart lita på 
LUS. Han menar att det är lätt att förbise barn med specifika läs- och skrivsvårigheter och 
fonologiska problem. Läraren måste använda LUS ihop med standardiserade tester för att få giltiga 
resultat. Jacobsson tar också upp metodens subjektivitet som ett problem. Han är dessutom kritisk 
till att författarna till Nya Lusboken inte alls tar upp läs- och skrivsvårigheter och han menar att det 
är anmärkningsvärt att merparten av referenserna i Nya Lusboken är skrivna 1985 eller tidigare. 

En förespråkare för LUS är Körling (2001) som i LUS säger sig ha funnit ett redskap för 
bedömaröverensstämmelse. Hon menar att ett gemensamt mätinstrument ger möjligheter för 
diskussionerna i skolan att fördjupas. Lärarna kan samlas kring diskussionerna i LUS när de 
försöker nå samstämmighet kring LUS-punkterna. Körling menar också att LUS har möjliggjort ett 
tydligare pedagogiskt ledarskap och ansvarstagande, både från politiskt håll och från föräldrar och 
elever. Hon menar också att många lärare är rädda för ordet bedöma men att det inte behöver 
innebära något negativt. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att jämföra läsutvecklingsbedömningar med skrivbedömningar, för att 
skapa en uppfattning om hur elevers läsning förhåller sig till deras skrivning. Undersökningen 
innefattar även att studera vilka andra faktorer som samvarierar med läs- och skrivförmåga. Vår 
hypotes är att det krävs explicit skrivundervisning för att utveckla god skrivförmåga. Vi är 
tveksamma till att enbart satsningar på läsning är tillräckligt för att uppnå skriftspråklig 
kompetens. 

1.3 Frågeställningar 
• Hur samvarierar elevernas LUS-resultat med deras skrivförmåga? 
• Hur ser sambandet ut mellan elevernas läs- och skrivförmåga och deras uppväxtmiljö och 

socioekonomiska faktorer? 
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2 Litteraturgenomgång 

2.1 Läs- och skrivutveckling 
I läs- och skrivutvecklingen går det att urskilja förmågor som elever bör utveckla i olika årskurser. 
Myrberg (2007) har skapat ett schema (se bilaga 11) utifrån en översikt av Snow et al. (1998). I 
schemat kan man tydligt se den förväntade utvecklingen och progressionen under de första tre åren 
av läs- och skrivinlärning. Det första tecknet på att en sjuårings skrivutveckling är på rätt väg är att 
kunna stava fonologiskt. Samma strategi för en nioåring är ett tecken på att eleven har fastnat i 
utvecklingen. Vidare kan man utläsa av schemat att en åttaåring bör kunna representera samtliga 
fonem i ett ord. Gällande skrivande av text bör en sjuåring kunna använda stor bokstav och punkt 
och kunna skriva i syfte att någon annan ska läsa texten. En åttaåring däremot förväntas klara av 
att hantera flera genrer. Här menar Myrberg (2007) att det krävs att elever får möjlighet att läsa 
olika genrer för att få vad han kallar schemaförtrogenhet. Det är skillnad mellan att skriva en 
berättelse och en inköpslista och det är en distinktion man kan förvänta sig att en åttaåring kan 
göra. Till detta kommer också enligt Snow et al. (1998) att använda sig av ett mer formellt språk, 
mer typiskt för skriftspråket. Här bör även en progression ske för nioåringarna, deras texter bör 
vara än mer skriftspråkliga, de bör också klara av att hantera fler genrer. Läsningen börjar 
troligtvis med att sjuåringen avkodar enstaviga ord och går från pseudoläsning till verklig läsning. 
Åttaåringen bör kunna avkoda flerstaviga ord och läsförståelsen börjar fokuseras. För nioåringen 
bör läsförståelsen vara än mer i fokus. 

2.1.1 Läs- och skrivutvecklingsstadier 

Frith (1985 i Snow et al. 1998) har presenterat en modell där både läsning och stavning ryms. Den 
är indelad i tre stadier där det första stadiet innebär logografisk läsning och stavning. Orden ses då 
som hela bilder. Nästa stadium utgår från den alfabetiska principen, både i läsning och stavning, då 
är det alltså överensstämmelsen mellan bokstav-ljud i läsning och ljud-bokstav i skrivning som 
används. Det tredje och sista stadiet i utvecklingen är det ortografiska. Det innefattar insikten att 
stavning inte alltid överensstämmer med uttalet och att läsning kräver att man uppmärksammar 
ordspecifik ortografi. Snow et al. (1998) menar att det intressanta med den här modellen är hur 
relationen mellan läsning och stavning beskrivs. När man avancerar till nästa stadium i läsning, 
avancerar man även i stavning (Frith 1985 i Snow et al. 1998). 

Høien och Lundberg (1999) har en liknande modell (figur 2:1), där de tre stadier Frith presenterar 
föregås av ytterligare ett stadium, nämligen pseudoläsning. De menar att pseudoläsning är då barn 
tycks läsa exempelvis skyltar och symboler som McDonalds eller coca-cola. Det handlar då 
egentligen om igenkännandet av logon och inte igenkännandet av bokstäver, barnet läser kontexten 
snarare än texten. Det logografisk-visuella stadiet beskrivs som ”…villkorlig associationsinlärning 
mellan visuella särdrag hos ordet och ordets mening” (Høien & Lundberg 1999 s. 52). Det innebär 
att barnet lär in varje ord nästan som ett kinesiskt tecken vilket gör att det kommer till en punkt när 
det blir väldigt svårhanterligt att hålla isär alla ord. Nästa stadium kallar Høien och Lundberg för 
det alfabetisk-fonologiska stadiet. I det här stadiet har förståelsen för sambandet mellan grafem 
och fonem utvecklats. Barnet har fått insikt om den alfabetiska principen och har alltså knäckt den 
alfabetiska koden. Även om den alfabetisk-fonologiska läsningen kan sägas vara grunden i 
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läsinlärningen, är det en alldeles för krävande strategi. Den upptar alltför mycket av arbetsminnets 
resurser vilket gör att läsförståelsen blir lidande. 

Pseudo-
läsning 

Det 
logografisk-
visuella 
stadiet 

Det 
alfabetisk-
fonologiska 
stadiet 

Det 
ortografisk-
morfemiska 
stadiet 

 

Figur 2:1 Høien & Lundbergs läsutvecklingsstadier. 

Det fjärde och sista stadiet kallar Høien och Lundberg för det ortografisk-morfemiska stadiet. Då 
går avkodningen snabbt och barnet har upptäckt ordens ortografiska struktur. ”Den ortografiska 
strategin innebär att man använder både hela ord och morfem som enheter i avkodningsprocessen.” 
(Høien & Lundberg 1999 s. 53). Denna strategi medger en automatiserad avkodning som frigör 
arbetsminne och låter läsaren fokusera sin uppmärksamhet på läsförståelsen. 

Snow et al. (1998) tar upp ett fenomen som benämns the fourth-grade slump där man kan se att 
resultaten hos elever i årskurs 4 visar på en nedgång i utvecklingen jämfört med utvecklingen hos 
elever i årskurs 1-3. En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att uppgifterna och 
bedömningsmallarna i skolan ändrar karaktär mellan årskurs 3 och årskurs 4 och att det skulle göra 
det svårt att jämföra resultaten på ett rättvisande sätt. En annan förklaring, som kan vara viktigare 
att ta till sig, är att det är så mycket aktivitet under de första tre åren i skolan att läs- och 
skrivsvårigheter helt enkelt kan gå förbi osedda. Vissa kunskaper och färdigheter har helt enkelt 
inte varit särskilt efterfrågade förrän eleverna börjar i årskurs 4, därför har det inte 
uppmärksammats att vissa elever har svårigheter med läsning och skrivning. Särskilt svårigheter 
med läsförståelse är något som kan förbises av lärare eftersom fokus ofta ligger på avkodning i de 
yngre åldrarna (Snow et al. 1998). Myrberg (2007) menar också att the fourth-grade slump beror 
på att eleverna i årskurs 4 möter svårare texter än de tidigare mött och det då finns elever vars 
strategier inte håller för de nya utmaningarna. Detta stämmer även överens med resultaten i nedan 
nämnd undersökning (stycke 2.1.2). 

2.1.2 Läs- och skrivutveckling hos språkstörda barn 

I en studie av Nauclér och Magnusson (1997) testades språkstörda barns språkliga och 
metaspråkliga förmågor i både årskurs 3 och årskurs 4. Där fick eleverna högläsningsuppgifter, 
läsförståelseuppgifter, diktamenskrivning och en uppgift i fri skrivning. I årskurs 3 syntes ingen 
större skillnad mellan de språkstörda barnens avkodningsförmåga och kontrollgruppens 
avkodningsförmåga. Där fanns heller ingen tydlig skillnad beroende av om eleverna varit 
fonologiskt medvetna vid skolstarten eller inte. Detta förklarar Nauclér och Magnusson med att det 
i undervisningen läggs stor vikt vid att eleverna ska vara goda avkodare, det vill säga vara bra på 
att läsa högt, innan de börjar i årskurs 4. 

Däremot visade studien att de språkstörda barnen var betydligt sämre när det gällde läsförståelse 
och stavning. I testet i årskurs 4 var båda elevgrupperna lika dåliga på att stava. De elever som var 
sämst gjorde utelämningar orsakade av ofullständig segmentering vilket är typiskt för de 
språkstörda barnen. Den största skillnaden i årskurs 4 gällde emellertid läsförståelsen. Nauclér och 
Magnusson konstaterar att fonologisk medvetenhet visserligen är viktig för att främja 
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avkodningsförmågan, men för att utveckla en god läsförståelse måste man också lägga stor vikt vid 
aspekter som språkförståelse och syntaktisk förmåga (Nauclér & Magnusson 1997). 

2.2 Skrivandets vikt 

2.2.1 Lära bokstäver 

Det finns två olika sätt att lära sig bokstäver och det vanligaste är att lära ut namnet på bokstaven, 
att m heter /em/. Det medför dock den nackdelen att barnen förväxlar bokstävernas namn med 
deras ljud, så att hemma kan skrivas hma, eftersom /e/ finns i /em/. Om bokstäverna däremot lärs 
ut förknippade med ljud istället för namn, så att bokstaven m förknippas med ljudet /m/, så är det 
vanligt att lära ut dem i den ordning som är lättast fonologiskt sett. Nackdelen med att lära ut 
bokstävernas ljud är att de flesta bokstäver faktiskt kan ha flera ljud. Dessutom får bokstäverna 
inte några specifika etiketter, eftersom en bokstav då kan låta på flera olika sätt (Adams 1990). 
Enligt Treiman (1993) kan det vara en mycket bra hjälp för barnen att lära sig namnen på 
bokstäverna, eftersom namnet ofta innehåller de fonem de representerar. En annan fråga är om det 
är bättre att lära ut gemener än versaler. Då menar Adams (1990) att det är bättre att skolelever får 
lära sig gemener, eftersom de är mest förekommande i de texter eleverna möter. 

2.2.2 Stavning 

Treiman (1993) konstaterar i sin studie av barn i årskurs 1 att det inte går att förklara barns 
stavning med enbart rätt och fel. Många faktorer spelar in i hur barn stavar. En sådan faktor är att 
barn får lära sig vad bokstäverna heter och använder sig av den kunskapen när de ljudar. Det är 
därför lättare för barn att skriva rätt när det är hög överensstämmelse mellan en bokstavs namn och 
det fonem den ska representera. Därför är vokaler lättare att stava rätt än konsonanter, enligt 
Treiman. Vidare menar hon att barn i årskurs 1 inte i så hög grad rättar sig själva genom att läsa ut 
orden högt när de har skrivit dem. De blandar även sin kunskap om konventionell stavning, 
ljudning och bokstävernas namn. Det går att finna många förklaringar till barns stavfel. Det kan 
handla om konsonanter som är väldigt lika varandra, dubbelteckningar och fonem som kan 
betecknas på flera olika sätt, som sj-ljudet i svenskan.  

Treiman fann att barnen i hennes studie oftare utelämnade obetonade fonem. När en serie fonem 
stämde överens med namnet på en bokstav utelämnades ofta en vokal. Exempelvis e i elefant, då 
namnet för l innehåller /e/. Det var vanligare att vokaler utelämnades i de fall där vokalljudet 
kommer före konsonantljudet i bokstavsnamnet, som exempelvis /el/ och /em/, snarare än /pe/ och 
/te/. Ju fler fonem ett ord innehåller desto troligare är det att ett fonem utelämnas i stavningen. 
Barnen utelämnade oftare fonem i obetonade stavelser, vilket gällde både vokaler och konsonanter. 

Barn uppfattar inte alltid den fonologiska strukturen i ord på samma sätt som vuxna. De delar 
gärna in fonemen i större enheter, onset och rime (Adams 1990). Exempelvis delas ordet knapp i 
onset; kn- och rime; -app. Det innebär att barnen tenderar att uppfatta /kn/ som en enhet, som då 
betecknas med endast ett grafem, k. Många barn i årskurs 1 har svårt att helt segmentera stavelser i 
fonem och vissa fonem förblir sammanslagna som en enhet (Treiman 1993). 
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2.2.3 Stavning och läsning 

Om man har svårigheter med att läsa så har man högst sannolikt svårigheter med att skriva 
(Myrberg 2003). De flesta som läser bra skriver bra, men det är inte alltid så. För yngre barn finns 
det inte något nära samband mellan stavning och läsning. Barn kan exempelvis skriva något som 
de själva senare inte kan läsa. Men den kunskapsbank som barn använder för att läsa är liknande 
den som de använder för att stava, de ord barn kan läsa påverkar deras stavning. Däremot tycks 
inte aktiviteterna läsa och stava vara närliggande för yngre barn. De kontrollerar inte alltid sin 
stavning för att se vad de har skrivit. Det tycks vara processen att skriva snarare än resultatet som 
är viktigt. De skriver inte för att lämna ett budskap som ska läsas av någon. Däremot är läsning och 
stavning mycket mer närbesläktade för vuxna, läsprocessen kan då sägas bli en del av 
skrivprocessen. Eftersom läsning och stavning inte är helt besläktade aktiviteter för yngre barn, 
kan man sluta sig till att undervisning i stavning inte kan ignoreras i de yngre åldrarna (Myrberg 
2003). 

We cannot assume that skill in spelling will follow directly from skill in reading. Although 
learning to read words certainly helps children learn to spell, it is not always sufficient. Thus, it 
is not advisable to postpone writing until children have achieved a fair amount of skill in reading 
– a practice that, until recently, was common in American schools. Children should write from 
the very beginning. 

(Treiman 1993, s. 288) 

Treiman menar vidare att skrivande är ett mer effektivt sätt för barn att komma till insikt om den 
alfabetiska principen än läsning. Detta eftersom nybörjarläsare ganska länge kan klara sig med 
logografisk läsning, men den genvägen är svårare att ta vid stavning av ett nytt ord (Treiman 
1993). 

2.2.4 Invented spelling 

Skrivandet är en viktig del i undervisningen och att skriva rekommenderas som en del i 
läsinlärningen. Eleverna bör uppmuntras att börja skriva medan de lär sig bokstäverna. Skrivande 
bör vara ett ofta återkommande inslag i undervisningen under de första skolåren. Men redan i 
fyraårsåldern kan barn börja klotterskriva och leka med bokstäver. En del barn börjar skriva med 
invented spelling (skriv-som-det-låter) ofta genom att låta första bokstaven i ett ord representera 
hela ordet. De börjar således koppla samman fonem med grafem genom att leka med skrift. Detta 
sammankopplande mellan fonem-grafem och insikten att det finns en överensstämmelse mellan de 
talade ljuden och bokstäverna, är en del i att erövra den alfabetiska principen. Att använda 
skriftspråket på det här sättet, med invented spelling är ett effektivt sätt för barn att lära sig 
överensstämmelsen mellan fonem-grafem (Adams 1990; Myrberg 2000; Myrberg 2003; Snow et 
al.1998; Treiman 1993). 

Enligt en studie av Clarke tycks invented spelling särskilt gynna barn med läs- och skrivsvårigheter 
(Clarke 1989 i Adams 1990). Det tycks också vara så att när barn har förstått den alfabetiska 
principen är det förhållandevis enkelt att hantera de konventionella stavningsreglerna. Ytterligare 
vinster med invented spelling är att det uppmuntrar barn att uppmärksamma ordens innehåll och 
korrekt stavning. Det har även visat sig vara gynnsamt för barns läsinlärning. Men detta kan inte 
ersätta läsundervisningen. Barn måste lära sig att läsa för att de ska se hur orden faktiskt stavas 
(Adams 1990). Skrivande är ett bra sätt för barn att personligen erfara den kommunikativa sidan av 
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skriftspråket och det är ett kreativt inslag som inte ska underskattas. Det är även ett sätt att öva 
motorik och stavning (Snow et al. 1998).  

Byrne och Fielding-Barnsley (1989 i Snow et al. 1998) kom i en studie fram till att det inte räcker 
med att barn utvecklar en förståelse för överensstämmelsen mellan fonem-grafem. De behöver 
också ha utvecklat fonologisk medvetenhet. Det är de båda komponenterna som tillsammans 
lägger grunden för att barn erövrar den alfabetiska principen. Att undervisa elever i stavning är ett 
sätt att hjälpa dem till insikt om överensstämmelsen mellan fonem och grafem. Det är tydligt att 
skrivandet är en god väg till skriftspråket och även till läsinlärningen (Snow et al. 1998; Treiman 
1993). 

2.2.5 Läraren och pedagogiken 

Lärarkompetens är den viktigaste delen i en pedagogik som framgångsrikt utvecklar elevernas läs- 
och skrivförmåga (Myrberg 2003). Dessvärre finns det inte något enkelt recept för en lyckad 
pedagogik och didaktik. Men Snow et al. menar att… 

…effective teachers are able to craft a special mix of instructional ingredients for every child 
they work with. But it does mean that there is a common menu of materials, strategies, and 
environments from which effective teachers make choices. (Snow et al. 1998 s. 2-3) 

Det går att urskilja vissa ingredienser i en effektiv läs- och skrivinlärningspedagogik. Exempelvis 
behöver alla nybörjarläsare övning gällande överensstämmelsen mellan stavning och ljud och de 
behöver bekanta sig med stavningskonventionen. De bör läsa dagligen och få läsa texter som 
intresserar och utmanar dem. De behöver hjälp med att lära känna igen vanligt förekommande ord 
som sight words. Det är också viktigt att de får hjälp med att hitta text som håller rätt 
svårighetsgrad (Snow et al. 1998). 

Ordigenkänning och läsflyt är viktigt för läsförståelsen, dessa bitar bör löpande kontrolleras så att 
hjälp kan sättas in så fort som möjligt vid behov. Det är även viktigt att redan från början se till att 
eleverna får strategier för att säkra läsförståelsen. Det finns belägg för att barn kan lära sig att 
själva övervaka sin egen läsförståelse, därför är det nödvändigt att barn får vägledning i hur man 
går till väga för att ta sig an svåra texter. De behöver lära sig att dra slutsatser utifrån texten och 
hur man skapar sig inre bilder utifrån textinnehållet. Det är viktigt att lärare lär ut ett metakognitivt 
förhållningssätt som kan hjälpa eleven att skapa strukturer utifrån texter och att bedöma sin egen 
förståelse. Samtal om text ger ökade möjligheter till läsförståelse, texterna bör vara av många olika 
slag (Myrberg 2003; Snow et al. 1998). Bilder är bra stöd för elever när de möter en text, men när 
de ska lära sig nya sight words kan bilden istället bli störande. Illustrationer är dock bra hjälp för 
läsförståelsen. Varierade skrivuppgifter tas också upp som en viktig del i undervisningen (Adams 
1990). 

I årskurs 1 kan man förvänta sig att eleverna kan stava kända ord. Eleverna bör ges tillfälle att 
skriva ofta och regelbundet. Invented spelling nämns som en viktig del i läs- och skrivinlärningen, 
men konventionell stavning bör utvecklas genom tydlig undervisning och övning. Skriftspråkets 
kommunikativa funktioner bör lyftas fram och vara det centrala i läs- och skrivundervisningen 
(Myrberg 2003; Snow et al. 1998). 
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2.3 Teorier om lärande 

2.3.1 Vygotskij 

Vygotskij (1934/1999) är förgrundsgestalt för det sociokulturella perspektivet och hans teori om 
lärande innebär att utveckling sker i samspel med andra. Språket är ett socialt fenomen och det 
viktigaste instrumentet för kommunikation och tänkande. Genom kommunikation skapas 
sociokulturella resurser som förs vidare i samhället. Vygotskij menade att individen är aktiv i 
skapandet av sin egen förståelse då kunskaper om omvärlden konstrueras mentalt. Genom 
intersubjektivitet (delat fokus) får vi tillgång till kollektiva tankar, analyser och tolkningar. Dessa 
kan vi sedan bygga vidare på och använda oss av för att nå högre tankar. Att utveckla språket är att 
utveckla tänkandet. 

2.3.1.1 Medierande redskap/artefakter 

Enligt Vygotskij (1934/1999) står individen inte i omedelbar och otolkad kontakt med omvärlden. 
Kunskap har en historisk och kulturell bakgrund och traderas genom medierande redskap. 
Omvärlden medieras (förmedlas och förtolkas) i samspel med omgivningen, genom fysiska eller 
intellektuella redskap (vilka Säljö (2000) benämner artefakter). I dem finns mänsklig kunskap, 
insikt, konventioner och begrepp lagrad. Exempel på redskap/artefakter är till exempel 
matematiska formler, miniräknare eller hammare. Den som behärskar redskapen vidgar sin 
kompetens och överskrider biologiska förutsättningar. Språket är det viktigaste medierande 
redskapet (Säljö 2000; Vygotskij 1934/1999). Vygotskij delade upp barnets tal i två delar, ett 
socialt i kommunikationssyfte och ett egocentrerat för inre tal. Yngre barn kan stötta sig själva 
genom att tala högt för sig själva. Det egocentrerade talet utvecklas med tiden till inre tal i form av 
tänkande. 

2.3.1.2 Den proximala utvecklingszonen  

Vygotskij (1934/1999) menade att inlärning föregår utveckling. Det lilla barnets inlärning fortgår 
konstant från födseln och barnet lär sig vardagliga begrepp genom erfarenheter och inte minst 
genom lek. I leken lär sig barnet att interagera med sin omgivning på det sätt som den aktuella 
kulturen föreskriver. När barnet börjar skolan startar en ny typ av inlärning. Där får barnet ägna sig 
åt aktiviteter som tvingar det att ständigt höja sig över sig självt. För att klara det måste barnet lära 
sig att analysera och resonera. Härigenom utvecklas logiskt och abstrakt tänkande som leder till 
förståelse av vetenskapliga begrepp. För att en fruktbar inlärning ska kunna ske måste läraren 
fastställa barnets aktuella inlärningsnivå, men också den potentiella utvecklingsnivån. Förhållandet 
mellan inlärning och utveckling kallade Vygotskij för den proximala utvecklingszonen. Den 
innebär att barnet med hjälp av en vuxen eller en mer försigkommen kamrat kan lyftas från en 
utvecklingsnivå till den närmast högre. Konsekvensen blir att det barnet kan göra tillsammans med 
andra idag, kan det göra själv imorgon.  

Att lära barnet något som det inte är i stånd att lära sig är lika fruktlöst som att lära det något 
som det redan kan göra på egen hand. 

(Vygotskij 1934/1999 s. 338) 
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2.3.2 Bourdieu 

Pierre Bourdieu, kultur- och utbildningssociolog, har i sin forskning bland annat påvisat hur det 
franska samhällets elit utnyttjar utbildningssystemet för att befästa sina egna positioner. Det 
franska utbildningssystemet är hierarkiskt och styrs av överklassens krav och förväntningar. Det 
svenska utbildningssystemet har en liknande problematik, med den skillnaden att den svenska 
skolan domineras av värderingar som omfattas av den svenska medelklassen. Bourdieu använder 
sig av begrepp som fält, habitus och kapital. Ett socialt fält definieras som ett föränderligt område, 
en sfär i samhället där människor strider om något som är gemensamt för dem. Habitus förklaras 
med att individen skapar sig kulturella egenskaper, vanor och ofta omedvetna handlingsmönster 
genom livet, som lagras i kroppen. De styr hur individen handlar, väljer, tänker och orienterar sig i 
olika situationer. Dessa sociala erfarenheter har förkroppsligats och utgör en kompetens för att 
förstå sig själv och världen. Begreppet kapital kan ungefärligen översättas med värden, tillgångar 
eller resurser. Bourdieu skiljer mellan olika arter av kapital, bland annat symboliskt, kulturellt, 
socialt och ekonomiskt. De olika formerna av kapital är föränderliga, både i sig själva, i 
förhållande till varandra och mellan grupper i samhället. Det får konsekvensen att individer och 
grupper strävar efter att bevara och öka sina kapital för att upprätthålla och förbättra sina 
positioner i samhället. Studerande ur privilegierade (akademiska, studievana) familjer ärver ett 
kulturellt kapital och ett interaktionsmönster som premieras i skolan, varmed dessa elever har 
lättare att tillgodogöra sig undervisningen (Bourdieu 1993; Broady 1998). 

2.3.3 Bronfenbrenner 

Bronfenbrenner (Andersson 1980) menar att den utvecklingspsykologiska forskningen i alltför hög 
grad inriktat sig på vetenskap om barns ovanliga beteenden i främmande situationer och med 
främmande vuxna under kort tid. Bronfenbrenner förespråkar att människans utveckling studeras 
utifrån ett utvecklingsekologiskt perspektiv, vilket innebär att forskaren utgår från verkligheten 
och studerar barns och vuxnas interaktion i vardagen. Studier av detta samspel (mellan barnet, den 
vuxne och miljöfaktorerna) skulle ge en mer ekologiskt valid forskning. Bronfenbrenner beskriver 
miljön som en serie sammanhängande strukturer och systematiserar den i fyra nivåer: mikro-, 
meso-, exo- och makronivå. Mikrosystemet avser barnets omedelbara närmiljö, framför allt 
familjen men även förskolan och skolan. Enligt Bronfenbrenners modell utgör aktiviteter, roller 
och sociala relationer de viktigaste elementen i mikrosystemet. De olika mikrosystemen bildar 
tillsammans ett mesosystem. Barnet påverkas indirekt av andra förhållanden och faktorer än de 
som barnet själv kommer i kontakt med. Detta exosystem kan exempelvis utgöras av föräldrars 
positioner i arbetslivet eller olika samhälleliga institutioner. Makrosystemet avser de övergripande 
ideologiska, ekonomiska, politiska och historiska värderingar och förhållanden som samhället vilar 
på. Barnet ingår i och påverkas direkt eller indirekt av samspelet inom och mellan dessa system. 
Enligt Bronfenbrenners teori är således utvecklingsförloppet en produkt av samspelet mellan 
barnet och miljön (Andersson 1980). I det moderna högteknologiska samhället ökar kraven på 
individens läs- och skrivförmåga (i dess vidaste mening, vilken motsvaras av den engelska termen 
literacy). Det krävs riktade utbildningspolitiska insatser för att hantera de läs- och skrivsvårigheter 
som bidrar till att öka individuella skillnader i utbildning och ekonomi. Dessa skillnader leder i 
förlängningen till ökade klyftor i samhället (Bronfenbrenner et al. 1996 i Snow et al. 1998). 
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2.4 Det nödvändiga skriftspråket 
Vårt högteknologiska samhälle ställer högre krav på den arbetskraft som lämnar skolan idag än det 
gjorde för till exempel 50 år sedan. Idag är det nödvändigt, både ur social och ekonomisk aspekt, 
att ha god läsförmåga. Även enkla arbeten kräver att den anställde klarar av att läsa avancerade 
instruktioner, utföra kontroller, anteckna skeenden, avlämna skriftliga rapporter och liknande 
(Myrberg 2000; Snow et al. 1998). Den som inte förmår att svara mot kraven upplever sig ha 
handikappande läs- och skrivsvårigheter. Det är viktigt att skilja på begreppen läs- och 
skrivförmåga och läs- och skrivkunnighet. Med läs- och skrivförmåga avser OECD förmågan att 
använda tryckt och handskriven text som ett redskap för att bemästra vardagliga situationer och för 
att utveckla och förkovra sig. Det motsvaras av det engelskspråkliga begreppet literacy. UNESCO 
däremot, anser en individ läs- och skrivkunnig när denne med förståelse kan läsa och skriva 
kortare meddelanden i sitt vardagliga liv. Svårigheterna kan därmed sägas vara situations- och 
kulturbundna. I vårt samhälle och vår kultur räcker det inte att vara läs- och skrivkunnig enligt 
UNESCO:s definition. I en annan tid, eller på en annan plats, skulle det kanske anses tillräckligt 
(Myrberg 2000).  

Eriksson Gustavsson (2002) har i en studie undersökt vilka krav som ställs på skriftspråklig 
kompetens i samband med yrkesutövning och hur dessa krav upplevs och hanteras av den enskilde 
individen. Deltagare i studien var åtta industriarbetande män mellan 20-58 år, som enligt egen 
utsago upplevde sig ha läs- och skrivsvårigheter. Deltagarna intervjuades vid två tillfällen och 
mellan intervjuerna förde männen dagbok gällande när, hur länge och varför de läste, samt sina 
upplevelser i samband med läsningen. Resultatet av undersökningen visade att det dagliga och 
återkommande läs- och skrivarbetet inte utgjorde några större problem. Det gjorde däremot nya 
uppgifter, som också gav upphov till oro och osäkerhet. Bland informanterna kunde man urskilja 
två huvudstrategier för att hantera läs- och skrivkraven. Den ena strategin gick ut på att reducera 
eller undvika de dagliga läs- och skrivuppgifterna så långt det var möjligt. Den andra strategin 
innebar att läs- och skrivuppgifterna anpassades och bearbetades på en mängd olika sätt. Det 
kunde till exempel handla om att ersätta skrift med skisser, bilder eller egna system och koder. En 
del av de strategier som arbetarna använde sig av hade de utvecklat redan i skolan. Studien visade 
också att deltagarna inte var medvetna om de höga skriftspråkskrav som arbetslivet kräver förrän 
de kom ut på arbetsmarknaden. Informanterna uttryckte tydligt att om de hade fått insikt i att 
kärnämnena i gymnasiet skulle ha så stor betydelse för det framtida yrkeslivet hade de ansträngt 
sig mer. Deltagarnas allmänna bedömning var dock att deras läs- och skrivsvårigheter inte utgjorde 
något hot för att i framtiden klara av och behålla arbetet. Samtidigt upplevde de en känsla av 
otillräcklighet och obehag i samband med svårigheterna. 

2.5 Arv- och miljöfaktorer 

2.5.1 Föräldrar och uppväxtmiljö 

Att utvecklas till en god läsare är en långvarig process som startar tidigt i livet. Föräldrar har stor 
betydelse för småbarnsårens språkutveckling. När barnen börjar skolan har de olika erfarenheter 
med sig i bagaget. Deras kunskaper och förhållningssätt till språket beror i hög grad på 
uppväxtmiljön. Under de bästa förutsättningar växer barnen upp i en miljö som från början präglas 
av språkliga aktiviteter. Föräldrar som samtalar mycket med sina barn, förklarar och diskuterar, är 
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goda förebilder. Om föräldrarna dessutom läser högt för barnen och ägnar sig åt skriftspråkliga 
aktiviteter tillsammans med dem, som att skriva inköpslistor och brev, förmedlas en positiv bild av 
det skrivna språket. Barnen får en förståelse för att skriven text betyder någonting. Interaktionen 
utvecklar barnens ordförråd och känsla för det talade språket (Adams 1990; Myrberg 2004; Snow 
et al. 1998). Föräldrar som själva har läs- och skrivsvårigheter eller på annat sätt anses tillhöra en 
riskgrupp har förmodligen negativa erfarenheter av skriftspråkliga sammanhang. De måste få 
kunskap om vikten av att läsa, skriva och samtala med sina barn och kan behöva utbildning och 
stöd av omgivningen för att lyckas. Annars är risken att barnen ”ärver” föräldrarnas läs- och 
skrivsvårigheter (Myrberg 2000; 2004; Snow et.al 1998). 

Einarsson (2000) har i en studie följt ett antal åtta- och nioåriga pojkars och flickors språkliga 
vardag med ambitionen att beakta och analysera barnens språkliga köns- och klasstillhörighet. Han 
har då funnit att akademikerföräldrar, till skillnad från arbetarklassföräldrar, i den vardagliga 
interaktionen ”leker skola” med sina barn. Härigenom aktualiseras skolkunskaper, men också 
klassrummets speciella form för samtal. Detta innebär enligt Bourdieu (1993) att barn med 
studievana föräldrar, förtrogna med klassrumskulturen, lättare finner sig tillrätta i skolan.  

Populärkulturen är en viktig del i identitetsskapandet och barns och ungas relation till medier är 
kopplat till känslor och behov. Det finns en glädje och ett engagemang gentemot populärkulturen 
och relationen till den ser likadan ut oberoende av social, kulturell och ekonomisk bakgrund. Barn 
praktiserar läsande och skrivande i hög grad med hjälp av spel och datorer. I skolan räknas inte 
dessa erfarenheter som symboliskt kapital. Där har populärkulturen lågt kulturellt värde och ses 
inte som acceptabla ingångar till skriftspråket (Fast 2007; Liberg 2007; Skolverket 2007a).  

De läsare som karaktäriseras som starka läsare är de som läser långa texter. Denna grupp har 
minskat under senare år. Detta kan bero på att de nya medierna konkurrerar med det traditionella 
bokmediet. I nya medier illustreras texter med kompletterande bilder och är ofta kortare än texter i 
böcker. Det ger den konsekvensen att färre elever kategoriseras som starka läsare. Det blir då extra 
viktigt att elever får träna på att läsa långa texter i skolan (Skolverket 2007a). 

2.5.2 Förskolan 

Förskolans pedagogiska arbetssätt har stor betydelse för barnens språkutveckling, inte minst när 
det gäller barn som växer upp i språkligt fattiga hem. Några av de förskoleprestationer som har 
särskild betydelse inför framtida studier är räkning, numeriska begrepp, bokstävers namn och 
form, fonologisk medvetenhet och litteraturintresse. Barn formar tidigt skriftspråkliga begrepp 
utifrån sina erfarenheter, men även av egna försök att läsa och skriva. Redan i 3-årsåldern 
utvecklar de förståelse för symboler och många kan redan nu känna igen logografer. Små barn 
klarar inte av att skilja på ordet självt och objektet det syftar på. De kan inte heller bryta ner 
meningar i ord. Orm blir långt och nyckelpiga blir kort, precis som föremålen de representerar 
(Snow et al. 1998). Forskning visar att en förutsättning för att barnet ska nå vidare i sin läs- och 
skrivinlärning är att det utvecklar en fonologisk medvetenhet. Det innebär att barnet måste kunna 
skifta mellan språkets form och innehåll och upptäcka att ord kan segmenteras i fonem. När barnet 
kopplat fonem till grafem kan det övergå från att skriva logografer till invented spelling (se stycke 
2.2.4). För att nå en god läsförmåga räcker det inte med en väl fungerande fonologisk bearbetning, 
det krävs också ett stort ordförråd. Detta utvecklas främst genom att barnet får möta skrivna texter. 
Här aktualiseras återigen föräldrarnas och pedagogernas högläsningsaktiviteter (Adams 1990; 
Myrberg 2000; 2004; Snow et al. 1998). 
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Forskning visar att låg fonologisk medvetenhet kan förutsäga läsinlärningsproblem i skolan, då en 
god läsutveckling förutsätter metalingvistiska kunskaper. Läsförmågan utvecklas genom ett aktivt 
lärande och uppstår inte som en naturlig följd i den språkliga utvecklingen. Lundberg, Frost och 
Petersen (1988) genomförde en studie i Danmark i vilken man under åtta månader studerade 
effekten av ett omfattande program för stimulering av den språkliga medvetenheten. Studiens 
deltagare var sex år gamla och gick sista året i förskola. Barnen deltog i ett strukturerat 
träningsprogram som tränade deras metalingvistiska förmåga med hjälp av dagliga övningar och 
språklekar. Undersökningsgruppen följdes samtidigt upp med en kontrollgrupp, som matchats för 
studien och som inte fick del av träningsprogrammet. Resultaten visade stora skillnader mellan 
grupperna, både gällande rimförståelse och förmåga att identifiera och manipulera ord och 
stavelser. Man fann dock att de största skillnaderna bestod i förmågan att klara 
fonemsegmentering. De barn som gynnades mest av programmet var de som bedömdes vara i 
riskgruppen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter.  

2.5.3 Skolan 

Skolstarten är en milstolpe i barnets liv och de allra flesta barn börjar skolan med en positiv attityd 
och höga förväntningar. När eventuella svårigheter uppstår och barnet upplever ständiga 
misslyckanden är det möjligt att barnet tappar tron på sin egen förmåga. Även med den bästa 
undervisning i tidiga skolår kommer några barn att misslyckas vid läs- och skrivinlärningen. De 
behöver tillgång till en skicklig lärare som kan välja bland flera effektiva metoder för att 
individanpassa undervisningen. Det är viktigt att inte göra mer av det som inte fungerar, utan att 
engagera och entusiasmera barnet inför nya utmaningar. Läraren bör också upprätta en god kontakt 
med föräldrarna för att skapa en positiv atmosfär kring barnet (Myrberg 2000; Snow et al. 1998).  

2.6 Förebyggande och stödjande åtgärder =
Forskningen (Myrberg 2000; 2003; Snow et al. 1998) har gett oss kunskap om vilka barn som 
löper störst risk att få läs- och skrivsvårigheter. Särskilt stor risk att komma efter redan från början 
har barn från socialt utsatta områden, barn med begränsade språkliga färdigheter, barn med 
hörselnedsättningar eller vars föräldrar har läs- och skrivsvårigheter. Det är av största vikt att barn 
som förväntas få läs- och skrivsvårigheter identifieras och får adekvat hjälp så tidigt som möjligt. 
Föreställningar om att läs- och skrivsvårigheter mognar bort om man ser tiden an, eller att en 
enskild metod skulle vara tillräcklig för att åtgärda problemet, har inget stöd i forskningen. De 
flesta lässvårigheter kan förebyggas av kunniga lärare. Den kanske allra viktigaste 
framgångsfaktorn vid läs- och skrivinlärning är lärarerfarenhet. Kontinuerlig ut- och fortbildning 
av lärare och pedagoger är nödvändig för att de ska kunna följa med i aktuell forskning och 
utvecklas till excellent teachers. 

Förskolan/skolan måste erbjuda tid för lärare och pedagoger att stödja varandra, reflektera kring 
läsundervisning och kritiskt granska nya metoder och program som erbjuds på marknaden. af 
Trampe och Andersson (2005) visar i sin artikel exempel på en rad metoder som marknadsförs 
som enkla framgångsrecept. Dessa kontroversiella och undergörande metoder är ofta av indirekt 
natur, de tränar inte det egentliga problemet och saknar vetenskaplig grund. Som professionell 
yrkesutövare har man ett etiskt ansvar gentemot barn och föräldrar att förhålla sig kritisk till 
metoder som avviker från beprövad forskning.  
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3. Metod 

Studiens syfte har legat till grund för våra metodval, i enlighet med Trost (2007). 
Undersökningen omfattar en enkät och tre bedömningsdelar. De tre bedömningsdelarna rör 
elevernas läskunskaper, rättstavningsförmåga samt deras förmåga att skriva fritt. 
Kommunen har ett uttalat direktiv att skolorna ska prioritera läsning och 
kunskapskontroller med LUS som mätinstrument och samtliga skolor har genomfört dessa 
LUS-bedömningar (se stycke 1.1.2.1). Vi avser att ställa elevernas läskunskaper enligt LUS i 
relation till vår bedömning av deras skrivkunskaper för att bilda oss en uppfattning om hur 
elevers läsförmåga förhåller sig till deras skrivförmåga. 

3.1 Design 
För att uppnå studiens syfte och besvara våra frågeställningar har vi valt att genomföra en 
kvantitativ studie. Enligt Bryman (2002) används surveydesign och tvärsnittsdesign ibland 
synonymt, medan andra gör åtskillnad på begreppen. Ofta likställs en surveyundersökning med 
enkäter och strukturerade intervjuer, medan en tvärsnittsdesign också kan innebära andra metoder. 
Då vår studie omfattar såväl kommunala styrdokument och skolplaner som offentlig statistik har vi 
valt att kalla den för tvärsnittsdesign. En tvärsnittsdesign är användbar då vi avser att studera 
relationer mellan olika variabler för att upptäcka samband och mönster.  

I ett tidigt skede övervägde vi att genomföra kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med berörda 
klasslärare, för att få kunskap om deras syn på användningen av LUS. Senare valde vi att ändra 
syfte och frågeställningar något, för att istället fokusera på eleverna och deras kunskapsresultat. Vi 
valde då att göra en kvalitativ bedömning av elevernas skrivuppgifter som vi rangordnat och kodat 
om till kvantitativa data för att kunna ställa dem i relation till varandra och för att kunna studera 
kopplingar till andra variabler (Trost 2007). Resultaten kan jämställas med LUS-bedömningarna 
som är konstruerade på ett liknande sätt. Ett annat alternativ hade varit att samla in redan 
producerade texter av eleverna och göra en kvalitativ bedömning av dem. Det hade dock inneburit 
att vi inte skulle ha haft kontroll över hur skrivprocessen gått till. Vi såg det som det ett problem 
att inte veta i vilken kontext texterna skrivits, hur lång tid eleverna haft på sig att skriva, vilka 
instruktioner och hur mycket hjälp de fått av läraren. Vi valde därför bort detta alternativ.  

3.2 Undersökningsinstrument 

Våra undersökningsinstrument omfattar LUS-resultat, en enkät, diktamen och fri skrivning. 

3.2.1 Läsutvecklingsschema - LUS 

LUS säger sig inte vara en modell för läsundervisning utan är enligt Nya Lusboken ett 
mätinstrument som stämmer överens med läroplanens (Lpo 94) krav på metodfrihet. Det är ett av 
få bedömningsinstrument av kunskapsstandardmodell. LUS reliabilitet grundar sig i att det ska 
finnas en bedömaröverensstämmelse. Det är i sin tur avhängigt av att det finns en diskussion kring 
bedömningen i varje skola och att det finns möjlighet att granska de bedömningar som görs. Därför 
rekommenderas att högläsningarna spelas in med hjälp av bandspelare. Det rekommenderas att 
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klassläraren bedömer sin egen klass och det talas om att läraren ska göra löpande bedömningar. 
Till lärarens hjälp finns ett protokoll som ska fyllas i vartefter eleverna gör framsteg (se bilaga 1). 

Läsutvecklingen delas in i tre faser. Fas 1 kallas utforskande, fas 2 expanderande och fas 3 
benämns litterat läsande. Läsutvecklingen bryts sedan ner i punkter, punkt 1-19. Fas 1 går från 
punkt 1-12 och fas 2 från punkt 13-19. Det beskrivs utförligt vad varje punkt innebär och hur man 
ska känna igen när eleven befinner sig på respektive punkt (Allard et al. 2001). (För 
sammanställning av punkterna, se bilaga 2.)  

3.2.2 Enkät 

Vår intention var att utforma enkäten på ett A4-ark för att göra den överskådlig för eleverna. Vi 
valde strukturerade frågor med fasta svarsalternativ, delvis beroende på att våra respondenter är 
barn och delvis beroende på att det blir mer arbete med att analysera svaren vid öppna frågor 
(Trost 2007). Respondenterna har fått möjlighet att lägga till information vid två av frågorna 
eftersom vi inte trodde oss kunna förutsäga alla eventuella svarsalternativ. För att enkäten skulle 
vara tydlig har vi valt vertikala svarsalternativ (Bryman 2002). Vid frågorna angående elevernas 
attityd till läsning och skrivning har vi förtydligat genom att sätta in smileys vid svarsalternativen 
(se bilaga 3). 

Av praktiska skäl har enkäterna i likhet med övriga svarsblanketter skrivits ut på färgade papper i 
fyra olika kulörer, en för varje klass. Det blev då enklare att skilja de olika klasserna åt. Vi har valt 
att inte ge några utförliga skriftliga instruktioner, utan istället gav vi eleverna muntliga 
instruktioner kring enkäten för att undvika missförstånd. När vi genomförde undersökningen läste 
vi enkäten högt tillsammans med eleverna. Det gjorde vi för att det kunde bli svårt för dem att läsa 
och förstå alla frågor och för att de skulle få möjlighet att fråga om något var oklart. 

Likaså kan det, som för pedagogen framstår som självklart och oreflekterat, vara just det som 
blir obegripligt för barnet eftersom barnets förgivettagande ser annorlunda ut, skapat utifrån 
dess erfarenheter.  

(Doverborg & Pramling Samuelsson 2000, s. 17) 

3.2.3 Diktamen 

Som ytterligare en del i undersökningen har vi genomfört en diktamen med eleverna. Vi valde 
detta tillvägagångssätt för att åskådliggöra elevernas stavningsstrategier. Fördelen med diktamen 
var att eleverna inte kunde välja att skriva sådana ord de kunde stava till, utan tvingades skriva ord 
de var osäkra på. På så sätt fick vi syn på vilka stavningsstrategier de använde. Rättstavningstestet 
hämtades från det diagnostiska materialet i DLS handledning för klasserna 2-3 och DLS 
handledning för klasserna 4-6. Testet är utprövat och normerat för respektive årskurs. 
Rättstavningstestet var utformat så att vi läste en mening för eleverna där testordet ingick och 
repeterade sedan det aktuella ordet varpå eleverna skrev det (Järpsten & Taube 1997; 1999). Vi 
rättade dock inte testet enligt handledningarna utan valde istället att utgå ifrån en studie av 
Treiman (1993). (Se även stycke 2.2.2. Diktamensorden finns i bilaga 12.) 

Stavning rättas ofta utifrån rätt eller fel, ortografiskt sett. Ett sådant förfaringssätt utgår från att 
elever lär sig att stava genom att memorera den korrekta stavningen av varje ord, och att de fel 
som görs beror på att de utelämnar, byter ut eller skriver bokstäver i fel ordning. Enligt Treiman 
(1993) är det dock inte tillräckligt att enbart klassificera yngre elevers stavning som rätt eller fel. 
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Treiman menar att man, för att kunna se vad som ligger bakom elevernas stavning behöver ta i 
beräkning både vilka fonem bokstäverna betecknar och hur orden låter. För att kunna undersöka 
det, har vi valt att dela in resultaten i fyra kategorier i enlighet med Treimans studie: Correct 
spellings, phonologically legal substitution errors, phonologically illegal substitution errors och 
omission errors. Treiman har då delat in substitution errors, i två kategorier, phonologically legal 
och phonologically illegal. Vi väljer att också använda fyra kategorier, som vi fritt översatt väljer 
att kalla: Rättstavat, fonologiskt stavat, icke fonologiskt stavat och utelämnade fonem. 

1. Utelämnade fonem innebär att det saknas korresponderande grafem i ordet. Då har ett eller 
flera fonem utelämnats och finns inte representerade med någon bokstav, som i 
exempelvis bradstation, där /n/ har utelämnats. 

2. Icke fonologiskt stavat innebär de ord som är felstavade och där de grafem som använts för 
att beteckna fonemet inte används för att beteckna det grafemet i något annat sammanhang 
i svenska språket. Exempelvis kren för gren, /g/ kan i det svenska språket inte stavas med 
k. 

3. Fonologiskt stavat innebär de ord som innehåller avvikelser som är av den art att de 
grafem som använts för att beteckna ett visst fonem används i svenska språket för att 
beteckna det fonemet i andra ord. Som exempel kan /tj/ stavas både k och tj. Om köra 
stavas tjöra, räknas det till denna kategori. 

4. Rättstavat innebär att orden är korrekt stavade enligt gällande stavningskonvention.  
 

Det är viktigt att försöka sätta sig in i hur eleven har resonerat sig fram till de stavningar som kan 
höra till kategorin fonologiskt eller icke fonologiskt stavat. Treiman (1993) har det engelska ordet 
sky som exempel. Om en elev har skrivit sgy, kan det bero på att eleven faktiskt har urskiljt 
fonemen s g y. Då är det svårt att avgöra om det ska klassificeras som fonologiskt eller icke 
fonologiskt stavat. Därför är det viktigt att inte mekaniskt dela in orden i de olika kategorierna utan 
att verkligen försöka förstå eleven. 

3.2.4 Fri skrivning 

Vi valde att utforma den fria skrivningen i form av en berättelse, eftersom det är en genre som ofta 
förekommer i skolmiljö. Det är således en form av skrivövning som vi förväntade oss att eleverna 
skulle känna igen. Introduktionen till friskrivningstestet bör ske på ett sådant sätt att det stimulerar 
eleverna till skrivande. Ett exempel på hur vi skulle ha kunnat åstadkomma det var att fritt berätta 
alternativt läsa början på en berättelse som eleverna sedan skulle få utveckla och avsluta. Ett annat 
exempel skulle ha kunnat vara att låta eleverna själva läsa början på en berättelse för att sedan 
skriva en fortsättning. Båda alternativen skulle förmodligen sätta igång elevernas fantasi, men då 
vi intresserade oss för hur hela texten hängde ihop var vi också intresserade av hur eleverna 
började sina berättelser. Dessutom skulle elever med läs- och skrivsvårigheter möta ett onödigt 
hinder om de förutom att skriva också måste läsa och förstå en inledande text. Vi beslutade oss för 
ett tredje alternativ, vilket innebar att eleverna fick se en bildserie som vi hämtade från det 
diagnostiska läs- och skrivmaterialet DLSM (Järpsten & Stadler 1986 s. 101). Detta alternativ hade 
dessutom den fördelen att vi kunde använda samma bildserie i såväl årskurs 2 som årskurs 4. 
Eleverna fick skriva fritt utifrån bildserien under 20 minuter, max en A4- sida. Därefter bedömde 
vi elevernas texter utifrån innehåll och form. 

Att skriva fritt kräver en mängd olika färdigheter som eleverna gradvis måste lära in och öva. 
Järpsten och Stadler har utformat en klasstablå för analys av skrivning (Järpsten & Stadler 1986 s. 
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45). I tablån kategoriseras budskap, fantasi, ordförråd och textlängd som innehåll medan 
skiljetecken, stavning och handstil kategoriseras som form. Enligt Kjellström (2005) utgör 
bedömningsmatrisen ett användbart redskap när läraren vill bedöma olika aspekter av kunskap. Vi 
anser att en bedömningsmatris är ett lämpligt redskap för att bedöma olika aspekter av elevernas 
skrivkunskap och med DLSM:s klasstablå i åtanke konstruerade vi en egen bedömningsmatris (se 
tabell 3:1).  

De aspekter vi valt att bedöma är röda tråden, satsbyggnad och handstil.  

Gällande innehåll tittade vi bland annat på texternas röda tråd. Då undersökte vi om texten var 
sammanhängande och begriplig samt hur texten var disponerad. I vanliga fall skulle vi ha 
undersökt huruvida berättelsen hade en början, mitten och slut, men eftersom vi begränsade 
elevernas tid för uppgiften var det inte rimligt att utgå ifrån att de skulle hinna skriva färdigt slutet. 
Vi undersökte också hur långa texter eleverna skrev och räknade antal ord i varje text (Järpsten & 
Stadler 1986). Vi undersökte också andelen långa ord i texten, vilket gav oss en bild av texternas 
skriftspråklighet och informationstät. Definitionen av långa ord hämtade vi från Josephson et al. 
(1990). Felstavade ord, som därigenom blivit långa, bortsåg vi ifrån. Däremot räknade vi med de 
ord som var felstavade, men som vid korrekt ortografisk stavning skulle ha varit långa. Detta 
gjorde vi för att lägga tyngdpunkten på ordvalet. Vi ville premiera att eleven valt ett mer avancerat 
ord, även om eleven ännu inte lärt sig stava det korrekt. Vi räknade inte särskrivna ord som skulle 
ha varit långa om de skrivits samman, eftersom vi såg det som ett grovt fel. Gällande texternas 
form tittade vi på elevernas handstil, i vilken grad den var läslig eller inte. Vi såg även till huruvida 
eleverna använde stor bokstav och punkt. Vi har samlat alla bedömningskriterier i en 
bedömningsmatris (tabell 3:1). 

Tabell 3:1 Bedömningsmatris för fri skrivning. 

Aspekter Lägre kvalitativ nivå Medel 
Högre kvalitativ 

nivå 

Röda tråden 
 

Osammanhängande 
och svårbegriplig  

Delvis 
sammanhängande och 
begriplig 

Sammanhängande 
och begriplig  

Satsbyggnad 
Interpunktion/versaler 
och gemener 

Använder det 
knapphändigt/felaktigt 

Använder det delvis 
på rätt sätt 

Använder det 
konsekvent på rätt 
sätt 

Handstil Svårläst Tydlig Prydlig 

3.2.5 Utprövning av undersökningsinstrumenten 

Vi har genomfört ett pilottest av samtliga undersökningsinstrument i en årskurs 3 för att se hur väl 
de fungerar i praktiken. Eleverna hade då svårigheter med rangordningsfrågorna i enkäten. Trots 
det ansåg vi att de var så pass viktiga att vi valde att behålla dem. Det innebar att vi ansåg det 
viktigt med en noggrann genomgång av hur dessa frågor skulle besvaras. Eleverna hade även 
svårigheter med definitionen av några gånger i månaden, respektive 2-3 gånger i veckan. Flera 
elever satte likhetstecken mellan de två alternativen. Det ledde till att vi förtydligade 
svarsalternativen. Det diktamenstest som användes var det som var tänkt att användas i årskurs 4. 
Det fungerade utan problem, men var mycket krävande för eleverna. Vi insåg att eleverna behövde 
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en paus efter diktamen för att kunna prestera väl på den fria skrivningen. Bortsett från att eleverna 
var uttröttade gick den fria skrivningen bra. 

3.3 Urval 
I vår studie har vi använt oss av ett ändamålsinriktat urval. Det är den valda kommunens uttalade 
satsning på läsning och LUS-kontroller som intresserat oss. Ett annat skäl till vårt val är de tidigare 
kontakter som vi haft med den berörda kommunen i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).  

Vi valde att utföra vår undersökning på två skolor i kommunen med två klasser i respektive skola 
som provyta. Vi inriktade oss på årskurs 2 och årskurs 4 eftersom vi trodde att eleverna i årskurs 2 
har utvecklat sina läs- och skrivkunskaper i tillräcklig grad för att klara av att delta i den här typen 
av skriftliga test. I årskurs 4 ställs det högre krav på skriftspråklighet, det ger oss också en 
möjlighet att se en viss progression i skriftspråksutvecklingen.  

Vår intention var att välja skola utifrån följande kriterier: 

• Lärarerfarenhet 
• Läraromsättning 
• Invandrarbakgrund 
• Socioekonomisk bakgrund 
• Elevernas LUS-resultat 

 
Kommunen har begränsad personalstatistik och saknar uppgifter om lärarerfarenhet och 
läraromsättning. Vi har därför inte tagit hänsyn till detta vid vårt urval, då en egen undersökning 
skulle ta för lång tid att utföra. Vi saknar också statistik gällande invandrarbakgrund. Övrig 
statistik har vi erhållit av kommunen. Vi efterfrågade de mest detaljerade uppgifter som finns att 
tillgå och fick dem områdesvis. Utifrån det material vi har fått rörande utbildningsnivå, 
förvärvsinkomst, kön och ålder, har vi valt ut två områden som är ganska likartade i alla tabeller 
(tabell 3:2-3:4). Det finns flera skolor i varje statistikområde. Vi har valt ut skola A och skola B 
eftersom kontrasterna där är stora mellan LUS-resultat och de nationella proven (tabell 3:5). 

 Tabell 3:2 Uppgifter avseende ålder i område 1 och 2, angivet i antal personer och procent. 

 Ålder 

 0-17 18-24 25-54 55-64 65- Totalt 

 Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

O
m

rå
d

e
 1

 

2916 24 1118 9 4901 40 1914 15 1541 12 12390 100 

O
m

rå
d

e
 2

 

2657 22 988 8 4799 40 1705 14 1838 16 11987 100 
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 Tabell 3:3 Uppgifter avseende förvärvsinkomst i område 1 och 2, angivet i antal personer och procent. 

 Förvärvsinkomst angivet i tkr 

 0 kr 1-119,9 120,0-239,9  240,0-359,9  360,0-479,9  480-w tkr Totalt 

 Antal ProcentAntalProcent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

O
m

rå
de

 1
 

692 7 2030 21 3565 36 2545 26 676 7 325 3 9833 100 

O
m

rå
de

 2
 

588 6 1748 18 3467 36 2727 28 766 8 414 4 9710 100 

 

Tabell 3:4 Uppgifter avseende utbildningsnivå i område 1 och 2, angivet i antal personer och procent. 

 Utbildningsnivå 

  Förgymnasial Gymnasial 
Eftergymnasial 

< 3 år 
Eftergymnasial 3- Uppgift saknas Totalt 

 Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

O
m

rå
de

 1
 

2491 27 4512 49 965 10 981 11 282 3 9231 100 

O
m

rå
de

 2
 

2423 27 4461 50 945 10 1001 11 172 2 9002 100 

 

Tabell 3:5 Uppgifter avseende andel elever med total måluppfyllelse gällande LUS respektive 

nationella proven angivet i procent. 

Skolor LUS-resultat skolår 1 2006 Nationella prov skolår 5 2007
Skola A (Område 1) 100 65 

Skola B (Område 2) 83 95 

 

3.3.1 Bortfall 

Det sammanlagda externa bortfallet i undersökningen var totalt 11,2 procent och fördelade sig 
enligt följande: I årskurs 2A var bortfallet 16,6 procent och i årskurs 4A var bortfallet 13,3 
procent. I årskurs 2B var bortfallet 5 procent och i årskurs 4B var bortfallet 10 procent. Dessa 
elever var av olika anledningar, såsom sjukdom, inte närvarande i klassrummet vid testtillfället. 
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Det interna bortfallet fördelade sig enligt nedan: 

Enkäten: Ett bortfall på fråga 5 som avser läsfrekvens, ett bortfall på fråga 6 som rör skrivattityd, 
samt 4 bortfall på fråga 4 gällande skrivvanor.  

Diktamen: Ett bortfall på ord 16 i testet för årskurs 4.  

Fri skrivning: Ett bortfall i årskurs 4 då en elev vägrade att delta i skrivuppgiften. 

3.4 Etiska aspekter 
Forskaren har att göra en rad forskningsetiska överväganden. Värdet av det förväntade 
forskningsresultatet måste vägas mot eventuella risker och negativa konsekvenser för den 
deltagande individen. Till sin hjälp har forskaren fastställda etiska principer, utarbetade av 
Vetenskapsrådet (2002). Dessa principer utgör vägledande riktlinjer. Det grundläggande 
individskyddskravet konkretiseras i fyra huvudkrav; samtyckeskravet, informationskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Vi har presenterat vår undersökning för rektorerna på de deltagande skolorna och sänt ett 
missivbrev till berörda lärare (se bilaga 4) samt ytterligare ett till barnens föräldrar/vårdnadshavare 
(se bilaga 5).  

I breven presenterar vi oss själva och syftet med vår undersökning. Vidare informerar vi om att 
barnens medverkan är frivillig samt att insamlat material är konfidentiellt och enbart kommer att 
användas för denna studie. Skolorna och respondenterna kommer att ges anonymiserade 
beteckningar för att uppfylla konfidentialitetskravet. 

Lärarna kommer att få ge sitt godkännande till att vi tar del av elevernas LUS-resultat. Då 
undersökningens test (diktamen respektive fri skrivning) kan sägas utgöra sedvanligt skolarbete 
har respektive lärare att bedöma huruvida föräldrars tillstånd till deltagande i test ska inhämtas.  

Vi anser att vi genom vårt agerande uppfyller individskyddskravet i enlighet med de etiska 
principer som gäller för forskning.  

3.5 Genomförande 
När vi hade valt ut två skolor som passade våra kriterier enligt den tillgängliga statistiken, tog vi 
kontakt med berörda rektorer. Genom rektorerna förmedlades missivbreven till både lärare (bilaga 
4) och föräldrar (bilaga 5) i de berörda klasserna. Vi genomförde våra undersökningar i skola B i 
både årskurs 2 och årskurs 4 under en och samma förmiddag. Under två olika dagar veckan därpå 
fick vi tillgång till de båda klasserna i skola A. Vi genomförde alla undersökningar enligt samma 
upplägg. Vi började med diktamen varefter eleverna fick besvara enkäten. Därefter fick de en kort 
rast på mellan 10-20 minuter. Sedan avslutades undersökningen med att de under 20 minuter 
genomförde skrivuppgiften. Vid alla fyra tillfällen genomfördes undersökningarna under 
förmiddagen, för tre av klasserna var det under första lektionspasset. Den klass som vi inte hade 
första lektionspasset fick en rast strax innan vi kom. 

Vi har rättat allt material båda två, men gällande de tre bedömningskriterier som ryms i 
bedömningsmatrisen (se tabell 3:1) har vi rättat enskilt. Det gäller då skrivuppgiften och kriterierna 
handstil, röda tråden, och satsbyggnad. Som bedömningsgrund för rättningen hade vi gemensamt 
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bedömt texter från vår pilotstudie. Det gav oss möjlighet att tydligare definiera vad som skulle 
bedömas och hur. Vi kunde på så sätt ringa in vad som var väsentligt och aktuellt i den här studien. 
De diskussionerna ligger delvis till grund för de metodiska avvägningar som gjorts beträffande 
bedömningarna.  

3.6 Validitet och reliabilitet 
Intern validitet avser vanligen frågor om kausalitet och utgör således en bedömning av huruvida de 
slutsatser som kan dras av en undersökning beror av ett orsakssamband. Forskaren frågar sig om 
studien verkligen mäter det som avsetts, eller om någon annan faktor felaktigt ger sken av ett 
orsakssamband. Vi har strävat efter att öka vår interna validitet genom att beakta så många faktorer 
som möjligt som samvarierar med elevernas läs- och skrivförmåga. Tyvärr har vi inte fått med alla 
statistiska fakta som vi hade önskat för vårt urval, därför är vår interna validitet något lägre än 
planerat. Vi kommer att vara försiktiga med att dra kausala slutsatser. Extern validitet rör studiens 
generaliserbarhet. Då vi strävat efter att öka vår interna validitet (genom att beakta samvariationer) 
blir vår externa validitet lidande eftersom vi inte har gjort något slumpmässigt urval (Bryman 
2002; Trost 2007). 

Ekologisk validitet rör mätinstrumentets förmåga att fånga det som händer i människors vardag. 
Onaturliga miljöer eller situationer ger en begränsad validitet. Enkäten i vår studie kan ha en 
begränsad ekologisk validitet om eleverna är ovana vid att svara på enkäter. Vår bedömning är 
dock att enkäter inte är ett okänt inslag i skolan. Testmomenten bör ha en högre ekologisk validitet 
eftersom de utförs i en för eleverna vardaglig situation (Bryman 2002).  

Reliabilitet handlar om resultatens tillförlitlighet. Vi bedömer att enkäten har hög reliabilitet 
eftersom vi till största delen har använt oss av slutna svarsalternativ. Den kan alltså sägas vara 
standardiserad. I avsikt att höja reliabiliteten har vi skapat kategorier och en bedömningsmatris 
efter vilka vi kommer att bedöma de material vi samlar in. Trots det kan man inte komma ifrån att 
vi gör en subjektiv bedömning. Samma betingelser får antas gälla de LUS-resultat vi samlat in 
(Bryman 2002; Trost 2007). Den del av vår studie som är mest känslig för subjektiv bedömning är 
friskrivningsdelen. Det uppstår ett visst tolkningsutrymme i bedömningsmatrisens kriterier, hur 
noga vi än definierar dem. För att öka studiens reliabilitet har vi bedömt friskrivningsdelen var och 
en för sig. Därefter har vi ställt bedömningarna mot varandra i korstabeller för att studera vår 
interbedömarreliabilitet (se tabell 6:17-6:19 i bilaga 10).  Alla bedömningar visade sig vara 
extremt signifikanta. Vi för en diskussion kring det i metoddiskussionen (se stycke 5.1.3). 

Vår intention har varit att vara tillräckligt tydliga för att studien ska kunna replikeras (Bryman 
2002). 
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4. Resultat 

Vi kommer att redovisa resultaten i den ordning som testen har utförts. Det innebär att vi 
först redovisar resultaten av enkäten, därefter följer diktamen, fri skrivning och LUS. Vi 
kommer i följande kapitel att kalla klasserna i skola A för årskurs 2A och årskurs 4A samt 
klasserna i skola B för årskurs 2B och årskurs 4B. Dessvärre presenteras skola B före skola 
A i samtliga tabeller och diagram. Detta beror på att vi i urvalet benämnde respektive skola 
A och B, medan testerna utfördes i omvänd ordning. För att lättare hantera den stora 
mängden data valde vi att behålla benämningarna. 

4.1 Statistiska bearbetningar 
Vi har skapat korstabeller som vi beräknat chi-tvåvärdet (χ²) på. Vår handledare har bistått oss med 
frekvenstabeller och beräkningar av Kendalls tau-b med hjälp av statistikprogrammet SPSS 
(Statistical Program for the Social Sciences). 

Statistisk signifikans innebär att man beräknar hur säker man kan vara på att de aktuella resultaten 
kan generaliseras till hela populationen, från vilket urvalet till undersökningen gjorts. Det ställer 
krav på att urvalet har gjorts slumpmässigt, så att det kan sägas representera populationen. Så är 
inte fallet i vår studie då vi har gjort ett ändamålsenligt urval, men vi bedömer det ändå vara 
intressant för undersökningen att göra signifikansberäkningar, då vi gjort ett medvetet urval 
baserat på statistik. Vi tänker oss därför kunna generalisera våra resultat till den population som 
stämmer med de statistiska fakta som vi baserat urvalet på. 

Chi-två är ett mått på statistisk signifikans och visar på samband i korstabeller. Genom att beräkna 
det förväntade värdet och jämföra det med det faktiska värdet kan man avgöra om resultatet är 
signifikant eller ej. Chi-två tar även tabellens storlek i beräkning då man tar hänsyn till antal 
frihetsgrader när man avgör om värdet är signifikant. I samhällsvetenskapliga undersökningar är 
den accepterade signifikansnivån p < 0,05 vilket innebär att man accepterar en risk att 5 av 100 
stickprov skulle uppvisa ett samband trots att det inte finns. 

Kendalls tau är en korrelationskoefficient som används för att beräkna styrkan av samband mellan 
olika variabler i en korstabell. Kendalls tau visar hur starkt ett samband är med en skala från -1 till 
+1, där +1 innebär ett perfekt samband. Kendalls tau-b används för ordinalvariabler och kan 
användas på små material. 

Alla tabeller vi valt att presentera är inte signifikanta, men vi har bedömt innehållet vara tillräckligt 
intressant. Vi presenterar signifikansnivå och chi-tvåvärden tillsammans med alla tabeller. Vi har 
valt att ta med beräkningar med värden upp till och med p < 0,30. De visar på en tendens och 
kunde möjligen ha varit signifikanta om urvalet för undersökningen varit större. 
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4.2 Enkäten 
Enkäten har använts i syfte att ge information om elevernas kön, födelseland, läs-/skrivattityd, läs-
/skrivvanor samt läs-/skrivfrekvens. Uppgifterna avseende födelseland visade sig irrelevanta för 
vår undersökning (se stycke 5.1.1) och vi har därför valt att bortse från den variabeln i 
resultatredovisningen. Samtliga aktiviteter avser sådant eleverna läser och skriver på sin fritid, 
utöver läxor. 

4.2.1 Läsning 

4.2.1.1 Läsattityd 

Vi kan se tydliga skillnader mellan årskurserna och skolorna gällande läsattityd (figur 4:1). 
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Figur 4:1 Läsattityd per klass i procent. Vad tycker du om att läsa? (p < 0,30 se tabell 6:1 i bilaga 6.) 

Fler tillfrågade elever i årskurs 2 (90 procent i skola B och 67 procent i skola A) uppger att det är 
roligt att läsa jämfört med elever i årskurs 4 (83 procent i skola B och 58 procent i skola A). 
Enkätsvaren visar också att fler tillfrågade elever i skola B än i skola A uppger att det är roligt att 
läsa; 87 procent av eleverna i skola B mot endast 61 procent av eleverna i skola A. Färre elever i 
skola B än i skola A uppger att det varken är roligt eller tråkigt att läsa; 13 procent i skola B mot 
hela 37 procent i skola A. Endast en av de tillfrågade eleverna, som går i skola A, uppger att det är 
tråkigt att läsa. Skillnaden är inte signifikant, men visar på en tendens. 

4.2.1.2 Läsvanor 

Eleverna har rangordnat sina läsvanor i enkäten och satt en etta vid det vanligaste alternativet, en 
tvåa vid det näst vanligaste och en trea vid det tredje vanligaste.  

Av vår undersökning framgår att eleverna (47 elever av totalt 79) huvudsakligen läser böcker. 
Därefter följer tidningar/serietidningar. 
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4.2.1.3 Läsfrekvens 

Läsfrekvens per skola angivet i procent
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Figur 4:3 Läsfrekvens per skola. Hur ofta läser du på fritiden? Angivet i procent. (p < 0,30 se tabell 

6:2 i bilaga 6.) 

Resultatet visar att elever i skola B läser oftare på sin fritid än elever i skola A (figur 4:3). 51 
procent av tillfrågade elever i skola B uppger att de läser varje dag jämfört 32 procent av 
tillfrågade elever i skola A. 38 procent av eleverna i skola B uppger att de läser 2-3 gånger i 
veckan jämfört med 46 procent av eleverna i skola A. Totalt 11 procent av eleverna i skola B 
uppger att de läser mer sällan än 2-3 gånger i veckan. Motsvarande siffra för skola A är 22 procent. 
Skillnaden är inte signifikant, men visar på en tendens.   

Läsfrekvens per årskurs angivet i procent
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Figur 4:4 Läsfrekvens per årskurs angivet i procent. Hur ofta läser du på fritiden? (p < 0,20 se tabell 

6:3 i bilaga 6.) 

Elever i årskurs 4 svarar oftare än elever i årskurs 2 att de läser varje dag; 44 procent av tillfrågade 
elever i årskurs 4 uppger att de läser varje dag mot endast 37 procent av tillfrågade elever i årskurs 

29 
 



 

2 (figur 4:4). Fler elever i årskurs 2 (46 procent) än i årskurs 4 (40 procent) uppger att de läser 2-3 
gånger i veckan. 17 procent av eleverna i årskurs 2 svarar att de läser 1-7 gånger i månaden 
jämfört med 7 procent av eleverna i årskurs 4. Samtliga tillfrågade elever i årskurs 2 uppger att de 
läser på sin fritid. Av tillfrågade elever i årskurs 4 uppger 9 procent att de aldrig läser på sin fritid. 
Skillnaden är inte signifikant, men visar på en tendens. 

4.2.2 Skrivning 

4.2.2.1 Skrivattityd 

Skrivattityd per klass angivet i procent
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Figur 4:6 Skrivattityd per klass. Vad tycker du om att skriva? (p < 0,01 se tabell 6:5 i bilaga 6.) 

Diagrammet (figur 4:6) visar att fler elever i årskurs 2B än i årskurs 2A uppger att det är roligt att 
skriva; 95 procent av eleverna i årskurs 2B och endast 71 procent av eleverna i årskurs 2A. Lika 
många elever i årskurs 4B som i årskurs 4A uppger att det är roligt att skriva; 50 procent i båda 
klasserna. Det är endast i skola A som elever uppger att det är tråkigt att skriva; 14  procent i 
årskurs 2A och 19 procent i årskurs 4A. Skillnaden är signifikant. 

Fler av de tillfrågade flickorna (82 procent) än de tillfrågade pojkarna (52 procent) svarar att det är 
roligt att skriva. Fler pojkar (34 procent) än flickor (15 procent) uppger att det varken är roligt eller 
tråkigt att skriva. Fler pojkar (14 procent) svarar att det är tråkigt att skriva än flickor (3 procent). 
Skillnaden är signifikant. (Se tabell 6:4 i bilaga 6.) 

4.2.2.2 Skrivvanor 

I likhet med läsvanor har eleverna fått rangordna sina skrivvanor. Undersökningen visar att 
eleverna skriver mest e-post/chatt; 28 elever av 79 har satt det som förstaval. Därefter följer 
berättelser och SMS.  
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4.2.2.3 Skrivfrekvens 

Skrivfrekvens per klass angivet i procent
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Figur 4:9 Skrivfrekvens per klass. Hur ofta skriver du på fritiden? (p < 0,20 se tabell 6:7.) 

40 procent av eleverna i årskurs 2B uppger att de skriver varje dag (figur 4:9). Därefter följer 
årskurs 2A där 27 procent av eleverna uppger att de skriver varje dag. I årskurs 4B uppger 17 
procent av eleverna att de aldrig skriver medan alla elever i årskurs 4A uppger att de skriver på 
fritiden. 27 procent av eleverna i årskurs 2A svarar att de aldrig skriver på sin fritid. Skillnaden är 
inte signifikant, men visar på en tendens. 

Fler flickor än pojkar uppger att de skriver varje dag; 40 procent av flickorna mot endast 18 
procent av pojkarna. Ungefär lika många flickor som pojkar uppger att de skriver 2-3 gånger i 
veckan; 46 procent av flickorna och 48 procent av pojkarna. Fler pojkar än flickor svarar att de 
skriver mer sällan än 2-3 gånger i veckan; 34 procent pojkar mot endast 14 procent flickor. 
Skillnaden är inte signifikant, men visar på en tendens. (Se tabell 6:6 i bilaga 6.) 

4.2.3 Slutsatser av enkätundersökningen 

I vår undersökning tenderar elever i skola B att ha en mer positiv attityd till läsning än elever i 
skola A. Det gäller både elever i årskurs 2 och årskurs 4. Enkätundersökningen visar också att 
elever i skola B läser oftare än elever i skola A. Mer än dubbelt så stor andel av eleverna i skola A 
än i skola B uppger att de läser mer sällan än 2-3 gånger i veckan.  

Flickorna i enkäten har en mer positiv attityd till skrivande än de tillfrågade pojkarna. Bara drygt 
hälften av pojkarna tycker att det är roligt att skriva, jämfört med drygt fyra femtedelar av 
flickorna. Enkätsvaren visar även att flickorna skriver oftare än vad pojkarna gör. 

Enkäten visar en tydlig skillnad på skrivattityd mellan de två skolorna. Eleverna i årskurs 2B har 
en mer positiv attityd till skrivande än eleverna i årskurs 2A. Lika många elever i årskurs 4B som i 
årskurs 4A tycker att det är roligt att skriva, men samtidigt kan vi se att skrivlusten har avtagit med 
åren då färre elever i årskurs 4 än i årskurs 2 har en positiv attityd till skrivande. Det är endast i 
skola A som elever uppger att det är tråkigt att skriva. 
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Det är färre elever i årskurs 4 som uppger att de skriver varje dag än elever i årskurs 2. Det är stora 
skillnader på skrivfrekvens både inom skolorna och mellan klasserna inom respektive årskurs. Det 
framgår även att fler elever i årskurs 4 än i årskurs 2 läser varje dag, men ungefär lika många 
elever i de två årskurserna läser 2-3 gånger i veckan eller mer. 

4.3 Diktamen  
Diktamen bestod av tjugo ord för årskurs 2 och 36 ord för årskurs 4. Vi rättade diktamen enligt en 
fyrgradig skala där 1 är utelämnat fonem, 2 är icke fonologiskt stavat, 3 är fonologiskt stavat och 4 
är rättstavat (se stycke 3.2.3).  Det är svårt att dra generella slutsatser av diktamen eftersom den 
består av olika ord med olika stavningsprinciper. Vi anser att det är mer intressant att göra en 
analys av de mest felstavade orden. Alla diktamensord finns i bilaga 12. 

4.3.1 Poäng 

För att kunna jämföra resultaten mellan årskurserna valde vi att summera poängen för varje elev 
och dela det med antal ord. Det innebär att om alla ord är rättstavade blir poängsumman 4,00. För 
att göra resultaten mer överskådliga presenterar vi dem i intervaller i tabell 6:8 (se bilaga 7). I 
årskurs 2B har 40 procent av eleverna över 3,81 poäng. Motsvarande siffra för årskurs 2A är 67 
procent. I årskurs 4B har 28 procent av eleverna 3,81 poäng och över. Motsvarande siffra för 
årskurs 4A är 19 procent. Den största skillnaden är dock inte mellan skola A och B utan inom 
skola A. 94 procent av eleverna i årskurs 2A har 3,61 poäng och över, i årskurs 4A har 57 procent 
av eleverna över 3,61 poäng. Skillnaden är signifikant. (Se tabell 6:8 i bilaga 7.) 
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Figur 4:10 Diktamen/ord, median för respektive klass. 

För att lättare kunna jämföra klasserna har vi räknat ut medianen för poängen (figur 4:10). 
Medianen är högst för årskurs 2A (3,90) därefter följer årskurs 2B (3,73). De sämsta resultaten fick 
årskurs 4; 3,71 för årskurs 4B och 3,68 för årskurs 4A.  
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Vid en jämförelse av klasserna med hjälp av medianen per klass kan vi se att årskurs 2 har högre 
poäng än årskurs 4. Där syns tydligt att årskurs 2A har högre poäng än övriga klasser. Här 
framkommer också att skillnaden är större inom en skola än mellan skolorna. 

4.3.2 Stavning 

Tabell 4:1 Urval av diktamensresultaten för årskurs 2. 

Åk 2 Tårta Sett Snuva Gick Dyker 
  Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent
Rättstavat 24 69 10 29 30 86 25 71 26 74 

Fonologiskt 
stavat 

11 31 25 71 0 0 10 29 7 20 

Icke 
fonologiskt 
stavat 

0 0 0 0 1 3 0 0 2 6 

Utelämnade 
fonem 

0 0 0 0 4 11 0 0 0 0 

Totalt 35 100 35 100 35 100 35 100 35 100 

 
Om man ser till vilka ord som har vållat eleverna i årskurs 2 mest problem, kan vi se att elva elever 
har stavat ordet tårta fonologiskt (tabell 4:1). Förekommande stavningar är torta eller tåta. Ordet 
sett har stavats fonologiskt av tjugofem av eleverna, förekommande stavningar är sätt och set. Sett 
var också det ord som flest elever i årskurs 2 hade svårt att stava. Gällande ordet snuva har fyra 
elever utelämnat fonemet /v/ (snua). Ordet gick har stavats fonologiskt av tio elever. Det är då j-
ljudet och dubbelteckningen som har varit svårt på olika sätt. Ordet dyker har nio av eleverna haft 
svårt för att stava. Stavningen dycker förekommer flera gånger, men det förekommer också att /y/ 
stavats med u. 

Tabell 4:2 Urval av diktamensresultaten för årskurs 4.  

Åk 4 Välkommen Brandstationen Doktor Cykelnyckel 
  Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 
Rättstavat 35 80 22 50 27 61 18 41 

Fonologiskt 
stavat 

9 20 5 11 17 39 25 57 

Icke 
fonologiskt 
stavat 

0 0 9 21 0 0 0 0 

Utelämnade 
fonem 

0 0 8 18 0 0 1 2 

Totalt 44 100 44 100 44 100 44 100 

 
Diktamen för årskurs 4 bestod av andra och fler ord än för årskurs 2. Ordet välkommen stavades 
fonologiskt av nio elever, i alla fallen är det dubbelteckningen som vållat svårigheter (tabell 4:2). 
Ordet brandstationen var det hälften av eleverna som stavade rätt. Åtta elever utelämnade fonem 
och nio elever stavade det icke fonologiskt. Gällande det här ordet förekom flera olika typer av 
stavningar. De vanligaste var att representera /ti/ med k (brandstakionen/brandstakonen) och att 
utelämna något fonem (brandsationen, branstationen, bradstationen). 
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Ordet doktor stavades fonologiskt av 17 av eleverna, en vanlig stavning var docktor. Även 
cykelnyckel stavades fonologiskt av många, men här är det fler som stavat det fonologiskt än som 
stavat det rätt. Det är främst k/ck som vållat svårigheter. 

Tabell 4:3 Urval av diktamensresultaten för årskurs 4.  

Åk 4 Snubblar Ljussignal Skollunch Namnsdag Busshållplatsen 
  Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 
Rättstavat 23 52 13 30 33 75 14 32 11 25 

Fonologiskt 
stavat 

20 46 27 61 2 5 30 68 18 41 

Icke 
fonologiskt 
stavat 

1 2 2 4 9 20 0 0 15 34 

Utelämnade 
fonem 

0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 

Totalt 44 100 44 100 44 100 44 100 44 100 

  
Ordet snubblar har stavats fonologiskt av 20 elever, det är dubbelteckningen som varit svår (tabell 
4:3). Ordet ljussignal har endast 13 elever av 44 stavat rätt. Där har vi varianter som ljussingnal 
jussingnal, tjussingnal och jussingal. Den vanligast förekommande varianten är ljussingnal, tätt 
följd av jussignal. Det är dock endast en elev som inte har uppmärksammat att ordet består av två 
morfem och stavat ordet jusignal. Ordet skollunch har nio elever stavat icke fonologiskt, några 
exempel är: skollunhc, skollhunc, skollunc, skolluhns, skolluhnc. Det är alltså /ch/ som varit svårt. 
Alla elever har uppfattat att ordet består av två morfem. 

Ordet namnsdag har varit svårt för merparten av eleverna. 30 elever av 44 har stavat det 
fonologiskt. De vanligaste stavningarna är namsdag, namnsta och namsta, vilket visar att eleverna 
inte uppmärksammat vilka morfem ordet består av. 

Ordet busshållplatsen har endast en fjärdedel av eleverna stavat rätt. 15 av 44 elever har stavat det 
icke fonologiskt. Den vanligast förekommande typen av fel är ett infogat s (busshållsplatsen, 
bussholsplatsen), sedan har tre elever infogat ett m i ordet som stavats på olika sätt 
(bussholmsplatsen, busholmsplatsen, busshållmplatsen).  

4.4 Fri skrivning 
I rättningen av friskrivningen har vi utgått från en bedömningsmatris (se tabell 3:1 i stycke 3.2.4). 
Texterna har tilldelats poäng där ett representerar lägst kvalitativ nivå och tre representerar högst 
kvalitativ nivå. Resultaten presenteras i form av ettor, tvåor och treor. 

4.4.1 Resultat per skola och årskurs 

Vad gäller röda tråden har över hälften (51 procent) av eleverna i årskurs 4 fått en trea medan 
ungefär en tredjedel (31 procent) av eleverna i årskurs 2 har fått en trea. Över hälften av eleverna 
(57 procent) i årskurs 2 har tilldelats en tvåa medan ungefär en tredjedel (35 procent) av eleverna i 
årskurs 4 har fått en tvåa. Här kan vi se en progression från årskurs 2 till årskurs 4. Skillnaden är 
inte signifikant, men visar på en tendens. (Se tabell 6:9 i bilaga 7.) 
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Beträffande satsbyggnad har 68 procent av eleverna i skola B fått en trea, medan 44 procent av 
eleverna i skola A fått en trea. Endast 3 procent (en elev) i skola B har tilldelats en tvåa, 
motsvarande siffra för skola A är 37 procent. 30 procent av eleverna i skola B har fått en etta, och 
motsvarande siffra för skola A är 20 procent. Skillnaden är signifikant. (Se tabell 6:10 i bilaga 7.) 

När vi ser till bedömningarna av handstil har 37 procent av elevernas texter i årskurs 4 bedömts 
som ettor, motsvarande siffra för årskurs 2 är 20 procent. 66 procent av eleverna i årskurs 2 har 
tilldelats en tvåa, av eleverna i årskurs 4 är det 42 procent. I årskurs 2 är det 14 procent som har 
fått en trea och i årskurs 4 är det 21 procent som har bedömts som treor. Skillnaden är inte 
signifikant, men visar på en tendens. (Se tabell 6:11 i bilaga 7.) 

4.4.2 Resultat per klass 
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Figur 4:14 Satsbyggnad i tre kategorier enligt bedömningsmatris (se tabell 3:1). Angivet i procent.  

(p < 0,01 se tabell 6:12 i bilaga 7.) 

Beträffande satsbyggnad (figur 4:14) har 55 procent av eleverna i årskurs 2B jämfört med hela 82 
procent av eleverna i årskurs 4B fått en trea. Detta motsvaras i årskurs 2A av 47 procent och i 
årskurs 4A av 42 procent. Det finns också en skillnad mellan klasserna i årskurs 2. Det är 40 
procent av eleverna i årskurs 2B som fått en etta på satsbyggnad jämfört med 27 procent i årskurs 
2A. Skillnaden är signifikant. 
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Handstil per klass i procent
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Figur 4:15 Handstil i tre kategorier enligt bedömningsmatris (se tabell 3:1). Angivet i procent.         

(p < 0,10 se tabell 6:13 i bilaga 7.) 

I årskurs 4A har 50 procent av eleverna erhållit en etta, motsvarande siffra för årskurs 4B är 18 
procent (figur 4:15). I årskurs 2A ligger 13 procent av eleverna på en etta och är den klass med 
lägst andel ettor. Den klass som har fått flest treor är årskurs 4B med 29 procent. Skillnaden är inte 
signifikant, men visar på en tendens. 

4.4.3 Långa ord, adjektiv och textlängd 
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Figur 4:16 Andel långa ord i texten (%) angivet i medianvärde per klass. 

Vi har tagit fram medianen för respektive klass beträffande långa ord (figur 4:16). När vi då jämför 
värdena ser vi att eleverna i årskurs 4B använder flest långa ord (9,22), följt av årskurs 2A (8,96). 
Därefter kommer eleverna i årskurs 4A (7,40) och årskurs 2B (5,67). 
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Figur 4:17 Andel adjektiv i texten (%) angivet i medianvärde per klass. 

Även för andelen adjektiv har vi beräknat medianen per klass (figur 4:17). Eleverna i årskurs 2A 
har störst andel adjektiv i sina texter (4,17). Efter dem följer årskurs 4A (2,77), årskurs 2B (2,14) 
och årskurs 4B (2,10). 
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Figur 4:18 Andel ord i texten angivet i medianvärde per klass. 

Vi har beräknat medianen för antal ord per text för att kunna jämföra hur långa texter eleverna i 
respektive klass skriver (figur 4:18). Eleverna i årskurs 4B har högst medianvärde gällande antal 
ord per text (140) därefter följer årskurs 4A (108), årskurs 2B (80) och årskurs 2A (71). 

4.4.4 Slutsatser 

I vår undersökning är eleverna i årskurs 4 bättre på röda tråden än eleverna i årskurs 2. Däremot är 
det ungefär lika många i de båda årskurserna som endast har en etta. Fler elever i årskurs 4 än i 
årskurs 2 har en svårläst handstil. Något fler elever i årskurs 4 än i årskurs 2 har en prydlig 
handstil. Vår tolkning är att elever i årskurs 4 har börjat utveckla en personlig handstil. Många har 
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också börjat använda sig av skrivstil, eller skriver med så små bokstäver att det blir svårläst. 
Hälften av eleverna i årskurs 4A har vi bedömt ha en svårläst handstil. Samtidigt är det en större 
andel elever i årskurs 4 som har en prydlig handstil. 

Vi kan notera skillnader mellan skolorna och mellan klasserna beträffande satsbyggnad. Eleverna i 
skola B har fått högre poäng på satsbyggnad än eleverna i skola A. Vi kan även se att det har skett 
en progression från årskurs 2 till årskurs 4 i skola B. I skola A är resultaten förhållandevis lika 
mellan årskurs 2 och årskurs 4.  Vi kan också se att det är nästan dubbelt så stor del av eleverna i 
årskurs 4B som fått en trea i satsbyggnad som eleverna i årskurs 4A. Vi kan se att eleverna i 
årskurs 2A är jämnare i sina resultat än de övriga klasserna och ligger i snitt högre än årskurs 2B. 
De elever i vår undersökning som har sämst handstil är eleverna i årskurs 4A. I övrigt finns inga 
anmärkningsvärda skillnader mellan klasserna. 

Det kan konstateras att årskurs 2A har skrivit nästan lika många långa ord som årskurs 4B. 
Eleverna i årskurs 2A har betydligt större andel adjektiv i sina texter. Här kan man också se en 
skillnad skolorna emellan, då årskurs 2A och 4A ligger högre än årskurs 2B och årskurs 4B. Det 
finns ingen progression alls från årskurs 2 till årskurs 4 gällande adjektiv, i någon av skolorna. När 
det gäller textlängd kan vi se en skillnad mellan skolorna, där eleverna i skola B har i skrivit längre 
texter än skola A. Den största skillnaden klasserna emellan är mellan årskurs 4B och årskurs 4A 
där årskurs 4B ligger högre. 

4.5 LUS 
Här presenterar vi de LUS-poäng vi fått för respektive klass. Poängen för årskurs 4A är från 
vårterminen i årskurs 4. Övriga klassers resultat är från höstterminen i årskurs 2 respektive 4. Då 
ingen av eleverna i vårt urval kommit längre än till LUS-punkt 18a har vi valt att för enkelhetens 
skull benämna den endast som 18. (Se bilaga 2 för översikt över LUS-punkterna.)  

I figur 4:18 och figur 4:19 har vi presenterat LUS-poängen i procent vilket gör att vi kan jämföra 
klasserna med varandra. Årskurs 2A ligger fördelade på LUS-punkt 11-13 medan årskurs 2B 
ligger fördelade mellan LUS-punkt 8-15. Årskurs 4B ligger på LUS-punkt 15-18 jämfört med 
årskurs 4A som ligger mellan LUS-punkt 14-18. Skillnaden är signifikant. (Se även tabell 6:20 i 
bilaga 8.) 

I figur 4:20 kan vi se medianen för respektive klass gällande LUS-poängen. Årskurs 2B ligger lite 
över årskurs 2A medan årskurs 4B ligger lite över årskurs 4A. Det innebär att skola B ligger lite 
över skola A. När vi ser till hur fördelningen ser ut mellan årskurserna kan vi konstatera att 60 
procent av eleverna i årskurs 2 ligger på LUS-punkt 11-12, och 63 procent av eleverna i årskurs 4 
ligger på LUS-punkt 17-18. Skillnaden är signifikant. (Se tabell 6:16 i bilaga 9.) 

Vi kan konstatera att eleverna i skola B överlag har högre LUS-poäng än eleverna i skola A. 
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Figur 4:18 LUS-poäng angivet i procent för årskurs 2. 
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Figur 4:19 LUS-poäng angivet i procent för årskurs 4. 
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Figur 4:20 LUS-poäng angivna i procent med median per klass. 

5. Diskussion 

Utifrån våra resultat kan vi inte säga att den som är bra på att läsa (enligt LUS) också är bra på att 
skriva. Vi kan inte heller säga det omvända, att den som har låg poäng på LUS är sämre på att 
skriva, då den klass med lägst LUS-poäng är den klass som har presterat bäst i många delar av 
skrivtestet. Vår hypotes har varit att det krävs explicit skrivundervisning för att utveckla god 
skrivförmåga. I ljuset av våra resultat tycker vi oss kunna se att så är fallet.  

Vi ska utifrån våra resultat försöka besvara den första av våra två frågeställningar: Hur samvarierar 
elevernas LUS-resultat med våra skrivbedömningar? 

När vi undersöker resultaten utifrån denna frågeställning kan vi se att det finns få samband mellan 
LUS-resultaten och övriga variabler. De två variabler i skrivtestet som visar någon påtaglig 
överensstämmelse med LUS-poängen är satsbyggnad och antal ord. De klasser som har högst 
LUS-poäng är de som har en hög kvalitativ nivå på satsbyggnad, bortsett från årskurs 4A. Å andra 
sidan har endast ett fåtal elever i årskurs 4A en låg kvalitativ nivå på satsbyggnad. Variabeln antal 
ord överensstämmer i hög grad med LUS-resultaten. De klasser som har höga LUS-poäng skriver 
längst texter och tvärtom. Ytterligare en variabel har viss överensstämmelse med LUS, andel långa 
ord. Där är det en klass som avviker från överensstämmelsen och det är årskurs 2A. 

Beträffande övriga variabler har vi inte kunnat se några överensstämmelser eller samband alls. 
Varken adjektiv, röda tråden eller handstil visar några samband med LUS-resultaten. Gällande 
diktamen är det delvis ett motsatsförhållande som råder. Den klass med lägst LUS-poäng, årskurs 
2A, är den klass som har i särklass högst median gällande diktamen/ord. 

Vår andra frågeställning löd: Hur ser sambandet ut mellan elevernas läs- och skrivförmåga och 
deras uppväxtmiljö och socioekonomiska faktorer? 
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Det vi kan se i resultaten gällande denna frågeställning är att fler elever i skola B uppger att de 
läser varje dag än elever i skola A. Eleverna i skola B tycker också att det är roligare att läsa än 
eleverna i skola A. Gällande skrivfrekvens är det inte lika entydigt, men eleverna i årskurs 2B 
uppger att de skriver oftare hemma än eleverna i årskurs 2A. Det finner vi intressant då årskurs 2A 
av oss har bedömts skriva så pass mycket bättre i genomsnitt än årskurs 2B. Å andra sidan har 
årskurs 2B högre LUS-poäng. 

Området där skola B ligger har något högre inkomst- och utbildningsnivå. Eleverna i skola B 
skriver och läser mer hemma än eleverna i skola A. Detta tycks ha påverkat elevernas LUS-resultat 
i positiv riktning, men det tycks inte ha påverkat elevernas skrivförmåga nämnvärt enligt vad som 
framkommit i vår undersökning. Den möjliga förklaring vi dristar oss till är att det är avhängigt av 
undervisningen om elever ska utveckla en god skrivförmåga. Vi inte kan se någon annan 
förklaring till den i jämförelse mycket goda genomsnittliga skrivförmåga vi kan se hos eleverna i 
årskurs 2A. 

5.1 Metoddiskussion  
Vårt syfte med denna studie var att jämföra läsutvecklingsbedömningar med skrivbedömningar, 
för att skapa en uppfattning om hur elevers läsning förhåller sig till deras skrivning. 
Undersökningen innefattar även att studera vilka andra faktorer som samvarierar med läs- och 
skrivförmåga. Vår önskan har varit att ta del av så många olika variabler som möjligt för att 
upptäcka samband och mönster. Vi anser att den metod och design vi valt för vår forskningsfråga 
(kvantitativ metod med tvärsnittsdesign) har fallit mycket väl ut. Det som i slutändan vållat oss 
stort huvudbry är den avsevärda mängd data undersökningen inbringat, vilket enligt Bryman 
(2002) ofta är den kvantitativa forskarens dilemma. Detta har resulterat i stora mängder 
korstabeller av vilka vi gjort ett urval. Den statistiska bearbetningen har varit tidskrävande då 
merparten av beräkningarna har gjorts i datorprogrammet Excel. 

5.1.1 Enkäten 

I enkäten efterfrågade vi barnens födelseland för att eventuellt kunna se intressanta resultat och 
samband. Vi märkte redan vid det första testtillfället att frågan inte var korrekt ställd. Endast 5 av 
totalt 79 elever uppgav att de var födda i annat land. Vi kan därmed inte dra några slutsatser utifrån 
svaren. Hade vi istället frågat efter vilket/vilka språk eleverna talar i hemmet hade vi sett hur 
många elever som har ett annat modersmål än svenska. Deras resultat hade då kunnat jämföras 
med de elever som har svenska som modersmål.  

Några elever hade svårt att rangordna tre val på frågorna om läs- och skrivvanor, då de menade att 
de inte läste eller skrev så många olika typer av texter. Alla har därför inte gjort tre val. 

5.1.2 Diktamen 

Ordet namnsdag vållade oss en del problem vid rättningen. Vi reagerade på att det var så många 
elever som inte hade uppfattat vilka morfem ordet består av. Namsdag, namnsta, namsta var de 
vanligaste stavningssätten. Vi valde att ta fasta på Treimans resonemang (se stycke 3.2.3) om att 
försöka sätta oss in i elevens representation av ordet. Därmed kunde vi godkänna alla ovanstående 
stavningar som fonologiskt stavade ord.  
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5.1.3 Fri skrivning 

Vår interbedömarreliabilitet avseende friskrivningsbedömningarna var mycket hög. (Se tabell 
6:17-6:19 i bilaga 10.) Det kan tyckas märkligt då vi bedömt texterna på varsitt håll. En möjlig 
förklaring till detta skulle kunna vara att vi själva utarbetat bedömningsmatrisen. Enligt Kjellström 
(2005) är det en tidskrävande process att utveckla en bra och fungerande matris. I det 
utvecklingsarbetet inhämtade vi därför båda samma teoribakgrund och diskuterade lämpliga 
formuleringar. Hade vi istället övertagit en färdig bedömningsmatris är det inte säkert att våra 
tolkningar skulle överensstämma i lika hög grad. En annan förklaring kan vara att vi jämförde våra 
bedömningar av friskrivningstexterna i pilotstudien, för att se om vi båda tolkade matrisen på 
samma sätt, eller om den behövde bearbetas. Vi tillstår att det finns en liten risk för att en annan 
bedömare inte skulle vara lika samstämmig om studien replikeras, men eftersom vi var eniga i vår 
bedömning redan vid pilotstudien tyder det på att reliabiliteten i bedömningarna är god.  

När vi beslöt oss för att studera andelen långa ord i texterna var vår utgångspunkt att detta skulle 
ge oss information om skriftspråklighet och informationstäthet genom att eleverna använde mindre 
frekventa och mer avancerade ord. Kriteriet visade sig vara något missvisande. De långa ord som 
oftast förekommer är av typen: vaknade/tittade/kollade och är således inga avancerade ord. Vi 
menar ändå att de gav ett visst utslag, då de texter som vi bedömde vara mer avancerade också 
hade en högre andel långa ord. 

Det är viktigt att hålla i minnet att vi har testat elevernas skrivförmåga vid just det här tillfället. 
När det gäller friskrivningstestet har vi av praktiska skäl valt att låta eleverna skriva vid ett tillfälle 
och under en begränsad tid. Det är vår övertygelse att elever bör ges tillfälle att planera sin text, 
bearbeta den på egen hand och med hjälp av kamratrespons och lärarens vägledning. Den tid vi 
haft till vårt förfogande gjorde det nödvändigt att begränsa elevernas arbetstid och texternas 
omfång. Det är långt ifrån det ultimata sättet att arbeta med texter, men de flesta elever har tagit 
uppgiften på allvar och ansträngt sig för att göra sitt bästa. En av eleverna i årskurs 4B vägrade att 
delta i friskrivningstestet. Han hade tidigare under förmiddagen utan protester deltagit vid 
diktamen och fyllt i enkäten. Möjligen har han dåliga erfarenheter av liknande skrivsituationer, läs- 
och skrivsvårigheter eller bara en dålig dag. Det hade varit intressant att få tala med honom om 
hans vägran och försöka förstå varför han gjorde detta val. =

5.1.4 LUS 

Tyvärr är alla LUS-resultat är inte från samma termin. Lärarna menade dock att det inte hade skett 
någon större progression sedan LUS-poängen sattes. Detta kan möjligen förklaras med att det 
högre upp i schemat krävs en större progression för att en elev ska uppnå nästa LUS-punkt. Det är 
intressant att notera att den klass som hade testats senast, 4A, inte hade högre LUS-poäng än 4B. 

5.2 Resultatdiskussion 
Vår undersökning har visat hur mycket pedagogisk information som finns i elevers stavning. Att 
bara rätta stavning utifrån rätt och fel ger inte särskilt mycket information. Genom att dela in 
stavningen i fler kategorier ges möjlighet att sätta sig in i hur eleverna tänkt och resonerat. Då blir 
det tydligt vilka strategier eleverna använder sig av för att stava exempelvis okända ord (Treiman 
1993). 
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De diktamenstester vi använt oss av i vår undersökning är normerade för årskurserna ifråga. Det 
innebär att eleverna i de båda årskurserna borde ligga på ungefär samma andel rättstavade ord. Vi 
kan se att eleverna i årskurs 2 har ett bättre resultat än de i årskurs 4. Eleverna i årskurs 4 har 
således en större andel fonologiskt stavade ord. Orden i diktamen för årskurs 4 är jämfört med 
diktamen för årskurs 2 längre, med högre andel ljudstridig stavning, fler konsonantkluster och 
dubbelteckningar. Detta innebär en högre belastning på arbetsminnet. Snow et al. (1998) menar att 
det är ett steg i utvecklingen när en sjuåring stavar fonologiskt, men när äldre elever använder sig 
av samma stavningsstrategier kan det tyda på en avstannande utveckling. Vi ser att eleverna i 
årskurs 4 delvis har gått tillbaka till fonologisk stavning. Elever i nioårsåldern bör ha nått ett 
stadium där de i läsning kan härleda morfem, prefix och suffix. Frith menar att när eleven 
avancerar till nästa stadium i läsning sker ett avancemang även i stavning (Frith 1985 i Snow et al. 
1998). I våra resultat framkommer att elever i årskurs 4 i många fall haft svårt att urskilja morfem i 
ord. Ordet namnsdag är det tydligaste exemplet. Ingen av eleverna i årskurs 4 har en LUS-poäng 
under 14 och ska därmed ha nått till det ortografisk-morfemiska stadiet (Høien & Lundberg 1999). 
Vi hade därför förväntat oss ett högre resultat på diktamen. En möjlig förklaring är det fenomen 
som av Snow et al. (1998) benämns the fourth-grade slump. Myrberg (2007) menar också att 
elever vid den här tidpunkten möter svårare texter och att deras utvecklade lässtrategier inte längre 
håller. Vi drar en parallell mellan våra diktamensresultat och ovanstående resonemang.  

Vi har funderat kring varför satsbyggnad tycks ha ett samband med LUS. Vi tänker oss att 
eleverna utvecklar en känsla för satsbyggnad genom att läsa mycket, vilket bekräftas av 
enkätresultaten. Årskurs 2A däremot, håller till stor del en hög kvalitativ nivå beträffande 
satsbyggnad i förhållande till sina låga LUS-resultat och de stavar betydligt bättre än de övriga 
klasserna. Vi kan se utifrån enkätsvaren att årskurs 2B skriver mer på fritiden än årskurs 2A, så det 
handlar inte om skrivträning hemma. Det tyder på en framgångsrik skrivpedagogik, som i sin tur 
förutsätter en kompetent och erfaren lärare, vilket stämmer väl överens med vad forskningen säger 
om lärarens betydelse. (Se stycke 2.2.5 och 2.6.) 

Det finns dock ytterligare en variabel som syns överensstämma med LUS-resultaten, nämligen hur 
långa texter eleverna har skrivit. Här stämmer förhållandet även för årskurs 2A. De har inte 
presterat längre texter än årskurs 2B. Så om vår tanke är att årskurs 2A har ägnat sig åt 
skrivträning så har det inte givit utslag på deras textlängd. Å andra sidan har årskurs 2A högre 
kvalitet på sina texter i form av exempelvis långa ord och adjektiv. Eventuellt har de ägnat mer tid 
åt att formulera sig än åt att skriva många ord. Gällande adjektiv saknas överensstämmelse med 
LUS-resultaten. Här har klasserna i skola A en större andel adjektiv per text än klasserna i skola B, 
trots att klasserna i skola B har högre LUS-poäng. Då tycks inte andel adjektiv i texten hänga 
samman med att vara en god läsare enligt LUS. Men det tycks inte heller hänga samman med hur 
roligt eleverna tycker att det är att skriva, då klasserna i skola A i högre grad tycker att det är 
tråkigt att skriva än klasserna i skola B. Däremot uppger eleverna i årskurs 4A att de skriver oftare 
på fritiden än eleverna i årskurs 4B. Den slutsats vi drar är att elever som läser mycket skriver 
långa texter. Däremot verkar det förutsätta viss skrivträning för att åstadkomma en beskrivande 
text som innehåller adjektiv.  

I enkäten kunde vi se variabler som samvarierar med LUS och det handlar då om läsning. Eleverna 
i skola B läser mer frekvent än eleverna i skola A. Det är även fler elever i skola B som läser varje 
dag. Eleverna i skola B har också högre LUS-poäng än eleverna i skola A. Forskningen säger att 
elever bör läsa varje dag och att de bör läsa sådant som intresserar och utmanar dem (se stycke 
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2.2.5). Här kan vi se att det gagnar LUS-resultaten att läsa dagligen även hemma. Det är också fler 
elever i skola B som tycker att det är roligt att läsa än i skola A. Läslust och goda LUS-resultat 
hänger här ihop. Det är också intressant att notera att attityd till skrivande och LUS-resultaten har 
viss överensstämmelse. 

Invånarna i området där skola B ligger har något högre inkomst- och utbildningsnivå än invånarna 
i området där skola A ligger. Forskning visar att elever med akademiska föräldrar har bättre 
förutsättningar att lyckas i skolan. I urvalsprocessen bedömde vi att skillnaderna i inkomst- och 
utbildningsnivå var så pass små att de inte borde ha någon nämnvärd betydelse för elevernas 
testresultat. Deras sociala och kulturella erfarenheter, vilket Bourdieu (se stycke 2.3.2 ) benämner 
habitus och kapital, torde enligt vår bedömning inte skilja sig åt. Trots det kan vi se en skillnad 
mellan skolorna. Som vi tidigare nämnt i diskussionen har vi sett att elever i skola B har en mer 
positiv attityd till läsande och skrivande än elever i skola A och skriver oftare på sin fritid. Enligt 
Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori (se stycke 2.3.3) är barnets utveckling en produkt av 
samspelet mellan barnet och miljön. Barnets närmiljö utgörs av ett nät av mikrosystem där 
aktiviteter, roller och sociala relationer står i fokus. Familjen är ett exempel på ett mikrosystem 
och skolan ett annat. Utifrån våra resultat kan vi dra slutsatsen att det är troligt att 
socioekonomiska förhållanden påverkat elevernas attityd till skriftspråket. Elever med högre 
socioekonomiska förhållanden läser mer på sin fritid, vilket gett utdelning i LUS-poäng, däremot 
inte i skrivandet. Det bör noteras att föräldrar har rätt att i mån av plats välja skola till sina barn. 
Det finns ingenting som säger att skolorna enbart har elever från sitt eget upptagningsområde. 

Vid genomförandet av undersökningen erfor vi att enkätfrågan om skrivvanor orsakade eleverna 
en del funderingar. Flera elever kopplade begreppet skriva till de skrivaktiviteter som förekommer 
i klassrumsmiljön. Vad fick de egentligen räkna som skrivande? Räknas det om man skriver på 
datorn? När man söker på Internet? Eller när man spelar online-spel? Det här aktualiserar enligt 
vår mening en högst relevant fråga, nämligen hur skolan bör förhålla sig till moderna elektroniska 
och digitala medier, så kallad populärkultur. I likhet med vad Fast (2007) konstaterat i sin 
avhandling ser vi att eleverna har uppfattat att dessa aktiviteter har lågt kulturellt värde och inte 
räknas i pedagogiska sammanhang. Fast fann, i likhet med andra forskare, att barn oberoende av 
social, kulturell och ekonomisk bakgrund i hög grad praktiserar läsande och skrivande med hjälp 
av nya artefakter. Det talas mycket om att undervisningen bör utgå från elevernas vardag och 
intressen för att vara meningsfull. Vi tror likt Fast att förskolan och skolan har mycket att vinna på 
att ta tillvara elevernas glädje och engagemang kring populärkulturen. Det kräver att pedagogerna 
är öppna för nya idéer och arbetssätt och själva uppdaterar sig på området. De nya medierna 
innebär ett nytt, men i sitt sammanhang inte nödvändigtvis sämre, sätt att kommunicera på. Detta 
förutsätter dock att lärarna vägleder eleverna så att de kan anpassa sitt språkbruk och avgöra vad 
som är acceptabelt i en viss kontext. Dagens samhälle kräver god kommunikativ kompetens och 
ställer höga krav på individens läs- och skrivförmåga samt kritisk källgranskning. Ur en 
demokratisk synvinkel är det nödvändigt att skolan lär ut kunskaper på området (Bronfenbrenner 
et al.1996 i Snow et al. 1998; Liberg 2007). 

Vi har noterat att de två skolorna har utformat sina lokala arbetsplaner på helt olika sätt. Som 
tidigare nämnts (se stycke 1.1.1.1) har skola A formulerat vad eleverna ska kunna och känna till, 
medan skola B har utformat ett arbetssätt. Vi vet inte hur de enskilda klasslärarna har tillämpat 
arbetsplanerna, men om vi förutsätter att de i enlighet med sina åtaganden har använt dem som 
utgångspunkt för sin undervisning, finns det en del att reflektera kring. Den checklista som skola A 
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formulerat ger ingen vägledning om hur undervisningen bör utformas. Det ger läraren stor 
pedagogisk frihet att själv utforma sin undervisning, samtidigt som det ställer krav på lärarens 
kompetens att välja lämpliga och passande metoder. Däremot är den tydlig med vilka mål eleverna 
ska uppnå. Det framgår inte vems ansvar det är att eleven uppnår målen och inte heller hur eller 
när kunskaperna ska bedömas och utvärderas. Vi ser inte heller några uttalade tankar om 
gemensamma reflektioner. I skola B har man utformat arbetsplanen som ett levande dokument. 
Här beskrivs kort hur eleverna och lärarna ska arbeta i ämnet svenska och arbetsplanen betonar 
läsande, skrivglädje, skrivteknik och nödvändigheten av att skriva texter med olika syften. Det 
framgår att pedagogerna ser skrivandet som en process i vilken eleverna utvecklas med hjälp av 
egna och andras reflektioner. Äldre mer erfarna elever och lärare ska hjälpa yngre elever och 
elever med svårigheter att utvecklas. Detta för tankarna till Vygotskijs teori om den proximala 
utvecklingszonen. All pedagogisk personal ansvarar för elevernas utveckling och resultaten följs 
upp regelbundet, diskuteras med eleven och utvärderas. Vi ser för- och nackdelar med båda 
arbetsplanerna men tror att det viktigaste är att skolan kontinuerligt för en dialog kring alla 
styrdokument. Vi anser att den arbetsplan som skola B utarbetat stämmer väl överens med den 
synvända och de intentioner som kommunen haft i sitt utvecklingsarbete (Rapport 2006a; 2006b). 
Den ligger också i linje med nationella styrdokument och den forskning som presenterats i denna 
uppsats. När vi jämför våra resultat med målen för årskurs 3 som ska börja gälla från hösten, tror 
vi att skolorna kommer att behöva satsa mer medvetet på skrivinlärning för att kunna uppnå 
hundraprocentig måluppfyllelse. 

Att skriva är en väg in i skriftspråket och även en nyckel till läsning. Elever behöver vägledning i 
att orientera sig i den skriftspråkliga världen. De behöver hjälp med att känna igen vanligt 
förekommande ord, lära sig konventionell stavning och att utveckla ett metakognitivt 
förhållningssätt. Det är viktigt att belysa den kommunikativa funktion skriftspråket har. En god 
skrivförmåga är av stor vikt, särskilt högre upp i åldrarna då eleverna bedöms utifrån sina texter, 
men även senare i arbetslivet. 

Vi ser i våra resultat att läsförmågan gynnas av läsning i hemmet, medan skrivning i hemmet inte 
ger utdelning i skrivförmåga. Vår slutsats stöder vår hypotes, att det krävs explicit 
skrivundervisning för att utveckla en god skrivförmåga. 

5.2.1 Fortsatt forskning 

Vi har erfarit att forskning om läs- och skrivinlärning hitintills huvudsakligen har fokuserat på 
barns läsutveckling. Skrivutvecklingen nämns ofta sådär lite i förbigående, med undantag av små 
barns skriftspråksutveckling och betydelsen av att närma sig skriftspråket från två håll, via läsning 
och skrivning. Därmed ligger ett stort forskningsfält och väntar på att upptäckas.  

Inom ramen för den här studien har vi inte haft möjlighet att undersöka hur de enskilda lärarna har 
arbetat med läs- och skrivinlärning. Intervjuer och kompletterande deltagande observationer skulle 
ge en bild av hur lärarens erfarenhet och pedagogik tar sig uttryck i den dagliga undervisningen. 
För att få en helt rättvisande bild av elevernas skriftspråksutveckling vore det optimala att 
genomföra en longitudinell studie. 
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Bilaga 1 

 



Bilaga 2 

LUS-punkterna 

 

Fas 1 Utforskande 

/…/ 

10  Använder och växlar mellan ändamålsenliga stragtegier* för alltmer funktionell 
läsning av enkla texter 

*Exempel på strategier: ordbilden (p 4), listar ut nya ord med hjälp av de ord man 
redan förstår (p 5), tar hjälp av bokstäverna (p 6), tar hjälp av ljuden (p 9). 

11 Läser stapplande mer text och tar sig fram till innehållet, eftersom barnet vill 
förstå texten. 

12 Läser minst 3-4 ord i följd i böcker (texter), inom deras erfarenhetsvärld, innan de 
fastnar. 

Fas 2 Expanderande 

13 Läser nästan flytande, fastnar bara ibland. 

14 Sökläser, dvs. hittar snabbt enstaka uppgifter i löpande text. 

15 Läser flytande och obehindrat, t ex kapitelböcker, med god förståelse. Föredrar att 
läsa tyst. 

16 Läser och förstår en instruktion eller arbetsbeskrivning i flera led, t. ex. ett recept, 
och visar förståelse genom handling. 

17 Förstår innehållet i utländska filmer och naturprogram med hjälp av textremsan. 

18 Läser mycket, frivilligt och gärna – slukläser 

18 a) Läser med behållning bokserier och liknande utan bärande bilder, där 
handlingen okomplicerat förs framåt, dvs klassiskt bokslukande. 

18 b) Läser med lätthet böcker, företrädesvis ungdomslitteratur, med 
personteckningar, miljöbeskrivningar och inre monologer; söker mer än bara 
handlingen. 

18 c) Vidgar sitt läsande till olika genrer inom vuxenlitteraturen, läser ibland flera 
böcker parallellt, läser och finner djupare dimensioner. 

19 Fördjupande och överblickande, dvs kan efter att ha fördjupat sig i en omfångsrik 
text, vid ett senare tillfälle snabbt få tag på nycklarna till textens innehåll och 
struktur. 

/…/ 

(Allard et al. 2001, s. 151f)

 



Namn: ______________________________________ Bilaga 3 

 
 

1. Är du…    Flicka…………………….  
Pojke……………………..  

 
 
2. Är du född i…   Sverige…………………...  

Annat land……………….  

 
 

3. Vad tycker du om att läsa? – Det är:  Roligt ☺…………  

    Varken eller …………  

Tråkigt …………  
 
 
4. Vad läser du mest på fritiden?  Böcker…………………... __ 

Räkna inte med läxor!   Tidningar/serietidningar… __ 
Skriv 1 för det vanligaste,   Hemsidor på Internet……. __ 
2 för det näst vanligaste,   E-post/chatt……………… __ 
och 3 för det tredje vanligaste.   SMS……………………... __ 
 

Annat___________________ 
 
 
5. Hur ofta läser du på fritiden?  Varje dag………………...  

Räkna inte med läxor!   2-3 gånger i veckan……...  
    1-7 gånger i månaden……  

Aldrig…………………….  
 
 

6. Vad tycker du om att skriva? – Det är:  Roligt ☺…………  

    Varken eller …………  

Tråkigt …………  
 

 
7. Vad skriver du mest på fritiden?  Berättelser……………….. __ 

Räkna inte med läxor!   Dagbok………………….. __ 
Skriv 1 för det vanligaste,   Brev/kort………………… __ 
2 för det näst vanligaste,   E-post/chatt………………. __ 
och 3 för det tredje vanligaste.   SMS……………………… __ 

 
Annat ___________________ 

 
 
8. Hur ofta skriver du på fritiden?  Varje dag………………...  

Räkna inte med läxor!   2-3 gånger i veckan………  
    1-7 gånger i månaden…….  

Aldrig……………………. 



Bilaga 4 

Stockholm 
2008-XX-XX 

 

Till berörda lärare 
 
Vi är två lärarstuderande vid Stockholms Universitet (Fd. Lärarhögskolan i Stockholm) som under den 
här terminen ska skriva vårt examensarbete. Som grund för vår undersökning ska vi göra ett skrivtest 
med elever i fyra klasser, där två av klasserna är från din skola. Syftet är att sedan jämföra 
läsutvecklingsbedömningar med skrivutvecklingsbedömningar, för att skapa en uppfattning om hur 
elevernas läsning förhåller sig till deras skrivning. 
 
Testet beräknas ta ca 2x30 minuter att genomföra. Vi ser gärna att eleverna har en rast mellan de två 
testtillfällena, för att de ska orka med. Testet består till en del av ett rättstavningstest i form av 
diktamen och av en del med fri skrivning utifrån en bildserie. Eleverna kommer också att få svara på 
några enkätfrågor i samband med skrivtestet. Vi kommer att behöva tillgång till elevernas LUS-
resultat för jämförelsen. Vi kommer att genomföra testet själva. 
 
All medverkan är frivillig och materialet är konfidentiellt och kommer enbart att användas till det här 
examensarbetet. Det kommer inte att framgå vilka skolor som deltagit i testet, och det kommer inte att 
gå att identifiera vilka eleverna är. 
 
Om ni har några frågor kring undersökningen går det bra att kontakta oss per mejl eller telefon. Vi 
skulle behöva genomföra testet under veckorna 14-15. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Emma Sande   Madeleine Lundgren 
emma.sande@xxx.se  madeleine.lundgren@xxx.se 
070-XXX XX XX   070-XXX XX XX 
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Stockholm 
2008-XX-XX 

 

Till föräldrar med elever i klass X i Xskolan 
 
Vi är två lärarstuderande vid lärarutbildningen på Stockholms Universitet. Under den här terminen ska 
vi skriva vårt examensarbete. Som grund för vårt arbete ska vi göra ett skrivtest med elever i fyra 
klasser, där två av klasserna är från er skola. Syftet är att sedan jämföra läsutvecklingsbedömningar 
(LUS) med skrivutvecklingsbedömningar, för att skapa en uppfattning om hur elevernas läsning 
förhåller sig till deras skrivning. Eleverna kommer också att få svara på några enkätfrågor i samband 
med skrivtestet. 
 
All medverkan är frivillig och materialet är konfidentiellt och kommer enbart att användas till det här 
examensarbetet. Det kommer inte att framgå vilka skolor som deltagit i testet, och det kommer alltså 
inte att gå att identifiera vilka eleverna är. 
 
Om ni har några frågor kring undersökningen går det bra att kontakta oss per mejl eller telefon. Testet 
kommer att genomföras under vecka X. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Emma Sande   Madeleine Lundgren 
emma.sande@xxx.se  madeleine.lundgren@xxx.se 
070-XXX XX XX  070-XXX XX XX

 
 

mailto:emma.sande@xxx.se
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Tabeller enkäten 

Tabell 6:1 Läsattityd per klass. Vad tycker du om att läsa? (χ²= 8,538; p < 0,30) 

  Åk 2B Åk 4B Åk 2A Åk 4A Totalt 
Läsattityd Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent
Roligt 18 90 15 83 10 67 15 58 58 73 

Varken 
eller 

2 10 3 17 5 33 10 38 20 25 

Tråkigt 0 0 0 0 0 0 1 4 1 1 

Totalt 20 100 18 100 15 100 26 100 79 100 

 

Tabell 6:2 Läsfrekvens per skola. Hur ofta läser du på fritiden? (χ²= 3,687; p < 0,30) 

  Skola B Skola A Totalt 
Läsfrekvens  Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Varje dag 19 51 13 32 32 41 

2-3 ggr i 
veckan 

14 38 19 46 33 42 

1-7 ggr i 
månaden 

3 8 6 15 9 12 

Aldrig 1 3 3 7 4 5 

Totalt 37 100 41 100 78 100 

 

Tabell 6:3 Läsfrekvens per årskurs. Hur ofta läser du på fritiden? (χ²= 5,391; p < 0,20) 

  Åk 2 Åk 4 Totalt 
Läsfrekvens Antal Procent Antal Procent Antal Procent 
Varje dag 13 37 19 44 32 41 

2-3 ggr i veckan 16 46 17 40 33 42 

1-7 ggr i 
månaden 

6 17 3 7 9 12 

Aldrig 0 0 4 9 4 5 

Totalt 35 100 43 100 78 100 
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Tabell 6:4 Skrivattityd per kön. Vad tycker du om att skriva? (χ²= 7,909; p < 0,02) 

  Flickor Pojkar Totalt 
Skrivattityd  Antal Procent Antal Procent Antal Procent 
Roligt 28 82 23 52 51 65 

Varken eller 5 15 15 34 20 26 

Tråkigt 1 3 6 14 7 9 

Totalt 34 100 44 100 78 100 

 

Tabell 6:5 Skrivattityd per klass. Vad tycker du om att skriva? (χ²= 19,711; p < 0,01) 

  Åk 2B Åk 4B Åk 2A Åk 4A Totalt 
Skrivattityd Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent
Roligt 19 95 9 50 10 71 13 50 51 65 

Varken eller 1 5 9 50 2 14 8 31 20 26 

Tråkigt 0 0 0 0 2 14 5 19 7 9 

Totalt 20 100 18 100 14 100 26 100 78 100 

 

Tabell 6:6 Skrivfrekvens per kön. Hur ofta skriver du på fritiden? (χ²= 6,870; p < 0,10) 

  Flickor Pojkar Totalt 
Skrivfrekvens Antal Procent Antal Procent Antal Procent 
Varje dag 14 40 8 18 22 28 

2-3 ggr i veckan 16 46 21 48 37 47 

1-7 ggr i 
månaden 

4 11 9 20 13 16 

Aldrig 1 3 6 14 7 9 

Totalt 35 100 44 100 79 100 

 

Tabell 6:7 Skrivfrekvens per klass. Hur ofta skriver du på fritiden? (χ²= 14,217; p < 0,20) 

  Åk 2B Åk 4B Åk 2A Åk 4A Totalt 
Skrivfrekvens Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent
Varje dag 8 40 4 22 4 27 6 23 22 28 

2-3 ggr i 
veckan 9 45 8 44 6 40 14 54 37 47 

1-7 ggr i 
månaden 3 15 3 17 1 7 6 23 13 16 

Aldrig 0 0 3 17 4 27 0 0 7 9 

Totalt 20 100 18 100 15 100 26 100 79 100 
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Tabeller diktamen 

Tabell 6:8 Summa diktamen/ord per klass. (χ²= 22,579; p < 0,05) 

  Åk 2B Åk 4B Åk 2A Åk 4A Totalt 
S:a dikt/ord Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

3,01-3,20 0 0 0 0 0 0 1 4 1 1 

3,21-3,40 1 5 1 6 0 0 6 23 8 10 

3,41-3,60 1 5 6 33 1 7 4 15 12 15 

3,61-3,80 10 50 6 33 4 27 10 38 30 38 

3,81-4,00 8 40 5 28 10 67 5 19 28 35 

Totalt 20 100 18 100 15 100 26 100 79 100 
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Tabeller fri skrivning 

Tabell 6:9 Röd tråd i tre kategorier enligt bedömningsmatris (se tabell 3:1). (χ²= 4,002; p < 0,20) 

  Åk 2 Åk 4 Totalt 
Röd tråd Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

1 4 11 6 14 21 12 

2 20 57 15 35 92 52 

3 11 31 22 51 64 36 

Totalt 35 100 43 100 178 100 

  
Tabell 6:10 Satsbyggnad i tre kategorier enligt bedömningsmatris (se tabell 3:1). (χ²= 18,602; p < 0,01) 

  Skola B Skola A Totalt 
Satsbyggnad Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

1 11 30 8 20 19 24 

2 1 3 15 37 16 21 

3 25 68 18 44 43 55 

Totalt 37 100 41 100 78 100 

 
Tabell 6:11 Handstil i tre kategorier enligt bedömningsmatris (se tabell 3:1). (χ²= 4,501; p < 0,20) 

  Åk 2 Åk 4 Totalt 
Handstil Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

1 7 20 16 37 23 29 

2 23 66 18 42 41 53 

3 5 14 9 21 14 18 

Totalt 35 100 43 100 78 100 

 

Tabell 6:12 Satsbyggnad i tre kategorier enligt bedömningsmatris (se tabell 3:1). (χ²= 18,602; p < 0,01) 

  Åk 2B Åk 4B Åk 2A Åk 4A Totalt 
Satsbyggnad Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

1 8 40 3 18 4 27 4 15 19 24 

2 1 5 0 0 4 27 11 42 16 21 

3 11 55 14 82 7 47 11 42 43 55 

Totalt 20 100 17 100 15 100 26 100 78 100 
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Tabell 6:13 Handstil i tre kategorier enligt bedömningsmatris (se tabell 3:1). (χ²= 10,811; p < 0,10) 

  Åk 2B Åk 4B Åk 2A Åk 4A Totalt 
Handstil Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

1 5 25 3 18 2 13 13 50 23 29 

2 13 65 9 53 10 67 9 35 41 53 

3 2 10 5 29 3 20 4 15 14 18 

Totalt 20 100 17 100 15 100 26 100 78 100 

 

Tabell 6:14 Andel långa ord per text (%) presenterat i intervaller. (χ²= 25,336; p < 0,30) 

  Åk 2B Åk 4B Åk 2A Åk 4A Totalt 
Långa ord Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

0,00-1,00 1 5 0 0 0 0 0 0 1 1 

1,01-4,00 7 35 1 6 1 7 6 23 15 19 

4,01-7,00 7 35 4 24 3 20 6 23 20 26 

7,01-10,00 4 20 7 41 5 33 9 35 25 32 

10,01-13,00 1 5 2 12 5 33 3 12 11 14 

13,01-16,00 0 0 3 18 0 0 1 4 4 5 

16,01-19,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19,01-20,00 0 0 0 0 1 7 1 4 2 3 

Totalt 20 100 17 100 15 100 26 100 78 100 

 
Tabell 6:15 Andel adjektiv per text (%) presenterat i intervaller. (χ²= 15,105; p < 0,02) 

  Åk 2A Åk 4A Totalt 
Adjektiv  Antal Procent Antal Procent Antal Procent 
0,00-0,00 3 20 2 8 5 12 

0,01-1,50 0 0 3 12 3 7 

1,51-3,00 2 13 10 38 12 29 

3,01-4,50 3 20 10 38 13 32 

4,51-6,00 5 33 1 4 6 15 

6,01-7,50 1 7 0 0 1 2 

7,51-8,00 1 7 0 0 1 2 

Totalt 15 100 26 100 41 100 
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Tabeller LUS 

Tabell 6:16 LUS-poäng per årskurs. (χ²= 61,921; p < 0,00; Kendalls tau-b 0,719; p < 0,00) 

  Åk 2 Åk 4 Totalt 
LUS Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

8 1 3 0 0 1 1 

11 8 23 0 0 8 10 

12 13 37 0 0 13 16 

13 5 14 0 0 5 6 

14 3 9 4 9 7 9 

15 5 14 5 11 10 13 

16 0 0 7 16 7 9 

17 0 0 12 27 12 15 

18 0 0 16 36 16 20 

Totalt 35 100 44 100 79 100 

 

Tabell 6:20 LUS-poäng per klass.  (χ²= 106,365; p < 0,00) 

LUS Åk 2B Åk 4B Åk 2A Åk 4A Totalt 
8 1 0 0 0 1 

11 1 0 7 0 8 

12 6 0 7 0 13 

13 4 0 1 0 5 

14 3 0 0 4 7 

15 5 1 0 4 10 

16 0 1 0 6 7 

17 0 9 0 3 12 

18 0 7 0 9 16 

Totalt 20 18 15 26 79 
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Tabeller interbedömarreliabilitet 

Tabell 6:17 Röda tråden 1 mot röda tråden 2. (Kendalls tau-b 0,929; p < 0,000) 

  Röda tråden 2 
Röda tråden 1 0 1 2 3 Totalt 

0 1 0 0 0 1 

1 0 8 2 0 10 

2 0 1 33 1 35 

3 0 0 1 32 33 

Totalt 1 9 36 33 79 

 

Tabell 6:18 Handstil 1 mot handstil 2. (Kendalls tau-b 0,925; p < 0,000) 

  Handstil 2 
Handstil 1 0 1 2 3 Totalt 

0 1 0 0 0 1 

1 0 22 1 0 23 

2 0 0 40 1 41 

3 0 0 3 11 14 

Totalt 1 22 44 12 79 

 

Tabell 6:19 Satsbyggnad 1 mot satsbyggnad 2. (Kendalls tau-b 0,976; p < 0,000) 

  Satsbyggnad 2 
Satsbyggnad 1 0 1 2 3 Totalt 

0 1 0 0 0 1 

1 0 18 1 0 19 

2 0 0 16 0 16 

3 0 0 1 42 43 

Totalt 1 18 18 42 79 
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Tabell 1. Förväntad läs- och skrivutveckling från 7 till 9 års ålder enligt Snow 1998  

 7 år 8 år 9 år 

 

 Läsa ord 
- Avkodar ljudenliga 

enstavelsord 

- Läsordförråd om 300 -
500 ord 

- Segmenterar ord i fonem

- Avkodar ljudenliga 
flerstaviga ord 

- Använder fonologi för 
att läsa okända eller 
svåra ord 

- Kan härleda ords 
betydelse från rot-
morfem, prefix och 
ändelser  

 

 Läsa text 
- Övergår från ”pseudo-

läsning” till ”verklig” 
läsning 

- Kan avgöra om en 
mening är fullständig 

- Väljer egna böcker 

- Läser spontant om 
meningar man ej förstår

- Diskuterar likheter och 
skillnader mellan 
figurer och händelser i 
texten 

- Läser högt med flyt 
och förståelse sam-
tidigt 

- Kan peka ut vilka ord 
som  orsakar 
förståelseproblem 

 

 Skriva ord 
- Använder fonologi för 

att stava okända ord 
- Representerar samtliga 

fonem i ord som skrivs 
på egen hand 

 

 

 

 

 

 Skriva text 
- Skapar egna texter för 

andra läsare 

- Använder stor bokstav 
och punkt korrekt 

- Föreslår själv för-
bättringar av egna 
texter 

- Kan skriva egna texter 
av olika slag; sagor, 
brev, meddelanden, 
minneslistor 

- Ger konstruktiva syn-
punkter på andras 
texter 

- Skriver själv flera 
olika slags texter; 
bokreferat, längre 
texter 

 

(Myrberg 2007 s. 80)
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Diktamensord 

Årskurs 2 
1. Vet 
2. Ropar 
3. Sängen 
4. Kan 
5. Mjölk 
6. Tårta 
7. Sett 
8. Fönster 
9. Paket 
10. Blomma 
11. Snuva 
12. Kramar 
13. Gick 
14. Knä 
15. Skogen 
16. Runt 
17. Frysa 
18. Dyker 
19. Sax 
20. Bjuda 

(Järpsten & Taube 1999) 

Årskurs 4 
1. Genom 
2. Välkommen 
3. Stängde 
4. Brandstationen 
5. Lättmjölk 
6. Kanten 
7. Symaskin 
8. Doktor 
9. Cykelnyckel 
10. Potatismos 
11. Gjort 
12. Blanka 
13. Körde 
14. Jätteroligt 
15. Familj 
16. Byxor 
17. Snubblar 
18. Blockflöjt 
 
 
 

 
19. Tjuvar 
20. Fönstret 
21. Dricksglas 
22. Baddräkt 
23. Hälften 
24. Ljussignal 
25. Tillsammans 
26. Sjutton 
27. Snyggt 
28 Skollunch 
29. Hjälpsam 
30. Stjärnbild 
31. Linjal 
32. Klänning 
33. Namnsdag 
34. Frivillig 
35. Busshållplatsen 
36. Sverige 
 

(Järpsten & Taube 1997)

  



 

Stockholms universitet 

106 91 Stockholm 
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