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Att skriva är en avancerad process som kräver en rad olika förmågor som tillslut ska verka 
i en sammanhängande helhet. Dessa förmågor är följaktligen något som elever i årskurs 1–
3 bör bemästra under sin skolgång. I synnerhet eftersom det ska vara möjligt för dem att 
kunna verka och delta i samhällets alla skriftspråkliga situationer. Denna litteraturstudie 
behandlar händelseförloppet inom skrivprocessen och vilka förmågor som elever i årskurs 
1–3 behöver behärska för att utvecklas inom skriftspråket genom handskrivningen. Vidare 
riktas studien in på ett individualpsykologiskt perspektiv med inflytanden av det 
sociokulturella- och det socialinteraktionistiska perspektivet. Dessa tre perspektiv verkar 
växelvis med varandra under inlärning och behövs för att elever ska kunna ta till sig 
kunskaper inom skriftspråket. Syftet med studien är att analysera forskning som belyser 
vilka förmågor som krävs innan, under och efter i skrivprocessen samt hur de står i relation 
till varandra. Urvalet består av tre nationella och nio internationella källor varav tre 
doktorsavhandlingar, en rapport och åtta vetenskapliga artiklar. Studiens material har 
passerat en noggrann granskning och bearbetning innan de inkluderades. 
Sammanställningen av materialet synliggjorde forskarnas eniga åsikt om att följande 
förmågor krävs i skrivprocessen: de kognitiva förmågorna, de motoriska färdigheterna och 
de lingvistiska kunskaperna. Resultatet synliggjorde även att elevers attityd påverkar 
motivationen till uppgiften. Attityden till uppgiften kan därmed påverkas positivt av en 
strukturerad målsättning som hjälper elever erfara att de är kompetenta skribenter. 
Slutsatsen i denna studien är att förmågorna har ett tydligt samspel och de behövs i 
skrivprocessen. Om någon av skrivförmågorna är bristfällig kan det ge upphov till 
skrivsvårigheter, vilket också kan ge bidragande konsekvenser i den fortsatta 
skrivutvecklingen. 

  

Sökord: skrivförmågor, writing process, cognitive process, motivation, motorik, 
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1.#Inledning#

If you want to write, you have to write, write, write. No person ever mastered 
writing by talking about it  

(Bruning, R. H., Scharw, G. J., Norby, M. M & R. R, 2004, s. 299). 

 
Att skriva är svårt och det behövs mycket övning innan skrivandets konst kan bemästras 
(Lundberg, 2008, s. 100). I årskurs 1–3 läggs den grundläggande kunskapen om skrivning, 
vilket kräver många utvecklade förmågor hos elever. Det räcker inte att elever enbart 
knäcker skriftkoden, utan det krävs att dessa förmågor flätas samman till en helhet innan 
eleverna kan förväntas bli fullärda. Det innebär att vid varje ny text som eleven möter, ställs 
den inför nya utmaningar på huruvida hen hanterar sina skrivförmågor under skrivprocessen 
(Skolverket, 2008, s. 1). 

Något som väckte vår nyfikenhet kring skriftens underliggande faktorer är genom Enefalks 
et al. (2013) slagkraftiga debattinlägg innehållande ett språkligt nödrop. De debatterade den 
oroväckande utvecklingen av studenters läs- och skrivförmåga. Diskussionen som fortgick 
i debatten handlade om hur dagens högskolestudenter saknar den språkliga grunden från 
grundskolan, som krävs för att klara av språkkraven på högskolan. Grundproblemet anses 
däremot inte bero på studenters intellekt, utan på deras begränsade ordförråd och bristande 
kunskaper i att uttrycka sig språkligt korrekt, framförallt i skriftlig form (ibid). Genom att 
ha uppmärksammat studenters nedsatta skrivförmåga ställs också frågan: hur det här ska 
kunna lösas? Det första steget till en lösning är att ha förståelse för och kunskap om 
skrivprocessens olika komponenter, men också vilka förmågor som påverkar individen 
under skrivandet (Childress, 2011, s. 2). Vi har därför en stor nyfikenhet kring dessa 
förmågor samt även hur de samspelar med varandra i en skrivprocess. Förmågorna vi 
undersöker i litteraturstudien är: de kognitiva förmågorna, de lingvistiska kunskaperna, de 
motoriska färdigheterna och motivation. Anledningen till intresset grundas även i våra 
erfarenheter från vår verksamhetsförlagda utbildning. Vi upplevde att dessa förmågor inte 
tydliggörs i undervisningen eller hur dessa tillsammans behövs innan, under och efter i 
skrivprocessen. Det finns inte heller någon enhetlig definition i styrdokumenten som menar 
att dessa förmågors samspel krävs i en skrivprocess. Däremot står det i kursplanen 
(Skolverket, 2016b, s. 222–223) att elever i årskurs 1–3 ska lära sig skriva enkla texter med 
läslig handstil och på dator. Denna studie koncentrerar sig på handskrivningens betydelse i 
skrivprocessen. Dessutom har vi även valt att rikta in studien mot hjärnans och motorikens 
funktioner, samt skrivprocessens tre faser.
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2.#Syfte#och#frågeställningar#

Syftet i denna litteraturstudie är att ur ett individualpsykologiskt perspektiv, analysera 
forskning som belyser skrivprocessens olika förmågor som elever i årskurs 1–3 behöver 
bemästra. Vår avsikt är också att analysera forskning som beskriver förmågornas koppling 
till varandra. Detta har lett fram till följande frågeställningar:  

-! Vilka förmågor krävs innan, under och efter i skrivprocessen av elever i årskurs 1–
3? 

-! Hur samspelar förmågorna med varandra i skrivprocessen? 
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3.#Bakgrund#

I detta kapitel presenteras en övergripande begreppsförklaring inom studiens 
forskningsområde. Det kommer i följande avsnitt att behandla fyra olika skrivförmågor, 
nämligen de kognitiva förmågorna, de motoriska färdigheterna, den lingvistiska kunskapen 
och motivationens inflytande på skrivutvecklingen. Därefter förankras ämnesområdet i 
styrdokument och avslutningsvis presenteras studiens olika teoretiska utgångspunkter.  

3.1!Skrivförmågor!under!skrivprocessen!

Enligt forskning är begreppet skrivförmåga svårt att definiera, eftersom det ofta beskrivs 
som en diffus kunskap (Breland, Bridgeman, Fowles, 1999, s. 1). Skrivförmåga innefattar 
en rad olika förmågor, som är svåra att beskriva med en entydig definition (ibid). Dessa 
förmågor ingår i skrivprocessen. Skrivprocessen beskrivs som en omfattande arbetsprocess 
med olika delprocesser, som skribenter behöver gå igenom för att utvecklas i skrift 
(Strömqvist, 2007, s. 10). Utvecklingen inom skriftspråket brukar vanligtvis utgå från två 
vetenskapsgrenar. Grenarna innefattar de kognitiva förmågorna och lingvistiska 
kunskaperna (Strömqvist, 2007, s 19).  Den kognitiva förmågan avser händelseförloppen 
med de inre processerna, medan de lingvistiska kunskaperna innebär en kännedom och en 
kunskap om hur individen formar bokstäver, stavar orden och bygger meningar (Schmidt & 
Gustavsson, 2011, s. 38). Utöver de kognitiva förmågorna och lingvistiska kunskaperna, har 
även den motoriska färdigheten och motivationen en betydelsefull roll i inlärningen 
(Ericsson, 2005, s. 60–61; Thomson & Wery, s. 103–107). Kognitiv förmåga, de motoriska 
färdigheterna, lingvistikens kunskaper, samt motivation är centrala i denna studie och 
kommer att presenteras enskilt i bakgrunden. I den löpande texten kommer det att redogöras 
för hur vi tolkar och använder begreppen i studien. Syftet med det är att klargöra för 
begreppens specifika egenskaper och användningsområden.  

3.1.1#De#kognitiva#förmågorna#

Det kognitiva är människans intellektuella funktioner. Det är således ett samlingsbegrepp 
inom lärande som omfattar tänkande, förstånd, minne och kunskap (Strömqvist 2013, s. 30). 
Det finns tre viktiga kognitiva förmågor som är grundläggande i skrivprocessen. De tre 
kognitiva förmågorna innebär att kunna planera utifrån en situation, generera idéer från 
tanke till skriven text, samt utvärdera och revidera texten (Breland, et al.,1999, s. 3). När 
eleven automatiserat dessa tre kognitiva förmågor blir denne medveten om sitt eget tänkande 
och vet hur den ska gå tillväga i sitt skrivande (Lundberg, 2008, s. 38–39). För att kunna 
automatisera de tre kognitiva förmågorna behövs även minnet. Minnet har ett flertal olika 
processer och de processer som studien kommer beröra är arbetsminnet och långtidsminnet. 
Många forskare benämner arbetsminnet som den ”mentala arbetsbänken” (Bruning, et al., 
2004, s. 16). Flower och Hayes (1981, s. 369) beskriver den kognitiva processen i 
arbetsminnet som att jonglera med flera bollar i luften samtidigt. I arbetsminnet finns 
nämligen ett rikt flöde av information, samtidigt som skribenten försöker sätta ord på sina 
tankar, för att sedan planera nästa steg i skrivandet (Lundberg, 2008, s. 38–39). Det 
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begränsade utrymmet i arbetsminnet påverkar flödet av information och kan endast hanteras 
utifrån den kapacitet som finns utvecklad. Kapaciteten är beroende av en inre drivkraft för 
att kunna använda processer såsom att tänka, förstå och vara mottaglig för ny information 
(Bruning, et al., 2004, s. 16). Till skillnad från arbetsminnet som endast behandlar ytlig 
information under pågående process, lagras och finns det en stor mängd med information i 
långtidsminnet (Bruning, et al., 2004, s. 15). I långtidsminnet lagras kunskaper såsom 
faktakunskaper, förkunskaper av tidigare händelser och hur inlärda kunskaper ska användas 
(Bruning, et al., 2004, s. 37–38). 

3.1.2#Motoriska#färdigheter#

Motorik är ett samlingsbegrepp som omfattar människans rörelse- och inlärningsutveckling 
(Ericsson, 2005, s. 19–20). Människans rörelsekapacitet och rörelseförmåga påverkas utifrån 
olika hjärnfunktioner. När elever rör på sig, ställs kroppen och tanken inför ett beslutsfattande 
som i sin tur utvecklar det kognitiva tänkandet (Langlo Jagtøien, Hansen & Annerstedt, 2002, 
s. 60). Hjärnan bedömer sedan utgången och handlingen som informationen ger uttryck för 
(Langlo Jagtøien et al., 2002, s. 80). Det är därmed viktigt att kroppen har automatiserat de 
grundläggande rörelsemönstren, för att kunna utföra handlingen och röra sig utan 
ansträngning. Automatiseringen medför samtidigt att koncentrationen på tillhörande rörelser 
minskar och kan därmed frigöra tankekraft samt ge utrymme för ny information. För att en 
rörelse ska ske lättsamt och välkoordinerat, krävs ett bra samspel mellan sinnesintryck och 
motorik (Ericsson, 2005 s. 19–20). Genomförandet av den planerade rörelsen sker genom 
vissa muskelgrupper, dessa muskelgrupper delas in i de finmotoriska samt de grovmotoriska 
färdigheterna (ibid). Handskrivning (händernas rörelse), ögonrörelse och talorganens rörelse 
räknas som finmotoriska färdigheter. För att kunna skriva och hantera pennan korrekt, måste 
skribenten inte bara ha utvecklat handens finmotorik utan också kunna korsa kroppens 
mittlinje med handen. Förmågan att korsa kroppens mittlinje med handen benämns ofta som 
öga-hand-koordination och innebär en styrning av handen genom visuell information. 
Skribenten måste också ha utvecklat led- och muskelsinne för att uppfatta och styra handen i 
den riktning som den visuella informationen sänder signaler om (Langlo Jagtøien et al., 2002, 
s. 37, 98 & 114). Fortsättningsvis, kan finmotoriska hinder göra det svårt att hantera och 
koordinera handens rörelser, vilket leder till problematik med att forma bokstäver och siffor 
(ibid). Grovmotoriska färdigheter innefattar stora rörelser såsom springa, gå och hoppa 
(Dessen, 1990, s. 32–33). Grov- och finmotoriken beskrivs som ett samspel mellan kroppens 
olika muskelgrupper som är i behov av varandra för att rörelse ska kunna ske. Vidare är 
motoriken särdeles viktig för ett kroppsmedvetande som omfattar planering och kontroll över 
rörelser, samt en tillit till den egna fysiska förmågan (Langlo Jagtøien et al., 2002, s. 22–23). 
En annan viktig del i utvecklingen av motoriska färdigheter är uppmärksamhet. Den brukar 
definieras som att inneha en koncentrationsförmåga vilket leder till att eleven kan göra två 
saker samtidigt, begränsa mängden sinnesintryck och kunna fokusera på en uppgift under en 
längre tid (Langlo Jagtøien et al., 2002, s. 190; Ericsson, 2005, s. 61).  
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3.1.3#Lingvistik##

Lingvistik är den del inom språkvetenskapen som behandlar människans språkförmåga, vilket 
innebär hur människor kommunicerar via språk (Megyesi, 2005). Utan att fokusera på något 
speciellt språk behandlar lingvistiken områdena fonologi, fonetik, morfologi, ortografi, 
syntax, semantik samt pragmatik. Lingvistikens olika områden kan även beskrivas som 
kunskaper. Dessa kunskaper är nödvändiga att ta till sig för att utveckla språket, vilket 
innefattar bland annat skrivande (ibid). Lingvistikens olika områden kommer att presenteras 
enskilt i den följande texten och samspelet kommer att beskrivas i resultatet. Dock har vi valt 
att inte fokusera på fonetik i vår studie, då det endast har en koppling till talet och läsning. En 
annan del att belysa innan fördjupning inom lingvistiken är att kunskapen har lika stor 
betydelse i både hand- och dator skriven text. Vi kommer endast att fokusera på den 
skrivutveckling som sker med hjälp av handen och pennan.  

Fonologi är en gren inom språkvetenskapen som innefattar relationer mellan språkljud och 
dess innebörd (Cassirer, 2003, s. 53). Språkljud lägger grunden inom fonologi och benämns 
som fonem, vilket beskriv som språkets minsta betydelseskiljande enhet (Cassirer, 2003, s. 
52). Att ha kunskap inom fonologi innebär att kunna sätta ihop fonem till ord, att dela upp ord 
i fonem samt att skilja på fonem i ord (Druid Glentow, 2006, 124). Om skribenten besitter 
kunskapen inom fonologi har den förstått den alfabetiska principen. Det betyder att det finns 
en förståelse för ords uppbyggnad och kan exempelvis byta ut (sår → tår), lägga till (tår → 
står) och ta bort fonem (står → stå) (ibid). Fonologisk kunskap innefattar även att ha 
förståelsen för hur fonem kan kopplas till dess grafem (bokstav) och tvärtom. Det synliggörs 
exempelvis när skribenten ska skriva ordet ”ost”, då hen kan ljuda en bokstav i taget ”o-s-t” 
för att veta hur det ska skrivas. När skribenten sedan befäst ordet i minnet som ett helord, blir 
således ordet automatiserat och skribenten vet hur det ska skrivas ned utan ett specifikt 
sammanhang (Wengelin & Nilholm, 2013, s. 69–70).  Skribenten behöver också ha en 
kännedom om att orden vanligen inte stavas som det låter. Det kan medföra att särskilda fonem 
blir svåra att upptäcka och överföra till skriften. Exempelvis ordet jordgubbar uttalas oftast i 
talet som ”jogubbar” (Lundberg, 2008, s. 56). Skriftspråket kräver således en fördjupad 
förståelse av hur språket är strukturerat.  

Morfologi beskrivs som läran om ords byggnad och böjning (Morfologi, u.å.) samt relationen 
mellan ords form och dess betydelse (Cassirer, 2003, s. 53) Morfologin har sin grund i 
begreppet morfem (Lundberg, 2008, s.56–57). Morfem bildas genom att kombinera fonem och 
är de minsta betydelsebärande delar som ord innehåller. Vidare kan morfemen delas in i 
förstavelser, ändelser och ord (ibid). Cassirer beskriver att ”morfem är eller bildar ord, orden 
bildar satser, satserna meningar och meningarna text” (2003, s.52) samt gör morfologi till en 
kunskap som krävs av en skribent. Att ha en morfologisk medvetenhet innebär att genom 
talspråk kunna göra skillnad på ord och dess stavelser (Druid Glentow, 2006, s.124–125). Det 
innebär även att kunna sätta samman ord, förstå vad orden betyder, kunna ordens synonymer 
samt att kunna skilja på snarlika ord (ibid). 

Ortografi är läran om skriftspråkets stavning och dess olika principer (Josefsson, 2010, s.18). 
Om skribenten är ortografiskt medveten kan hen stava ord oavsett hur det uttalas (Rehnqvist 
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& Svensson, 2012, s. 186). Ortografin byggs upp av tre olika stavningsprinciper, nämligen 
ljudprincipen, morfemprincipen och härkomstprincipen (Josefsson, 2009, s.59–63). 
Ljudprincipen innebär att skribenten kopplar fonemet till dess grafem när de stavar (/´skri:va/ 
! skriva). Dock finns det fonem som inte har något motsvarande grafem, exempelvis ŋ <ng>, 
ɧ <sj> och ɕ <tj> (/ɧe:d/ ! sked). Ljudningsprincipen innefattar även stavningsregeln som 
står för att efter en kort betonad vokal ska konsonanten vara dubbeltecknad. Fortsättningsvis, 
går det inte enbart att lyssna och ljuda sig fram till hur ord ska stavas. Skribenten måste också 
ha en kännedom om ordets grundform, vilket förknippas med morfemprincipen. Ett morfem 
stavas alltid på samma sätt, då det är oberoende av sammanhang och uttal. Exempelvis stavas 
ordet tryggt utifrån grundformen trygg, men uttalas tryckt. Härkomstprincipen innebär att ord 
stavas utifrån sitt ursprung. Ord med utländsk härkomst behåller stavningen från 
originalspråket (exempelvis jeans eller t-shirt) och ord från gammalsvenskan har ändrat uttal 
men bevarat stavningen (exempelvis /groft/! grovt eller /älst/ ! äldst) (ibid).  

Syntax benämns även som satslära och är en gren inom språkvetenskapen vilken behandlar 
ords (satsers) böjningsformer, hur ord sätts samman till ordgrupp (fraser) samt satsled 
(meningar). En skribent som är syntaktiskt medveten vet hur satser som exempelvis objekt, 
predikat och subjekt samspelar i en mening, vilket i sin tur leder till att texten tolkas korrekt 
av läsaren (Bolander, 2012, s.168; Druid Glentow, 2006, s. 125). 

Semantik är en språkvetenskaplig gren som står för betydelsen eller meningen med språkliga 
uttryck (Semantik, u.å.). Om skribenten besitter kunskap inom semantik innebär det att hen 
förstår att ord är ett tecken och således en symbol för något (Cassirer, 2003, s.107–108). Ordet 
är en föreställning av en överenskommen uppfattning i språket. Det vill säga att ordets form 
inte har något samband med dess betydelse. Samhället har exempelvis kommit överens om att 
katt heter katt och inte dromedar. Följaktligen leder det till att kunna välja rätt ord utifrån vad 
som ska förmedlas i texten. Ord har ofta olika synonymer vilket innebär att det finns ord som 
står för ungefär samma sak, dock kan valet av synonym vara avgörande för budskapet i texten. 
Det är därför viktigt att skribenter har ett brett ordförråd, för att kunna förmedla det som är 
syftet med texten, genom att göra rätt ordval (ibid).  

Pragmatik gör texten ändamålsinriktad, vilket innebär att skribenten förmedlar ett budskap 
och kommunicerar genom sin text (Cassirer, 2003, s.133). Skribenten har en kännedom för att 
språket kan vara mångtydigt, samt kan avgöra om innehållet är rimligt eller inte. Vidare kan 
det även innebära att eleven exempelvis förstår budskapet med uttrycket ”att ha gröna fingrar” 
och inte tolkar det ordagrant (Druid Glentow, 2006, s. 124–125). 

3.2!Motivation!
Motivation är ett begrepp som omfattar människors lust och inre driv, för att nå en 
tillfredsställelse av något (Langlo Jagtøien et al., 2002, s. 133). Det finns två huvudsakliga 
motivationsfrämjande områden, vilka beskrivs som de yttre och inre drivkrafterna (Thomson 
& Wery, 2013, s. 105). Den yttre drivkraften är mer ytlig och förekommer exempelvis i 
skolsituationer där elever förväntas göra uppgifter som de blir tilldelade, men som inte ger 
elever någon större vinning utan drivs därmed av en utomstående påverkan. En utomstående 
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påverkan kan omfatta läraren, klasskompisar, miljön eller en förälder som manar och 
uppmuntrar sitt barn till att klara av ett mål eller krav i skolan. Den inre drivkraften bidrar till 
ett positivt och meningsfullt skapande, som utvecklar ett behov till att vilja lära sig mer och 
uppleva sig tillfredsställd med det som ska genomföras. För att kunna åstadkomma 
förändringar vid inlärning, behöver både inre och yttre motivation vara i en harmoni med 
varandra (Thomson & Wery, 2013, s.105) Motivation omfattar även ett flertal relaterade 
komponenter som bidrar till människans inre drivkraft, vilka är: självförtroende, intresse, 
attityd till och bemötande av nya uppgifter, målsättning samt hantering av framgång och 
misslyckande (Troia, Harbaugh, Shankland, Wolbers & Lawrence 2013, s. 18). Dessa 
komponenter och egenskaper har en betydande roll i skrivprocessen för att kunna utvecklas 
och nå framgång (Troia et al., 2013, s. 18). 

3.3!Styrdokument!och!forskning!med!betoning!på!skriftspråket!!
Språket är människans viktigaste redskap när hen ska kommunicera, tänka och lära 
(Skolverket, 2016b, s. 222) Att behärska språkförmågan innebär att ha kunskap om att 
bemästra tal och skrift på olika sätt. Skolans uppgift är således att låta varje enskild elev 
tillägna sig grundläggande skriv- och läskunskaper för att delta i ett samhälle där språket 
samverkar på olika sätt. Språkförmågan influerar därmed individens möjligheter att delta och 
leva i ett samhälle. Ett sätt att uttrycka sig på är genom skriven kommunikation, vilket alltså 
är en komplex sammansättning av bland annat de förmågor som redogjordes ovan (Skolverket, 
2016b, s 222–223). 

Skriftspråket och talet ger möjlighet till att synliggöra elevers tankar och är avgörande för både 
deras tankeutveckling samt språkinlärning (Skolverket, 2016a, s. 6). Enligt Lundberg (2008) 
innebär skriven och talad kommunikation olika funktioner i språkliga sammanhang. Att skriva 
är ett sätt att enskilt minnas, tänka och överblicka i sin text. I sammanhanget har skribenten en 
distans till läsaren. Distansen mellan läsare och skribent gör att det ställer krav på skribentens 
språkliga kunskaper att förmedla sitt budskap i texten utan underordnade misstolkningar och 
språkbristningar (Lundberg, 2008, s. 32–33). Vid talad kommunikation är samspelet mellan 
människor det centrala, det vill säga att talaren kan förmedla sitt budskap genom en dialog där 
hen gör sig förstådd genom kroppsspråk och gestikulation. Samtalspartnern kan även ställa 
frågor vid oklarheter under tillfället, vilket inte är vanligt förekommande i skriven 
kommunikation (ibid). Enligt kursplanen i svenska (Skolverket, 2016 s. 222–223) 
framkommer det att undervisningen ska ge elever förutsättningar för att kunna formulera sig i 
både tal och skrift samt anpassa språket efter sammanhang och mottagare. I skriven 
kommunikation krävs det att elever i årskurs 1–3 ska kunna utforma en skriven text som har 
en följsam röd tråd och en språklig struktur. Det görs genom förmågan att använda: stor och 
liten bokstav, frågetecken, punkt, utropstecken och stavningsregler för vanligt förekommande 
ord. Vidare ska elever även tillägna sig kunskapen om att göra en enkel revidering och 
förtydliganden i sin text, som utformats genom en läslig handstil eller på dator. I avsnittet som 
behandlar talad kommunikation i kursplanen, ska elever i årskurs 1-3 kunna återberätta olika 
samtalssituationer och prata om elevnära ämnen (Skolverket, 2016b, s. 222–223).  

 



8  

3.4!Teoretiska!utgångspunkter!
Den svenska skolundervisningen har sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet, vilket 
också genomsyrar lärarnas arbetsmetoder och lärandesituationer i all undervisning (Säljö, 
2015, s. 106). Det sociokulturella perspektivet innebär att lärandet sker i ett samspel med 
andra, som i sin tur formar vårt tänkande (Liberg, 2006, s. 19–21). Enligt kursplanen 
(Skolverket, 2016b, s. 10–13) är det ett av skolans uppdrag att se till att alla elever får 
möjligheten att tillägna sig kunskaper genom gemensamma praktiker i undervisningen. I 
undervisningen ska det även finnas en strävan efter att hålla en levande social gemenskap. Det 
sociokulturella perspektivet innebär att elever ska kunna lära, utforska och arbeta tillsammans 
med andra (ibid). Människan utvecklas tillsammans med andra och använder sig av olika 
redskap för att förstå och verka i sin omvärld (Säljö, 2014, s. 298–305). För att förstå sin 
omvärld behöver således redskapen utvecklas i sociala sammanhang. Redskapen anses inte 
vara medfödda eller naturliga egenskaper, utan färgas av traditioner och är i ständig 
utveckling. Språket som förs genom det talade och skrivna är människans viktigaste redskap. 
Utan verktygen kan människan inte kommunicera, utvecklas eller skapa en gemensam 
förståelse för omvärlden tillsammans med sina medmänniskor. Ett annat perspektiv som har 
liknande synsätt som det sociokulturella perspektivet är det socialinteraktionistiska 
perspektivet. Teoretiker inom perspektivet har emellertid åsikter om, att människans sätt att 
kommunicera har en avgörande roll och påverkas av ett individperspektiv och ett 
samhällsperspektiv (Utbildningsdepartementet, 1997, s. 110–111). Till skillnad från 
uppfattningen om att skrivandet utvecklas genom interaktion med sin omgivning, finns det en 
motpol som anser att skrivprocessen påverkas av individens inre processer. Motpolen benämns 
som det individualpsykologiska perspektivet och det är studiens främsta teoretiska 
utgångspunkt. Teoretiker inom det individualpsykologiska perspektivet intresserar sig för den 
enskilda individens förmåga att kunna skriva och hur inre processer hos skribenten samarbetar 
under skrivandet (Utbildningsdepartementet, 1997, s. 110). I skrivprocessen går skribenten 
från ett talspråkscentrum, som innebär att denne omvandlar ”taltexten i huvudet” till 
skrivtecken på papper (Liberg, 2006, s. 15–17). Författaren beskriver att talspråkcentrum ska 
ses som en mental representation av språkets grammatik. Det är således olika komponenter 
som tillsammans verkar i en omfattande process, vilket innefattar fonetik, fonologi, syntax och 
semantisk lära. Skrivprocessen ses även i perspektivet som en automatisering av den mentala 
tankeprocessen och en informationsbehandling av dessa komponenter. Skrivsvårigheter 
uppfattas inom perspektivet som en störning, som orsakas av brister i skribentens tankeprocess 
i hjärnan (Liberg, 2006, s.15–17). Denna tankeprocess beskrivs i studiens avsnitt 5.1.  

#
4.##Metod#

I följande kapitel presenteras framtagningen av använt material till litteraturstudiens syfte och 
frågeställningar. Sökningen och exempel på sökord redogörs, därefter redovisar vi avgörandet 
för materialets relevans utifrån framställda kriterier. Avslutningsvis beskriver vi hur vår 
granskningsprocess har genomsyrat det material som bearbetats i studien. 
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4.1!Informationssökning!
Sökning efter material till vår litteraturstudie har skett genom olika databaser. De databaser 
som använts i sökningarna är [ERIC] Educational Resources Information Center, [SwePub] 
och högskolebibliotekets söktjänst [Primo]. ERIC är en databas som fokuserar på pedagogik 
och psykologi. Här hittade vi mycket internationell forskning som behandlade vårt valda 
ämnesområde, eftersom skrivutveckling och skrivprocessen är ett område som innehåller 
mycket forskning. Av detta skäl fick vi begränsa våra sökningar utifrån våra kriterier som 
beskrivs i nästa avsnitt (4.2). Sökord som användes i ERIC var: ”writing skills”, motivation 
AND education, motor skills och writing process AND cognitive process. När vi sökte på 
writing process AND cognitive process fick vi 3204 träffar varav 1407 var peer reviewed, det 
vill säga, vetenskapligt granskade. Vidare sökte vi material som omfattar större sökbredd som 
exempelvis ”writing skills”. Det resulterade i att vi fick cirka 16 000 träffar varav cirka 6500 
träffar var peer reviewed. Vidare innebar antalet höga träffar att vi gjorde avgränsningar. Dessa 
avgränsningar gjordes exempelvis genom att enbart granska vetenskapliga artiklar eller 
doktorsavhandlingar. En av dessa vetenskapliga artiklar var Flower and Hayes (1981) som vi 
hittade via sökorden writing process AND cognitive process.  

En annan databas som vi använde oss av var SwePub, som mestadels innehåller nationella 
avhandlingar, artiklar och konferensbidrag med inriktning mot naturvetenskap och 
samhällsvetenskap. I SwePub sökte vi därmed efter nationell forskning som behandlade 
skrivprocessen. Sökord som användes i denna databas var: skrivinlärning*, “finmotorik”, 
motivation OCH skrivutveckling. I efterhand kom vi på att sökningar i SwePub även kunnat 
gjorts genom engelska sökord, men vi valde att enbart söka med svenska sökord. Att vi endast 
sökte med svenska sökord kan ha medfört att vi missat material som hade kunnat användas i 
litteraturstudien.  

Utöver användning av databaser använde vi oss av kedjesökningar genom referenslistor. 
Innebärande, att vi sökt efter specifika forskare och eftertraktade titlar inom vårt 
problemområde genom andra forskares referenslista. I analyserat material har flera forskare 
och titlar förekommit upprepande såsom Virginia Berninger och Linda Flower. När vi hittade 
en relevant referens sökte vi på artikelns titel via Primo och fick antingen en träff eller flertalet 
träffar med närliggande nyckelord samt ämnesområde. Vi hittade även material på ERIC som 
vi ansåg vara användbar innehållsmässigt, men som saknade granskning och inte var peer 
reviewed, vilka vi därmed fick utesluta. Ett annat bortfall som gjorts är om de internationella 
artiklarna haft ett avancerat och invecklat akademiskt språk, som gjort att misstolkning varit 
en stor risk utifrån vår egen språkliga referens.  

Studien förlitar sig på nio internationella källor och tre nationella. Anledningen till att vi har 
inkluderat mer internationell forskning är på grund av att vi upplevde det svårt att hitta 
svenska forskare som berör vårt område, utifrån det individualpsykologiska perspektivet vi 
sökte efter. 

4.2!Kriterier!för!inkludering!och!studiens!urval!
För att materialet vi hittade skulle överensstämma med litteraturstudiens syfte och 
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framställningar fastställdes kriterier för inkludering. Den internationella forskningen som 
inkluderades, var vi följaktligen noggranna med att tolka och översätta, emellertid för att 
undvika misstolkningar av materialets budskap. Det första kriteriet var att materialet skulle 
beröra vårt valda ämne och beröra åldrarna 6–9 år. Det andra kriteriet var att materialet skulle 
innehålla en inriktning mot handskrivning. Det tredje och sista kriteriet var att studien skulle 
omfatta en variation på publikationstyperna för att anses som tillförlitlig. Om dessa kriterier 
uppfylldes i materialet användes de i arbetet. Tabellen nedanför är en sammanställning av 
det material som analyserats och undersökts i denna studie samt sorterats efter författare i 
bokstavsordning, titel, år, publikationstyp och databas. 

 

4.2.1#Översikt#över#analyserat#material#

Författare 
 

 

Titel År 
 
 

Publikations- 
typ 

Databas 

Abbott, R. D & 
Beringer, V. W 

Structural Equation Modeling of 
Relationships Among Developmental 
Skills and Writing Skills in Primary - 
and Intermediate- Grade Writers 

1993 Vetenskaplig 
artikel 

 

 ERIC 

Berninger, V., Abbott 
R,. Abbott, S., Graham, 
S & Richards, T. 

Writing and reading: Connections 
between language by hand and language 
by eye. 

2003 Vetenskaplig 
artikel 

 

ERIC 

Berninger, V W., 
Abbott, R D., Jones, J., 
Wolf, B J., Gould,L, 
Anderson- 
Youngstrom, M, 
Shimada, S & Apel, K 

Early Development of Language by 
Hand: Composing, Reading, Listening, 
and Speaking Connections; Three Letter- 
Writing Modes; and Fast Mapping in 
Spelling 

2006 Vetenskaplig 
artikel 

 

Primo  

Childress. A Understanding Writing Problems in 
Young Children: Contributions of 
Cognitive Skills to The Development of 
Written Expression 

2011  
Doktorsavhandling 

 ERIC 

Flower. L & Hayes. J  A cognitive process theory of writing 1981 Vetenskaplig 
artikel 

 

ERIC 
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Ericsson. I Motorik, koncentrationsförmåga och 
skolprestationer  

 2003 Doktorsavhandling  SwePub 

Graham. S., Collins. 
A. A. & H.Rigby- 
Willis 

 Writing Characteristics of Students With 
Learning Disabilities and Typically 
Achieving Peers: A Meta- Analysis 

 2017 Vetenskaplig 
artikel 

 

 Primo 

 Nielsen, C Mellan fakticitet och projekt: läs- och 
skrivsvårigheter och strävan att 
övervinna dem. 

2005 Doktorsavhandling   SwePub 

Magnusson. M Skriftspråkliga situationer i klassrummet 2004 Rapport SwePub 

Maldarelli, J.E.,Kahrs, 
Hunt, S.C & Lockman, 
J.J  

Development of Early Handwriting: 
Visual- Motor Control During Letter 
Copying 

 2015 Vetenskaplig 
artikel 

 

 ERIC 

 Ritchey. K. D Learning to write. Progress- Monitoring 
Tools for Beginning and At- Risk Writers 

2006 Vetenskaplig 
artikel 

 

 ERIC 

 Thomson, M.M & 
Wery, J  

Motivational strategies to enhance 
effective learning in teaching struggling 
students 

 2013 Vetenskaplig 
artikel 

 

 Primo 

4.3!Materialanalys!
Vi har använt oss av en kvalitativ innehållsanalytisk metod, vilket innebär att vi analyserat 
och kategoriserat informationen i det valda materialet som presenterats i tabellen ovan 
(4.2.1). Materialet sammanställdes sedan i en översiktstabell (se bilaga 1). Översiktstabellen 
gav en tydlig översikt över vårt ämnesområde. Det material som inkluderades i studien, 
passerade först en ytlig granskning för att sedan genomgå en djupare analys. Den ytliga 
granskningen hjälpte oss att få en helhetssyn över materialets relevans till vårt arbete. Även 
en djupare granskning av all material genomfördes, för att minimera risken för misstolkning 
och att korrekt nyansering av innehållet skulle framhållas. Fortsättningsvis innebar den 
djupare granskningen en fördjupning av ämnesområdet och analysen bearbetade materialet 
utifrån tre aspekter. I den första aspekten undersökte vi vilka förmågor som behövs i 
skrivprocessen. Andra aspekten i vårt sökande utgick från de förmågor vi fick fram, vilka 
var kognition, motorik, lingvistik samt motivation. Utifrån dessa förmågor har vi 
kategoriserat materialet, för att sedan föra in källans innehåll under aktuell kategori. 
Ytterligare en aspekt i sökandet, var att hitta material som beskrev hur dessa förmågor 
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samspelade med varandra. 

I det material vi analyserat fick vi fram vissa likheter och skillnader. De likheter som finns i 
det inkluderade materialet innehåller upprepande mönster, såsom att kognitionens, 
motorikens och lingvistikens koppling är viktig i skrivprocessen och att många beskriver 
skrivprocessen från ett individualpsykologiskt perspektiv. Den tydligaste skillnaden är att 
motivationen inte inkluderas som en viktig del i skrivprocessen, utan hamnar i skymundan 
och behöver stärkas genom annan forskning. Den forskning som bearbetar motivation är 
Graham, S (2017) Thomson & Wery (2013) och Magnusson (2004). Däremot skiljer sig 
deras inriktningar och innehåll rörande motivationen i skolan. Graham. S., Collins. A. A. & 
H.Rigby- Willis (2017) bearbetar motivationen utifrån samspelet mellan motorik och 
motivation i ett undervisningsperspektiv. Thomson & Wery (2013) berör dock inte den 
motoriska färdigheten alls, utan ger en tydligare inblick i hur undervisningen ska sträva efter 
att ge elevers uppgifter, som förhöjer den inre motivationen. I Magnussons (2004) rapport 
berörs motivation utifrån ett sociokulturellt perspektiv där elever får en bättre motivation om 
denne upplever uppgifter som meningsfulla och lär sig skriva i samspel tillsammans m e d  
andra. Med hjälp av Ericsson (2013) och Maldarelli, J., Khars, B., Hunt, S. & Lockman, J 
(2015) samt Childress (2011) avhandling, kunde vi upptäcka skillnader mellan hur forskning 
ser på motorikens innebörd hos elever. Ericssons (2013) belyser motorikens relevans genom 
att fysiska aktiveter såsom idrott förbättrar elevens inlärning, såväl som i 
skrivundervisningen. Forskarna Maldarelli et al., (2015) och Childress (2011) riktade in sig 
på finmotoriken och handens hantering av pennan. Trots olikheterna valde vi ändå att ta med 
Ericssons (2013) avhandling, då hon behandlar koncentrationsförmågans vikt i all 
undervisning, vilket är en stor del i hur minnet arbetar i en kognitiv process.  

 

###5.#Resultat#

Resultatet behandlar studiens syfte och frågeställningar. Det kommer svara på frågeställningen 
”Vilka skrivförmågor krävs innan, under och efter i skrivprocessen för elever i årskurs 1–3?”. 
Vidare besvaras frågeställningen ”Hur samspelar förmågorna med varandra i 
skrivprocessen?”  

5.1!Förstadiet,!skrivstadiet!och!efterstadiet!
Skrivandet är en del av språkförmågan och därmed ett sätt att kommunicera.  Skriven 
kommunikation sker vanligtvis genom att en tanke överförs till handen och via rörelse skapar 
en text. Det innebär att det blir väsentligt att förstå hur hjärnan involveras både utifrån inre och 
yttre faktorer, när vi studerar skrivprocessen (Berninger, et al., 2006, s. 86). Ritchey (2006, s. 
22) förklarar att skrivning omfattar förståelse för samspelet mellan förmågorna. De är 
fonologi, morfologi, kognitiva förmågor såsom minne och motorik. De här förmågorna hjälper 
skribenten att kunna utvecklas vidare inom skriftspråket. De olika skrivförmågorna som 
behövs under skrivprocessen presenteras i den kognitiva processmodellen över skrivandet som 
beskrivs i figur 1. Modellen har i många avseenden influerat skrivforskningen sedan år 1980 
(Abbott & Berninger, 1993, s. 478) och omfattar många av ovanstående skrivförmågor. 
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Figur 1. Den kognitiva processmodellen över skrivandet. (Lundberg, 2008, s. 38) 

 

Den kognitiva processmodellen representerar en sammanhängande förståelse för skrivandets 
olika processer. Modellen som i det här fallet har modifierats av Lundberg (2008, s. 38), 
kommer ursprungligen från Flower & Hayes (1980) protokollstudier som baseras på hur vuxna 
skribenter komponerat sitt skrivande. I figur 1 finns tre viktiga huvudkomponenter som 
beskriver den kognitiva processen i skrivandet. Huvudkomponenterna är planering, 
generering samt utvärdering och revidering (Childress, 2011, s. 4; Flower & Hayes, 1981, s.). 
Dessa komponenter håller inte en rak kurs med ett moment i taget, utan omfattar en dynamisk 
process där skribenten skriver en stund, för att sedan gå tillbaka och läsa för att slutligen 
revidera i sin text. Det här momentet kallas även för övervakning, vilket är en process där 
uppsikt över skrivarbetets olika stadier sker (Flower & Hayes, 1981, s. 374, 376). 

 

5.1.1#Planering#

Den första huvudkomponenten i skrivprocessen är planering, som innefattar att skribenten 
samlar ihop stoff utifrån kunskaper inombords. Det innebär förmågan att samla ihop tankarna 
och sortera dem för att i nästa steg kunna strukturera och sätta ord på sina idéer (Flower & 
Hayes, 1981, s. 372). Under planeringen ingår även underordnade processer, där hjärnan 
organiserar och tar emot förkunskaper från långtidsminnet. I långtidsminnet finns kunskaper 
om ämnet som behövs för att kunna producera nya tankar, hur texten ska utformas och vilken 
mottagare texten ska riktas till. Dessutom transporterar långtidsminnet förkunskaper till 
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arbetsminnet, där ny och gammal kunskap möts för producering av nya tankar (Flower & 
Hayes, 1981, s. 372). 

5.1.2#Generering#

Den andra huvudkomponenten i skrivprocessen är generering, där sätts ord på tankar och idéer 
och meningar utformas. Meningarna behöver i detta stadie utformas språkriktigt för att andra 
ska kunna läsa och förstå dem (Flower & Hayes, 1981, s. 373). Genereringen är således den 
första delen i skrivprocessen som sammankopplas med andra förmågor i skrivandet. 
Skrivprocessens generering, omfattar två olika förmågor. Den första är delar ur lingvistiken 
och den andra är handskrivningen. Lingvistiken inkluderar inom denna huvudkomponenten 
förmågor som fonologi, morfologi och semantik. De påverkar skribentens språkliga 
utformning i skrivningen som Berninger, m.fl. (2003, s. 41) beskriver i figur 2. De fonologiska 
och morfologiska förmågorna är viktiga för att kunna stava och identifiera ord. Den semantiska 
förmågan utgör skribentens kunskap att sätta ihop orden i en följsam innebörd (Childress, 
2011, s. 21). Handskrivning innebär att skribenten har bemästrat den motoriska färdigheten 
för att kunna utforma bokstäver (Childress, 2011, s. 21; Flower & Hayes, 1981 s. 373). För en 
nybörjare kan en parallell hantering av lingvistik och handskrivningens motoriska färdigheter 
skapa problem. Anledningen är att dessa förmågor tillsammans kräver mycket kognitiv 
kapacitet i arbetsminnet, vilket kan orsaka att skribenten förlorar sin formulering och tanke 
(Flower & Hayes, 1981, s. 373). Skribentens huvudsakliga uppgift är att generera innehållet i 
meningar. De är i sin tur uppbyggda av grafem och morfem, vilka är organiserade efter en 
pragmatisk följd och har en entydig koppling till varandra (ibid).  

5.1.3#Utvärdering#och#revidering#

I den tredje och sista huvudkomponenten i skrivprocessen gör skribenten en snabb överblick 
och bearbetning av sin skrivna text. Genom en kontinuerlig bearbetning av texten kan nya 
intressanta tankar uppstå, samtidigt som brister i budskapet eller lingvistiken kan synliggöras. 
Vidare anser Flower och Hayes (1981, s. 374) att utvärderingen och revideringen kan beskrivas 
som en “språngbräda” till en vidareutveckling och förbättring av sin skrivna text. Abbott och 
Berninger (1993, s. 480) anser att elever i de lägre åldrarna ses som författare i början av sin 
skrivprocess, som ännu inte har hunnit lära sig rollen som redigerare. Redigering är istället en 
förmåga som utvecklas under skolgången. 

5.1.4#Övervakning#

Under tiden skrivprocessen pågår bevakar skribenten utvecklingen av sitt arbete. Skribenten 
växlar mellan de olika processerna och kan exempelvis inhämta nytt stoff, för att sedan påbörja 
en ny skrivprocess (Flower & Hayes, 1981, s. 374). Övervakningen bestämmer även hur länge 
och när stoffsamlingen ska upphöra, för att sedan gå vidare till genereringen och även där 
pausa för att kontrollera texten utifrån styrda mål. Ett exempel från Flower och Hayes (1981, 
s. 374) är observationer från skribenters olika sätt att övervaka och disponera i skrivprocessen. 
De menar att vissa skribenter snabbt skrev ner texten, medan andra valde att först strukturera 
och bearbeta detaljer i huvudet. För att hålla dessa processer pågående under en längre tid, 
krävs det inte bara en automatiserad motorisk handrörelse utan också en utvecklad kognitiv 
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kapacitet. Nybörjaren lägger mycket energi på att få ihop komponenterna i början av sin 
skrivprocess, men när eleven automatiserat dessa kunskaper frigörs ”kognitivt utrymme” och 
energi från arbetsminnet (Childress, 2011, s. 5, 13, 20). I synnerhet medför det att eleven kan 
inhämta ny information och fortsätta utvecklas i den skriftspråkliga processen. 

Figur 2 som redogörs nedan visar många likheter med figur 1, dock har figur 2 en tydligare 
koppling till lingvistikens betydelse i skrivprocessen. 

 

Figur 2. Modell över samspelet inom skrivprocessens förmågor. (Berninger, Abbott, Abbott, Graham, & 
Richards, 2003, s. 41). 

 
Figur 2 visar en modell som illustrerar skrivprocessen och hur skribenter får ner sina tankar till 
en handskriven text (Berninger, et al., 2003, s.41–42). Modellen börjar med att synliggöra hur 
skribenten genomgår en idégenerering, således en likvärdig process som i figur 1. Följaktligen 
innebär det att skribenten skapar en tanke om vad som ska skrivas och arbetar på så sätt med 
den kognitiva förmågan. I stadiet därefter går skribenten över till att sätta ord på sina tankar 
(beskrivs som planering i 5.1.1) och det innebär att hen mentalt formulerar sin text. Nästa stadie 
är transkribering, vilket innefattar att den text som skapats genom tankar förs ner via handen. I 
det här stadiet spelar den motoriska och lingvistiska förmågan en stor roll och innebär att 
bokstäver ska formas samt att texten ska bli grammatiskt korrekt. Vidare omfattar 
transkribering även stavningskunskaper inom lingvistiken, det vill säga ett samspel mellan 
fonologi, morfologi och ortografi (Berninger, 2003, s. 41–54). Berninger et. al., (2003, s.44) 
skriver att handskrivning och stavning är två komponenter som är beroende av varandra. Har 
man svårigheter med en komponent leder det till att även den andra komponenten blir lidande. 
Det sista stadiet i denna modell är textgenerering, vilket innebär att skribenten korrekturläser 
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samt bearbetar sin text både innehålls- och formmässigt. Att bearbeta texten innehållsmässigt 
innebär emellertid en revidering och utvärdering av dn lingvistiska kunskaperna (Fonologi, 
morfologi, ortografi, syntax, semantik och pragmatik) (Beringer, 2003, s. 41–54). 

5.2!Skrivprocessens!samspel!
En elev som går i första klass befinner sig i början av sin skrivutveckling och ska därmed få 
erfara skrivprocessens olika moment i skolundervisningen (Magnusson, 2005, s. 56–60). 
Inledningsvis behöver eleverna etablera kunskapen om att kunna generera sina egna tankar till 
text genom handskrivning. I detta inledande sammanhang bör undervisningen uppmuntra 
elevers motivation och möjliggöra att elever även upplever skrivprocessen som hanterbar 
utifrån sina förutsättningar (Thomson & Wery, 2013, s. 105–106). Motivationen påverkar även 
drivkraften till att fortsätta skriva. Den uppstår när elever upplever tillfredställelsen av att göra 
framsteg och övervinna svårigheter. Tillfredställelsen leder även till en ökad tilltro till sin egen 
förmåga och en positiv bild av sitt skrivande (Magnusson, 2005, s. 56–60).  

5.2.1#Skrivsvårigheter#skapar#hinder#i#skrivprocessen#

Elever får lägga mycket energi och koncentration på att bygga meningar om de har svårigheter 
med att använda sig av sitt långtidsminne, vilket kan påverka dem negativt. Det kan 
synliggöras genom att elever visar brister inom syntaktisk förmåga. Eleven skriver således 
enformiga och enkla texter, vilket visar en språklig osäkerhet kring ortografisk, morfologisk 
och fonologisk kunskap (Childress, 2011, s. 20, 71). I Childress (2011, s. 71) studie framgår 
det att finmotoriska handfärdigheter, lingvistiska kunskaper, arbetsminnet samt 
långtidsminnet är några förmågor som förbättrar och utvecklar yngre elevers förmåga att 
kunna sätta ord på sina tankar. I författarens resultatdel synliggörs det här genom observationer 
som gjordes i en klass i årskurs 1. Hon jämförde skrivförmågan hos två olika elevgrupper och 
hur deras skrivförmåga påverkades utifrån olika tester. Det framkom i den kvalitativa studien 
att elever med förmågan att snabbt återge bokstäver i kombination med att hämta 
igenkännande ord från långtidsminnet, enklare kunde planera skrivprocessen och hade lättare 
för att skriva.  Författaren förklarar att elevgruppen med bäst resultat lättare kunde koncentrera 
sig under en längre tid och arbeta med fler pågående processer samtidigt, jämfört med 
elevgruppen som visade sämre resultat. Processerna kunde bestå av att hålla kvar tankar samt 
frambringa och hantera ny information genom arbetsminnet. Om däremot de här kognitiva 
förmågorna inte kan underhållas under pågående process, menar Childress (2011, s. 70) att det 
kan vara en indikation på framtida skrivsvårigheter. Vidare menar hon att fler indikationer till 
skrivsvårigheter som kan påverka skriften är de finmotoriska rörelserna, alltså handens 
rörelser. Om eleven visar svårigheter med att hantera skrivdonet tröttnar eleven fort och har 
svårt att skriva ner samt formulera sina tankar under tiden (Childress 2011, s. 70). Att kämpa 
med handskrivningen kan bidra till att eleven inte ser sig själv som en kompetent skribent, 
vilket kan frambringa en negativ attityd till skrivandet. Den negativa attityden kan ge upphov 
till en destruktiv cirkel och eleven gör allt för att undvika att misslyckas. En sådan utveckling 
kan undvikas genom att läraren uppmärksammar elevers framsteg i sin skrivprocess (Graham 
et al., 2017, s. 200–201). Magnusson (2004, s. 59–60) beskriver fler sätt att hindra att elever 
upplever att de inte kan hantera skrivdonet. Exempelvis kan respons från kamraterna motivera 
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eleverna, vilket kan skapa en positiv bild av skrivandet. Genom att eleven upplever en positiv 
bild av skrivandet kan det leda till att svårigheter, såsom att hantera skrivdonet och dess 
finmotoriska färdighet, övervinns. 

Ericsson (2003, s. 1) skriver att ju tidigare läraren uppmärksammar motoriska brister hos 
elever, desto snabbare kan passande insatser göras för att undvika framtida skrivproblem. 
Fortsättningsvis menar Ericsson (2003, s. 7–9) att elever med god motorik även har en bättre 
koncentrationsförmåga, än de elever som visar bristande motoriska färdigheter. De sistnämnda 
eleverna ligger därmed i riskzonen för koncentrationssvårigheter, som innebär svårigheter att 
behålla koncentrationen eller uppfatta och följa instruktioner. Skriften är därför något som 
utvecklas och kräver en motorisk vana (Nielsen, 2005, s.63) Maldarelli, et al., (2015, s. 879, 
885) framför en liknande uppfattning och tillägger att de kognitiva, motoriska och lingvistiska 
kunskaperna nödvändigtvis behöver flätas samman i skrivprocessen, för att elever effektivt 
ska kunna forma bokstäver. När elever lär sig att forma bokstäver och ord behöver de inte bara 
bemästra de finmotoriska färdigheterna, utan även minns bokstaven ifrån långtidsminnet, 
arbeta utifrån en tanke och kopiera den till arbetsminnet. Sedan aktiveras de motoriska 
rörelserna utifrån hjärnans impulser, därefter integreras de lingvistiska reglerna och den 
syntaktiska strukturen (Maldarelli, et al., 2015, s. 879, 885). 

5.2.2#Delmål#och#”jag#kanN#attitydens”#inverkan#

Eftersom handskrivningen ses som en resurskrävande process, kan problem med att skriva en 
enkel text inte bara påverka textens struktur och kvalitét, utan även elevers motivation negativt 
(Graham, et al., 2017, s. 200–201). Elevers motivation påverkas även av attityden gentemot 
uppgiften och de elever som har en ”jag kan- attityd”, anses bättre klara av att göra en 
strukturerad plan över det insamlade stoffet, samt sätta ut olika delmål (Graham, et al., 2017, 
s. 200–201). Ett sätt att öka motivationen hos elever är genom delmål i undervisningen, vilket 
i sin tur bidrar till ett ökat självförtroende och därmed framgång i skrivprocessen (Thomson & 
Wery, 2013, s. 106; Flower & Hayes, 1981, s. 377–380). Delmål är fördelaktigt i att det skapar 
en vilja att anstränga sig och kämpa mot ett enklare närliggande mål. Om målet nås kan det 
leda till en ökad motivation som ger en tillfredställelse till att fortsätta sitt skrivande (Flower 
& Hayes, 1981 s. 377) Fortsättningsvis menar författarna att skribenter som sätter delmål för 
sin skrivning även visar ett bättre resultat och arbetar mer strukturerat genom skrivprocessens 
tre faser, således planering, generering och utvärdering/revidering. Om undervisningen skapar 
förutsättningar för elever att sätta egna mål och vara delaktig i det egna lärandet, förstärks 
lärandet och en känsla av självständighet samt kontroll över sin egen utveckling skapas 
(Thomson & Wery, 2013, s. 106–107). Självständigheten utvecklar i sin tur den inre 
motivationen, författarna beskriver att det är den viktigaste komponenten för att elever ska 
utvecklas i skrivprocessen. Anledningen är att den inre motivationen skapar en tillit till sina 
förkunskaper inom ämnet, vilket gynnar elevers tilltro till att klara av uppgifter, som ibland 
kan upplevas som svåra (ibid). 
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6.#Diskussion#

Under följande kapitel diskuteras det först kring studiens val av metod och tillvägagångsätt. 
Därefter belyser vi skillnader och likheter i resultatdelens forskningsmaterial som vi bearbetat. 
Avslutningsvis diskuteras hur vårt ämnesområde kan tillföra ytterligare kunskaper för vår egen 
kommande yrkesroll och ger förslag på vidare forskning. 

 

6.1!Metoddiskussion!
Vikten av att kunna skriva och utveckla skrivförmågor är väsentliga för elevers fortsatta 
skolgång och deltagande i samhället. Det är också viktigt att kunna skriva en text med en läslig 
handstil, så att budskapet i texten enklare kan förstås av läsaren. Som tidigare nämnt i studien 
ska elever i årskurs 1–3 lära sig skriva enkla texter med en läslig handstil och på dator 
(Skolverket, 2016b, s. 222–223). Vi valde därför att begränsa och söka material som enbart 
behandlade handskrivningens betydelse i skrivprocessen. Hade vi däremot behandlat skriften 
genom dataskriven text hade möjligtvis resultatet haft en annan utgång.  

En inblick i vårt arbete är att syftets frågor har ändrats under arbetets gång, eftersom vi började 
med en tämligen bred fråga: Vilka förmågor krävs i skrivprocessen hos elever i årskurs 1–3? 
Senare under arbetet förstod vi att skrivprocessen utgår från olika teoretiska perspektiv, vilket 
vi inte förväntat oss. Därav fick vi ytterligare begränsa studien genom att utgå ifrån en teori 
och omformulera frågan genom att skriva: Vilka skrivförmågor krävs innan, under och efter i 
skrivprocessen? Den främsta teoretiska utgångspunkten i studien är det 
individualpsykologiska perspektivet. Det individualpsykologiska perspektivet framkom 
således under arbetets gång och vävdes in i studien efter att vi förstått att flertalet forskare vi 
använt i studien refererade till de mekaniska och de inre händelseförloppen i skrivprocessen.  

Flower och Hayes (1981) är en källa som kan ifrågasättas på grund av utgivningsåret på 
artikeln. Att utgivningsåret kan ses som en svaghet var vi medvetna om, men vi valde ändå att 
uppmärksamma deras arbete då modellen och forskningen fortfarande anses aktuell, om man 
tittar till de nyare publikationstyper som fortfarande refererar till dem.  

I studien granskas och analyseras mestadels internationella engelskspråkiga källor, vilket 
medfört att tolkning och bearbetning av dessa kan påverkas av vår egna språkliga förmåga. 
Följaktligen kan vår egna språkliga förmåga ses som en av studiens tre svagheter. Den andra 
svagheten i litteraturstudien är att den enbart ger ett individualistiskt perspektiv i resultatet på 
hur individen påverkas av samt utvecklar förmågor i skrivprocessen. Den sista och tredje 
svagheten vi uppmärksammat är att vi förväntade oss att motivation skulle vara en självklar 
del i skrivprocessen. I synnerhet eftersom motivationen utgör en stor del av all inlärning och 
den forskning vi bearbetat har dessvärre i många fall endast behandlat de kognitiva, de 
motoriska och de lingvistiska förmågorna. Det är möjligt att forskarna ansett att det är en 
självklarhet att motivation behövs i all inlärning, men inte haft utrymme eller intresse för att 
undersöka mer om detta. Det har således gjort att motivationen fått skildras som ett eget 
område.  
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Vi kan se två styrkor med litteraturstudien. Den första styrkan är att vi har kunnat svara på 
våra frågeställningar och syfte. Den andra och sista tydliga styrkan i vårt arbete är att studien 
har en stark relevans för vårt kommande yrke. Att kunna skriva är en relevant kunskap och 
förutsättning för att kunna klara av fortsatta studier och förmågan att kunna verka samt delta i 
skriftspråkliga situationer i samhället. Det är därför skolans ansvar att eleverna inhämtar och 
utvecklar kunskapen inom skriftspråket (Skolverket, 2016b, s. 13). Något som vi upptäckte 
ytterligare under materialsökningen är att skrivprocessen behöver mer nationell och ny 
forskning som belyser förmågorna samt har sin forskningsgrund i svensk skola.  

Urvalet av material till studien består av forskning som behandlar vilka förmågor som krävs i 
skrivprocessen och hur dessa samspelar. De kognitiva, de motoriska, de lingvistiska och 
motivationen är tillsammans förutsättningar för att elever ska kunna utveckla sitt skrivande. 
Dock är detta något som inte synliggörs i styrdokumenten, vilket vi har upplevt som något 
som eventuellt bör finnas med. Åsikten grundar sig utifrån den forskning som vi granskat som 
påvisar att dessa förmågor är viktiga i skrivprocessen och om det är brist på någon av dem kan 
skrivsvårigheter uppstå. I styrdokumenten finns det en genomgående progression som verkar 
genom hela grundskolan (Skolverket, 2016a, s.10). Det innebär att ämnets innehåll vidgas och 
fördjupas i en stegrande process genom årskurserna (ibid). Med hänsyn till denna progression 
har vi inkluderat en liten mängd material, som omfattar undersökningar utifrån äldre elever i 
skolan. En förklaring till detta är bland annat att vi anser att skrivandets förmågor är väsentliga 
oavsett vilken årskurs eleven går i eller ämne som behandlas. Dock har vårt huvudsakliga 
fokus riktats mot vilka förmågor som behövs under skrivprocessen i årskurs 1–3. 

6.2!Resultatdiskussion!
I studiens bakgrund presenteras olika förmågor som behövs i skrivprocessen. Dessa förmågor 
blev därför vår uppgift att sammanföra och hitta material om, för att kunna styrka deras 
samspel och kopplingar till skrivprocessen. I studiens resultat framkommer det att forskare var 
eniga att de viktigaste förmågor som samspelar under skrivprocessen är: de kognitiva 
förmågorna, de motoriska färdigheterna och de lingvistiska kunskaperna (Flower & Hayes, 
1981; Childress, 2011; Ritchey, 2006; Berninger & Abbott, 1993; Maldarelli et al., 2015). 
Förmågorna används olika mycket och växelvis under skrivprocessens gång och om dessa inte 
automatiserats kan det utveckla skrivsvårigheter (ibid). Att skrivsvårigheter skulle få en 
väsentlig del i resultatet var inte planerat i början av studien, utan det uppkom under 
analyseringen av Childress (2011) studie.  Vi anser därmed utifrån resultatet att det är särskilt 
viktigt att belysa skrivsvårigheter som kan uppstå i skrivprocessen. Följaktligen eftersom 
skolan är skyldig att hjälpa elever med svårigheter av olika slag (Skolverket, 2016a, s. 9), men 
också för att elever tidigt som möjligt ska få insatta åtgärder för att undvika att befästa 
felstrategier. Följden av den sistnämnda förklaringen är således att det blir svårt att ändra på 
inlärda felstrategier och som en konsekvens av detta gör eleven allt för att undvika ett 
misslyckande i skriftspråkliga sammanhang (Thomson & Wery, 2013, s. 106-108). I Childress 
(2011, s. 70–72) studie benämns skrivsvårigheter i huvudsak bero på fysiska och intellektuella 
orsaker. Ericsson, (2003, s. 7-9) instämmer och skriver om fysiska orsaker såsom att ha en god 
motorisk förmåga, vilket förbättrar koncentrationen i all inlärning. De elever som hade 
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förmågan att upprätthålla sin koncentration under skrivandet var därutav bättre skribenter, på 
grund av hur effektivt de disponerade sin kapacitet under processen (Childress, 2011, s.70- 
72). Utifrån analysering av studiens material, har vi även uppfattat och tolkat det som att 
skrivsvårigheter kan bero på emotionella och sociala orsaker. Dessa två orsaker benämner 
Thomson &Wery (2013) som ett sammanfattat begrepp, således motivation och hur viktig den 
är i all undervisning. Om läraren kan förebygga skrivsvårigheter genom struktur och 
meningsfullhet för alla elever, underlättar det inte bara för de förmågor som är nödvändiga för 
skrivprocessen, utan även för den betydelsefulla motivationen (Thomson & Wery, 2013, s. 
105–106).  

I studiens första frågeställning: Vilka skrivförmågor krävs i början, under och efter i 
skrivprocessen för elever i årskurs 1–3? besvaras genom Lundbergs (2008) omarbetade 
modell av Flower och Hayes (1981) originalmodell. I resultatet benämns dessa tre processer 
som planering, generering och revidering/utvärdering. De tre processerna pågår och aktiverar 
förmågorna olika mycket under tiden skrivandet fortgår och processen benämns som ett 
växelverkande förlopp som sker genom: skriva, läsa och se över det skrivna samt revidera. 
Planering, stoffsamling och nya idéer, (om)strukturering och bearbetningen pågår alltså under 
hela skrivprocessen (Flower & Hayes, 1981, s. 374, 376; Strömqvist, 2007, s. 31). 

Vi har under vår materialsökning i många fall stött på forskare och författare som refererar till 
Flower och Hayes (1981) kognitiva processmodell för skrivprocessen. Exempel på detta finns 
i olika populärvetenskaplig litteratur som Strömquist (2002, s. 31), Lundberg (2008, s. 38), 
Wengelin och Nilholm (2013, s. 59–60) såväl som i de vetenskapliga artiklar och 
doktorsavhandlingar som refererats till i litteraturstudien, vilka är Breland, et al., (1999, s. 3), 
Childress (2011, s. 10), Flower och Hayes (1981, s. 370). Det framgick även i resultatet att 
skrivprocessen inte bara påverkas av kognitivt tänkande, motorik och lingvistiska kunskaper, 
utan även elevens attityd och motivation till uppgiften (Graham et al., 2017). Magnusson 
(2004, s. 56–60) fann i en etnografiskt studie med tolv deltagare från årskurs 1, att elever blev 
motiverade av att få visa upp sina alster för andra klasskamrater och vara delaktig i sociala 
skriftspråkliga situationer. Trots alla svåra moment såsom motoriska färdigheter och språkliga 
kunskaper som krävs i en skrivprocess, såg hon positiva effekter utifrån sina intervjuer och 
observationer. Dessa positiva effekter grundade sig i att elever fick rika möjligheter till att 
uppleva skriftspråket tillsammans med andra på ett uppmuntrande och positivt sätt. 

I studiens andra frågeställning: Hur samspelar skrivförmågorna med varandra? besvaras 
genom en sammankoppling mellan forskares resultat och hur de bevisar de olika förmågornas 
samband. Vi har tidigare nämnt att forskningen har övertygande visat att de elever som är i 
riskzonen för skrivsvårigheter, har i stora drag problem med att automatisera de olika 
förmågorna (Childress, 2011, s. 71–72). Vi förundrades över hur skrivsvårigheter kunde 
förorsakas av brist på en eller flera förmågor (Childress, 2011, s. 71–70) samt hur lite forskning 
det faktiskt finns inom kognitiv teori kopplat till motivation. Inom kognitiv teori, således ett 
individualpsykologiskt perspektiv, ses och beskrivs skrivprocessen som en mekanisk handling 
och nämner inget om motivationens drivkraft. Perspektivet har ett individfokus och behandlar 
i första hand de inre processer som sker under en skrivprocess. Däremot fokuserar perspektivet 
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inte på yttre faktorerna såsom miljö, motivation och sociala samspel runt skribenten såsom 
sociokulturellt perspektiv och sociointeraktionistiskt perspektiv (Utbildningsdepartementet, 
1997, s. 110). Det sociokulturella perspektivet och det sociointeraktionistiska perspektivet 
anser att lärandet bygger på sociala sammanhang som också har en stor påverkan i all 
skrivinlärning. Magnussons (2004, s. 87) studie pekar på att den mest framträdande 
undervisningen är när interaktion och sociala samspel står i centrum. Därav tolkar vi detta som 
att även om skrivprocessen har ett uttalat individfokus i forskningen, krävs det också en yttre 
påverkan av interaktion och en social samverkan i skrivundervisningen för att inlärning i 
huvudsak ska kunna ske. Inom det sociokulturella perspektivet uppstår kunskap genom 
samarbete i sociala sammanhang och inte i första hand genom individuella processer (ibid). 
Elever som ingår i ett sociokulturellt lärande, är i behov av en vägvisare för att kunna ta till 
sig kunskap om och få motivation till att skriva (Magnusson, 2004, s. 90; Säljö, 2014, s. 298–
305). Vägvisaren inom det sociointeraktionistiska perspektivet ska ge vägledning in i 
skriftspråket genom interaktion och kommunikation med skrivkunniga. Interaktion med redan 
skrivkunniga som exempelvis äldre elever, kan bidra till nya redskap och erfarenheter hos de 
som är i början av sin skrivprocess. Genom deltagande i sociala samspel bekantar sig elever 
med nya sätt att tänka och får nya redskap att använda i sin skrivprocess. Redskap såsom veta 
hur man planerar delmål, eller att kunna anpassa texten till mottagare samt även vilken struktur 
som är ändamålsenlig till syftet (Magnusson, 2004, s.90). Flower och Hayes (1981), Graham, 
et al., (2017 s. 200–201) samt Thomson och Wery (2013, s. 106) beskriver däremot att det kan 
vara ansenlig att sätta upp mål i sin skrivprocess för att uppleva framgång och se framsteg i 
sin skrivprocess. Fortsättningsvis, tolkar vi det som att en ökad motivation inte enbart omfattar 
delmål för att bli en skicklig skribent, utan vi delar Magnussons (2004, s. 63) åsikt om att 
elever behöver få tillfällen att väva samman lek och skriftliga aktiviteter för att skapa positiva 
lärosituationer. Leken kan bidra till att upplevelsen av skrivprocessen inte bara ställer massa 
outtalade krav eller skapar en rädsla för misslyckas, utan skapar en positiv bild av 
lärosituationen. Därigenom kan läraren underhålla elevers motivation till att fortsatta ta sig 
ann skriftspråket (ibid). Ett av skolans grundläggande värden är att skapa en livslång lust att 
lära sig (Skolverket, 2016b, s. 7–15). Skolan ska även stimulera och stärka viljan hos elever 
att ta ansvar, lösa problem, pröva nya idéer och ha ett gott inflytande på dess omgivning (ibid). 
Genom forskningsresultat och kopplingar till styrdokument som ovanstående material har 
visat, blir det tydligt att vi i vår kommande yrkesroll behöver vara uppmärksamma på 
skrivprocessens olika förmågor, för att undvika skrivsvårigheter. Desto tidigare stöd sätts in 
vid misstanke om skrivsvårigheter, ju tidigare kan eleven ta till sig nya skrivkunskaper och 
behålla en positiv inställning till skrivandet.  

Utifrån detta finner vi att ämnesområden kring skrivsvårigheter i kombination med relationen 
mellan elever och lärare, kan vara områden att undersöka vidare inom. Ytterligare frågor vi 
funderar kring och förslag på vidare forskning är följande: Hur kan läraren hjälpa eleven 
framåt i sin skrivprocess? Är det för tidigt för nybörjare som elever i årskurs 1–3 att lära sig 
skrivstrategier?  
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årskurs könsfördelades. 
Testet delades upp i två 
omgångar med ett för test så 
inte språket skulle avgöra att 
instruktionen missförstods. 
Datainsamlingen kartlagdes 
genom en mall /modell 
utifrån specifika färdigheter 
som mätte elevers förmåga 
som sedan kom att 
poängsattas. 

Teoretisk bakgrund: 
Strukturell 
ekvationsmodellering 

Metod: 
Kvalitativ 

Resultat: 
Resultatet visar att en kombination 
av kodning och ljudning med 
bokstäver gynnar de skriftliga samt 
muntliga språkandet. 



2 

 

Författare 
Titel 

 
Syfte: 

Design 
Urval 

 
Teoretisk bakgrund: 

Metoden som används i 
forskningen är: 

Strukturell 
ekvationsmodellering. 

 
Metod: 

 
Resultat: 

Tidsskrift Syfte att undersöka hur Datainsamling: Kvalitativ Resultat visar att kopplingen mellan 
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Land kopplingarna mellan ögats Forskningen har pågått i 10  vid utveckling av språkförmågan, 
Databas och handens koordination år. Det var 600 elever som  dock krävs det mer forskning för att 
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Richards, T.     
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language by hand and     
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Databas tala, läsa och handskrivning har samlats under fem år.   och handskrivningens planering och 

 i årskurs 1, 3 och 5. Även Datainsamlingen har bestått   fingerrörelser. Läsförståelsen, talets 
Berninger, V W., Abbott, sambandet mellan dessa tre av kartläggning.   förmåga, att kunna lyssna på och 
R D., Jones, J., Wolf, B språkliga förmågor    förstå samt skrivförmågan är solida 
J., Gould, L., Anderson- samspelar under tiden man    kunskaper som är 
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Composing, Reading,  neuropsykologiska processer. Som 
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kognitiv förmåga i 
utvecklingen under 
skrivprocessen. 
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stycken huvudfrågor som 
berör ämnesområdet 
kognitiv och motorisk 
process i årskurs 1. 

Strukturell 
ekvationsmodellering 

Kvalitativ Resultatet redogjorde för samt även 
uppmärksammade skillnader som 
framkom under en mätning mellan 
finmotorik (dominanta handens 
styrning och fingerfärdighet), språket 
(snabbt kunna namnge bokstäver och 

     ha en snabb ortografisk bearbetning), 
Understanding Writing     arbetsminnet (icke-verbal och 
Problems in Young     verbal) och uppmärksamhet / 
Children: Contributions     exekutiva funktioner (ord hämtning, 
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 under skriven vuxnas skrivstrategier i från att svara på fyra  beskrivande modell. De menar även 
Flower. L & Hayes. J kommunikation. De lägger skrivprocessen. Denna hypotes frågor om  att målsättningar i skrivandet och ha 

 grunden för en mer studien är ett resultat ur ämnesområdet.  en struktur ger ett bättre resultat. 
A cognitive process detaljerad studie av deras insamlade data.   Genom arbetsminnet och 
theory of  writing tankeprocess.    långtidsminnet kommer skribenten åt 

     sina tankar och kan om kapaciteten 
College Composition     finns arbeta med många processer 
and Communication     samtidigt. Alltså kan gå mellan de 

     olika stegen (planering, generering 
1981     och revidering/utvärdering) innan, 
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Kvantitativ Resultatet visar att motoriska 
observationer bekräftar studiens 
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Databas barns grovmotorik eleverna från årskurs 2 till  grovmotoriken förbättras genom 

 förbättras med ökad fysisk årskurs 3, för att följa deras  fysisk aktivitet och extra motorisk 
Ericsson. I aktivitet och extra motorisk utveckling av utökad fysisk  träning. Studien undersöker om 

 träning i skolan. Dessutom aktivitet och motorisk  koncentrationsförmågan förbättras 
Motorik, hur barns träning.  genom fysisk aktivitet och motorisk 
koncentrationsförmåga koncentrationsförmåga   träning. Dock har studien visat att 
och skolprestationer föbättras genom ökad fysisk   lärare och föräldrar upplever att extra 

 aktivitet och motorisk   motorisk träning ökar 
Avhandling träning i skolan. Slutligen   koncentrationsförmågan. Däremot 

 barns skolpresetation i   har det inte givit tillfälle att ge ett 
2003 svenska och matematik   slutgiltigt resultat inom detta 

 förbättras genom ökad fysik   område. Ett flertal resultat visa även 
Sverige aktivitet och extra motorisk   på att skolprestationerna i svenska 

 träning i skolan.   och matematik förbättras genom 
SwePub    fysisk aktivitet och motorisk träning 

    i skolan. 
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Resultat: 
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Graham. S., 
Collins. A. A. & 

Syftet är att undersöka vad 
för typ av utmaningar 
eleverna stöter på i 
skrivprocess. Specifik 
undersökte de elever med 
inlärningssvårigheter. 

Undersökningen är gjord på 
53 elever mellan 7–19 år, 
men urvalet var från början 
226 elever. De elever som 
inte uppnådde studiens 
kriterier sållades bort. 

Studien baseras på en 
meta-analytisk metod. 

Resultatet genom sammanställning 
av olika studier visar att elever med 
inlärningssvårigheter hade sämre 
kvalitet i sin skrivning än elever med 
”normala” skrivkunskaper. 
Dessutom hade elever med 
inlärningssvårigheter stora problem H.Rigby- Willis    med grammatiken och syntaktisk 

    förfallenhet än det ”normala” 
Writing Characteristics    grundläggande i de lägre åldrarna. 
of Students With     
Learning Disabilities     
and Typically Achieving     
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Peers: A Meta- Analysis 
 
Exceptional Children 

2017 
USA 

 
Primo 

     

Nielsen, C  
Syfte: 

Författaren studerar hur 
elever upplever sina läs- och 
skrivsvårigheter samt hur de 
vill övervinna dem. 

Design/Urval/Datainsamli 
ng: 

 
Teoretisk bakgrund: 

Studien baseras på ett 
fenomenologiskt 
tillvägagångsätt och ser 
hur individen skapar 
mening i den värld den 
lever i. 

 
Metod: 

 
Resultat: 

Mellan fakticitet och 
projekt: läs- och 
skrivsvårigheter och 
strävan att övervinna 
dem. 

Avhandling 

Hon undersökte 9 personer 
som var från ålder 8–53 år. 
Insamling av data pågick i 
18 månader. Hon använde 
en semistrukturerad 
intervjumetod 

Kvalitativ Resultatet visar att personer med läs- 
och skrivsvårigheter aktivt strävar 
efter att komma över sina problem. 
Dessutom påverkar deras inställning 
och strävan av miljön de befinner sig 
i. 

2005    

Sverige    

SwePub    

Magnusson.M  
Syfte: 

Design/Urval/Datainsamli 
ng: 

 
Teoretisk bakgrund: 

 
Metod: 

 
Resultat: 

Skriftspråkliga 
situationer i klassrummet 

 
Tidskrift? 

Syftet med denna 
forskningen är skapa en 
uppfattning om vilka 
klassrumssituationer som 
gynnar lusten och 

Undersökningen gjordes 
genom att observera 12 
elever i årskurs 1 i deras 
klassrum. 

Etnografiskt 
förhållningssätt 

Kvalitativ Skriftspråket gynnas av att arbeta 
tillsammans med andra som redan är 
skrivkunniga och att ha en god 
lärandemiljö. Eleverna bör också ha 
motivationen och lusten till att 

2004 motivationen i barns    skriva. Metoden som används för 
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9 

 

Sverige 
 
SwePub 

    lärare som vill få syn på sättet de 
undervisar på. 

Maldarelli, J.E., Kahrs, 
Hunt, S.C & Lockman, 

Syfte: 
Forskarna studerar hur 

Design/Urval/Datainsamli 
ng: 

 
Teoretisk bakgrund: 

 
Metod: 

Resultat: 

J.J. handskriftens utveckling ser  Head-mounted eye- Kvalitativ Resultatet visar att ett samspel 

Development of Early 
Handwriting: Visual- 
Motor Control During 
Letter Copying 

ut och om det är en produkt 
av perceptuell-, motorisk-, 
kognitiva och (lingvistiska) 
förmågan. 

Det var 34 stycken som 
undersöktes. Av dem var 
det 23 stycken 5-åriga barn 
(12 killar och 11 tjejer) och 
11 vuxna som var 19–32 år 

tracking technology: 

De som undersöktes hade 
glasögon på sig som hade 
en inbyggd kamera. 

 mellan perceptuella, motoriska, 
kognitiva och (lingvistiska) 
förmågan är en bidragande orsak till 
skrivutvecklingen. 

Developmental  (4 killar och 7 tjejer).    
Psychology      

2015      

USA      

ERIC      

Ritchey. K. D Syfte: Design/Urval/Datainsamli 
ng: 

60 (37 killar och 23 tjejer) 
barn som var 5–6 år. 

Det gjordes två 
undersökningar med 8 
veckors mellanrum, då 
forskaren ville se om det 
inträffade någon förändring. 

 
Teoretisk bakgrund: 

 
Metod: 

 
Resultat: 

Learning to write: Syftet med denna artikel är Pilotstudie Kvalitativ Denna forskning kan leda till att de 
Progress- Monitoring att undersöka hur barn lära   elever som har svårt med 
Tools for Beginning and sig skriva. Undersökningen   skrivutvecklingen upptäcks tidigt 
At- Risk Writers fokuserar på fyra aspekter i   och därmed kan få extra hjälp. 

 barnens skrivutveckling.    
Teaching Exceptional Dessa fyra aspekter är;    
Children skriva bokstäver, ljuda    

 stavelser, stava riktiga ord    
2006 och stava nonsensord är fyra    

 aspekter som    
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undersökningen vilar på.     

Skinner, E. A., 
Wellborn, J.G & 

 
Syfte: 

Design/Urval/Datainsamlin 
g: 

Undersökningen gjordes på 
sammanlagt 200 elever som 
var mellan 9–12 år som var 
närvarande i skolan den 
dagen. Dessa elever 
undersöktes klassvis och i 
årskurs tre förekom 28 
flickor och 33 pojkar. I 
årskurs 4 var uppdelningen 
34 flickor och 33 killar.  I 
årskurs 5 förekom det 20 
killar och 30 tjejer. I årskurs 
6 undersöktes 38 tjejer och 
37 killar. Undersökningen 
involverade även 12 lärare (9 
kvinnor och 2 män) som var 
3 från varje klass. 

Samlade in data genom 
enkäter som eleverna 
svarade på. Denna sökning 
av data utgick ifrån fyra 
problemområden. 

 
Teoretisk bakgrund: 

Conceptualization of 
perceived control 

 
Metod: 

Kvantitativ 

 
Resultat: 

Connell, J.P Syftet var att undersöka Resultatet visar att elevers 
 elevers självuppfattning motivation ökar, när de med hjälp av 
What It Takes to Do bidrar till ökning av läraren får kontroll över det de 
Well in School and engagemang och motivation undervisas i. 
Whether I've Got It: A i skolan.  
Process Model of   
Perceived Control and   
Children's Engagement   
and Achievement in   
School.   

Journal of Educational   
Psycohology   

1990   

USA   

ERIC   

Thomson, M.M & Wery, 
J 

 
Syfte: 

Syftet med denna artikel är 

Design/Urval/Datainsamli 
ng: 

Beskrivande artikel som 

 
Teoretisk bakgrund: 

Expectancy–Value Theory 

 
Metod: 

Kvantitativ 

 
Resultat: 

Finns ingen specifik resultatdel. 
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Motivational strategies att synliggöra hur elever inte innehåller någon and Achievement Theory   
to enhance effective med svårigheter inom undersökning.  
learning in teaching undervisningen, kan bli   
struggling students motiverade till att se positivt   

 på sitt eget lärande.   
Support for Learning Bidragande faktorer som   

 miljö och läraren didaktiska   
2013 kunskaper diskuteras.   

USA    
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