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Abstract 
 
Students with writing difficulties struggle with many aspects of the writing process, including sentence 

construction. Getting the chance to practice different ways of sentence combining using linking words helps 

pupils to automatize the ability to write sentences. This study investigates how direct instruction of linking 

words affects students use of linking words in narrative texts. Further, the difference between students with 

and without writing difficulties in relation to this instruction is examined. This quasi-experimental study 

including pre- and after-test, is carried out at two different Swedish schools in grade 4. The results suggest 

that direct instruction of linking words increases the amount of used linking words in narrative texts, for both 

students with and without writing difficulties. 
 
 
Nyckelord: sentence combining, sentence construction, writing intervention, 
writing strategies, early writing, learning disabilities, writing difficulties, special 
needs 
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Förord 

Arbetet har skrivits av Elisabeth Andersson och Kristina Arnberg. Arbetet och 

ansvarsfördelningen har fördelats jämlikt mellan oss författare. Vi har arbetat 

processinriktat och gemensamt skrivit och bearbetat inledning, 

forskningsbakgrund, metod, resultat och diskussion. 

Vi vill tacka rektorer och klasslärare som godkänt att vi genomfört studien i deras 

skola och klass. Vi vill även tacka vårdnadshavare för deras samtycke och alla 

elever som deltagit i studien och som har bidragit med en god inställning och 

arbetsinsats.  
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1. Inledning 

Att kunna uttrycka sig i skrift är en viktig del av livet, både då det handlar om att 

klara skolans kunskapskrav, men också vidare i arbetslivet. Att skriva text i form 

av e-mail och sms samt text i sociala medier måste dessutom behärskas och 

hanteras för att lyckas med nutida kommunikation. Utan goda skrivkunskaper 

uppstår svårigheter gällande studier, i arbetslivet och i den dagliga 

kommunikationen med andra (Finlayson & McCrudden, 2019). Lundberg (2008) 

beskriver skriftspråket som ett redskap för utveckling och reflektion och menar att 

ett funktionellt skriftspråk bör betraktas som en grundläggande rättighet för alla 

människor.  

Vår erfarenhet är att det är stort fokus på läsning i samhället, inom 

forskarvärlden, på utbildningen för lärare och speciallärare samt i skolans 

undervisning på bekostnad av skrivundervisningen. Vi saknar en balans mellan 

hur läsandets och skrivandets konst uppmärksammas. Att kunna läsa en text 

förutsätter att någon i förstone har haft förmågan att skriva den.  

I samhället och i skolan finns indikationer på obalansen mellan läs- och 

skrivundervisningen. Hagström (2019) redogör för en granskning av 

polisutbildningen som Polismyndigheten genomfört och som visar att många unga 

poliser har svårt att uttrycka sig i skrift. Detta visar sig bland annat när de ska 

skriva förhörsprotokoll och rapporter. Lärosätena som kommer till tals i 

granskningen menar att detta speglar en allmän trend i samhället. Resultat på de 

Nationella Proven visar också på denna trend. Sammanställningen av resultaten 

på de Nationella Proven 2017/2018 visar att de delprov eller delprovet som 

bedömer elevernas skrivförmåga i åk 3, 6 och 9 är de eller det delprov i svenska 

där flest elever ej uppnår den lägsta kravnivån (Skolverket, 2018). 

Skrivandet beskrivs av Høien & Lundberg (2013) som en komplicerad process som 

innebär att få ned sina tankar i skrift på ett organiserat och sammanhängande 

sätt. Amtmann & Berninger (2003) förklarar att skrivprocessen består av aspekter 

såsom transkription (t.ex. skriva för hand, stavning, interpunktion), 

textproduktion och exekutiva funktioner (t.ex. uppmärksamhet, planering och 

revidering). Att koordinera dessa olika aspekter är en stor utmaning för alla 

elever, men en ännu större utmaning för elever med skrivsvårigheter. Westby 

(2014) menar att elever med skrivsvårigheter troligen har svårigheter med flera 

aspekter i skrivprocessen, såsom att komma på ett innehåll, formulera korrekta 

meningar och upptäcka och korrigera fel.  
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Samhället och skolan ställer alltså idag stora krav på skrivförmågan. Samtidigt 

visar resultaten på de Nationella Proven att elever har kunskapsluckor i sin 

skrivförmåga. Under vår yrkeskarriär som lärare har fokus under 

vidareutbildningar varit läsning. Skrivandet kommer återigen i skymundan. Vi 

saknar relevant kunskap och pedagogiska metoder som leder skrivutvecklingen 

framåt för elever med skrivsvårigheter. Vi vill därför med denna studie mäta 

vilken funktion medvetna pedagogiska metoder, som vilar på vetenskaplig grund, 

har för elever på mellanstadiet med och utan skrivsvårigheter. Studien handlar om 

hur elever utvecklar sin meningsbyggnad och kombinerar meningar med hjälp av 

sambandsord. I engelskan används ordet sentence-combining, vilket vi översätter 

till sats-samordning och använder framledes i texten.  

 

Syfte och forskningsfråga 

Vårt syfte är att undersöka hur explicit klassrumsundervisning av sats-

samordning kopplat till sambandsord under 2 veckor påverkar elevernas 

användning av sambandsord i narrativa texter. 

• Hur påverkas elevers skrivande av narrativa texter av explicit 

klassrumsundervisning med fokus på sats-samordning och sambandsord 

när det gäller antalet sambandsord för elever med och utan 

skrivsvårigheter?  

 

 

 



 

 

2.           Forskningsbakgrund 
 
Forskningsbakgrunden inleds med en beskrivning av skrivprocessen och dess 

komplexitet utifrån två modeller. Arbetsminnets och långstidsminnets betydelse 

för skrivprocessen belyses. Elevers typiska skrivutveckling och även vanliga 

svårigheter i skrivutvecklingen beskrivs. Vidare beskrivs teoretiska perspektiv på 

undervisning för elever med skrivsvårigheter, tidigare gjorda interventionsstudier 

som handlar om att utveckla elevers meningsbyggnad med hjälp av sambandsord 

och kunskapsluckan i forskningen om skrivundervisning. 

 

2.1                  Vad består skrivande av? 

Med hjälp av modellen ”Simple view of writing” förklarar Berninger & Amtmann 

(2003) skrivprocessen. Modellen visar att skrivandet består av flera aspekter. En 

aspekt är textproduktion som innebär att idéer transformeras till språk. Det 

medför mer specifikt att hitta de rätta orden, sätta ihop dem till meningar samt att 

meningarna vidare sätts ihop, så att både språklig och tematisk koherens skapas. 

Ytterligare en aspekt i skrivprocessen är transkription som innefattar färdigheter 

såsom handmotorik och stavning. Den tredje aspekten i modellen handlar om 

exekutiva funktioner såsom reglering av uppmärksamhet och strategier för 

planering och revidering. Berninger & Amtmann (2003) förklarar att 

långtidsminnet spelar en viktig roll och att arbetsminnet är centralt för hur man 

klarar de olika aspekterna. Modellen som kan åskådliggöras och förtydligas med 

hjälp av en triangel har transkriptionen och de exekutiva funktionerna vid 

triangelns bas. Vid triangelns topp finns textproduktionen. 
                                                                                                                  

En modell av Singer och Bashir (2004) kompletterar och fördjupar förståelsen för 

hur komplex skrivprocessen är. Liksom i ”Simple view of writing” påvisar Singer 

och Bashir (2004) att eleven måste förvärva och koordinera en uppsättning 

kognitiva och språkliga processer för att kunna producera en skriven text. Det 

skrivna språket beskrivs utifrån deras modell bestå av två komponenter, 

skrivprocessen och grundläggande skrivkunskaper. Inom skrivprocessen som 

innebär att överföra sina tankar och idéer till en skriven text använder sig eleven 

av fyra processer: planering, organisering, generering och revidering. Vidare 

beskrivs att dessa processer styrs av fyra variabler gällande skrivkunskap: 

språklig kognition som beskrivs inbegripa elevens begreppsmässiga förmåga, hur 

snabbt eleven kan processa språklig information, tidigare ämneskunskaper, 

språklig förmåga, metakunskaper och arbetsminne och produktion som innefattar 

motoriska aspekter såsom att skriva för hand eller dator. Ytterligare variabler som 

lyfts av Singer och Bashir (2004) och som saknas i ”Simple view of writing” är 

dekontexualisering vilket innebär att kunna skriva en text som inte är beroende 

av att läsaren är närvarande i situationen för att förstå det skrivna. Den fjärde 

variabeln innefattar tilltro och inställning. Det skulle i denna kontext kunna 
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innebära elevens tro på den egna förmågan och motivation till att ta sig an en 

skrivuppgift. Författarna menar att om någon av de nämnda fyra områdena är 

underutvecklade kommer det att skada grundförutsättningarna för eleven att 

formulera en text. De olika processerna och de grundläggande skrivkunskaperna 

interagerar och påverkar varandra och därför finns risken att om en av dessa 

komponenter är underutvecklad kommer det även att påverka andra delar av 

skrivandet negativt. Singer & Bashir (2004) konstaterar alltså att den utmaning 

elever stöter på vid skrivning är att hantera och koordinera flera olika processer 

samtidigt. Dessutom belastar dessa processer och komponenter arbetsminnet. 

 

 

Arbetsminne 

 

Långtidsminne 

Figur 1 Viktiga aspekter av skrivande med inspiration från ”Simple view of writing” (Berninger & 

Amtmann, 2003). 

 

2.2 Arbetsminnets och långtidsminnets roll vid skrivande 

Minnet spelar en viktig roll vid skrivande (Hebert, Kearns, Baker Hayes, Bazis & 

Cooper, 2018; Medwell & Wray, 2008). Arbetsminnet har en viktig betydelse i 

skrivprocessen eftersom det gör det möjligt att hålla kvar viktig och relevant 

information som behövs för att klara av en skrivuppgift (Hebert et al., 2018; 

Medwell & Wray, 2008). Utifrån Baddeleys (2000) minnesmodell består 

arbetsminnet av tre delar: den fonologiska loopen, det visuo-spatiala skissblocket 

och det centrala exekutiva systemet. Den fonologiska loopen är ett system där 

språklig information ligger lagrad under en kort stund. Det andra systemet som 

finns i arbetsminnet är det visuo-spatiala skissblocket där visuell och spatial 

Textgeneration

Idéer blir till språk

Ord

Meningar

Exekutiva funktioner

Reglering av 
uppmärksamhet

Strategier för planering 
och revidering

Transkription

Handmotorik

Stavning
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information lagras in under en kort stund. Det centrala exekutiva systemet 

samordnar informationsbearbetningen mellan den fonologiska loopen och det 

visuospatiala skissblocket och hjälper till att behålla och skifta fokus vid 

bearbetning av komplex information. Enligt Baddeleys (2000) modell hjälper den 

episodiska bufferten till med att aktivera relevant information till och från 

långtidsminnet. Förmågan att använda språkliga resurser lagrade i 

långtidsminnet (lexikon och grammatik) är viktig för att producera språkliga 

uttryck och för att lyckas generera och organisera idéer med en röd tråd samt 

omvandla idéerna till en språklig form (Datchuk & Rodgers, 2018; Hebert et al., 

2018; Levlin & Waldmann, 2017). För att kunna skriva måste det som hämtas från 

långtidsminnet kunna hållas i korttidsminnet under själva processandet. 

Arbetsminnet är begränsat i hur många saker det kan hålla reda på och hur lång 

tid det kan lagra information (Hebert et al., 2018; Medwell & Wray, 2008). Det 

innebär i praktiken att en skribent som måste använda en stor del av 

arbetsminnets kapacitet för att kontrollera exempelvis stavning, kommer att ha 

begränsade resurser kvar i arbetsminnet för andra processer såsom idéskapande, 

planering och ordval. En ökad automatisering av exempelvis 

transkriptionsförmågan kan därmed frigöra arbetsminnseskapacitet för processer 

som handlar om själva textproduktionen.  

 

2.3 Elevers skrivutveckling 

När man ska lära sig att skriva konventionella skriftspråkliga texter måste man till 

en början överföra ljud till bokstäver (Wengelin, 2014). I de yngre årskurserna 

består skrivandet framför allt av att lära sig att skriva bokstäver, att stava och att 

skriva kortare texter (Wagner, Puranik, Foorman, Wilson, Tschinkel & Thatcher, 

2010). Koster, Tribushinina, de Jong & van den Berg (2015) menar att det är 

viktigt att utveckla sin skriftliga förmåga tidigt och att det också bör finns en 

progression i utvecklingen. Westby (2014) skriver att elever i mellanstadiet 

exempelvis bör kunna använda sambandsord för att sammanfoga satser med 

varandra. Sambandsord definieras av Mesmer & Rose-McCully (2018) som de ord 

som länkar samman satser eller närliggande meningar med varandra. Olika 

sambandsord signalerar om olika relationer mellan satser och meningar och 

används därför vid olika tillfällen. Vidare beskrivs att additiva sambandsord som 

och är lättare för elever att förstå än sambandsord som hänvisar till tid, 

orsakssamband och ord som uttrycker motsatsförhållanden. Exempel på dessa 

svårare sorters sambandsord är: när, innan, eftersom och medan. Mesmer & 

Rose-McCully (2018) skriver att i material som riktar sig till mellanstadieelever är 

sambandsord som: och, fastän, eftersom, är, varför, därmed, som, att, om och 

när vanliga. Samtidigt som det är viktigt med progression i skrivutvecklingen 

konstaterar Finlayson & McCrudden (2019) att många individer visar en väldigt 

begränsad eller ingen förbättring av sin skrivförmåga efter de har lärt sig att 

strukturera en enkel mening.  
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Att lära sig skriva innebär också att skilja talspråk från skriftspråk. Scott (2014) 

förklarar att utvecklingen som ska leda till att förstå relationen mellan tal och 

skrift sker i olika steg. Scott (2014) skriver att vid 9-10-årsåldern framträder hos 

elever med typisk språkutveckling en mer skriftspråklig än talspråklig grammatik. 

Det visar sig genom frånvaro av muntliga strukturer såsom exempelvis ”du vet”, 

färre huvudsatser kombinerade med och till förmån för fler bisatser, samt 

strukturer som tillhör skriftspråket såsom exempelvis passiva former och infinita 

verb. 

 

Jämfört med äldre mer erfarna skribenter förbereder sig unga oerfarna skribenter 

inte i särskilt stor utsträckning när de ska skriva, skriver Wagner et al. (2010). De 

menar att unga och oerfarna skribenter inte använder sig av reflektion och 

planering inför skrivandet utan de ser skrivandet som en aktivitet där de ska 

skriva vad de vet om ett ämne. Bereiter & Scardamalia (1987) benämner denna 

process som nybörjarskribenten följer som knowledge-telling. Det innebär att 

eleven skriver ner det den kan och kommer på att skriva om ett ämne. 

Nybörjarskribenten tar hjälp av de berättarscheman den känner till från det talade 

språket. De erfarna skribenterna som ställs inför mer krävande skrivuppgifter 

använder en annan process som Bereiter & Scardamalia (1987) kallar knowledge-

transforming. Den något mer erfarne skribenten använder knowledge-

transforming där revideringar under skrivandets gång uppträder, som ett resultat 

av textgenerering. Knowledge-transforming kräver mer komplexa skrivförmågor 

där eleven måste ta mer medveten kontroll över skrivprocessen. Även Wagner et 

al. (2010) menar att yngre och oerfarna skribenter reviderar sin text i liten 

utsträckning i jämförelse med äldre erfarna skribenter.  

 

Wagner et al. (2010) jämför också skrivandet med läsning i den meningen att 

elever i de lägre årskurserna tränar för att lära sig att läsa medan det sker en 

övergång ungefär i åk 4 till att läsa för att lära sig. Detta skifte lyfter även Datchuk 

& Rodgers (2018) fram när de beskriver att skrivandet blir ett verktyg för lärandet 

när eleverna avancerar i årskurserna. De menar att skrivandet då används för att 

tydliggöra kopplingarna mellan olika ämnesområden och skolämnen. 

 

2.4 Elever med skrivsvårigheter 

Skrivsvårigheter kan identifieras hos elever med specifika svårigheter, t.ex. 

lässvårigheter och hos elever med mer generella svårigheter som visar sig genom 

en långsammare inlärning inom flera områden (Dockrell, 2009). Arbetsminne, 

läsförmåga och språklig förmåga framstår som centrala förutsättningar för 

skrivande och dessa kan också skapa svårigheter under skrivutvecklingen (Levlin 

& Waldmann, 2017). Wengelin (2014) lyfter fram tre stora utmaningar i 

skrivutvecklingen som kan skapa svårigheter för elever. Dessa tre utmaningar är 
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att lära sig att kommunicera med den icke närvarande mottagaren, stavning och 

att lära sig att anpassa skriftspråket till olika situationer, textgenrer och texttyper.  

 

En stor utmaning för eleven är att skriva texter som inte är beroende av att läsaren 

är närvarande, texten är dekontextualiserad och många gånger är mottagaren av 

texten inte heller känd (Wengelin, 2014). Eleven kan då inte utgå ifrån att 

mottagaren vet något om det skrivna utan texten måste berätta allt som 

mottagaren behöver veta för att förstå innehållet och budskapet. För att göra 

texten tillgänglig för mottagaren är det viktigt att eleven formulerar hela och 

korrekta meningar, startar meningarna med stor bokstav och avslutar meningen 

med rätt skiljetecken. Texten bör också delas in i stycken (Wengelin, 2014).  

 

Många elever med skrivsvårigheter har både svårt med transkription av bokstäver 

och ord samt vidare att utveckla sin meningsbyggnad, skriver Datchuk & Rodgers 

(2018). Westby (2014) lyfter till en början fram dessa elevers svårigheter att 

hantera de olika grafemen som ska sättas ihop till ord och i nästa steg till 

meningar. Ett begränsat arbetsminne kan göra att det blir svårt att hålla och 

bearbeta språklig information, såsom att hålla fonologisk information i 

korttidsminnet, vilket kan få till följd att det blir svårt att stava längre ord samt 

skriva längre meningar (Dockrell, 2009; Hebert et al., 2018). Många elever med 

skrivsvårigheter har en lägre arbetsminnesförmåga jämfört med elever utan 

skrivsvårigheter, konstaterar Dockrell (2009). Datchuk & Rodgers (2018) 

tydliggör dessa svårigheter utifrån de tre nivåerna: sublexikal nivå, lexikal nivå 

och textnivå. Den sublexikala och den lexikala nivån relaterar till transkription av 

enskilda bokstäver till korrekt stavade ord. Wengelin (2014) skriver att för att lära 

sig stava krävs det att eleven upptäcker att ljudflödet kan delas upp i enskilda ord, 

eleven ska kunna identifiera ordens skriftspråkliga former och förstå att 

bokstavstecken uttalas på olika sätt i olika sammanhang. I utvecklingen av 

stavning kan svårigheter uppstå bl.a. eftersom orden inte uttalas skilt från 

varandra utan ljuden flyter ihop, de assimileras. Dessutom uttalas orden inte som 

de skrivs, vilket medför att elever inte kan överföra ljuden direkt till bokstäver 

utan måste lära sig ordens skriftspråkliga former. Även Dockrell (2009) lyfter 

fram stavningens betydelse för elevernas skrivutveckling och menar att den är en 

förutsättning för att eleverna ska utöka sin textproduktion. De elever som finner 

det mödosamt att forma bokstäver och ord är begränsade i sin möjlighet att 

generera idéer till skrivandet. Datchuk & Rodgers (2018) beskriver att textnivån 

relaterar till överföring av idéer till syntaktiskt och semantiskt korrekta meningar. 

Meningarna på textnivå kan skilja sig från varandra utifrån hur avancerad 

meningsbyggnaden är. Svårighetsgraden kan skilja sig från en enkel konstruktion, 

en konstruktion med minst ett subjekt och ett verb till en varierad 

meningsbyggnad med sammansatta och komplexa meningskonstruktioner. 



 

  8  
 

    
 

Wengelin (2014) skriver att meningsbyggnaden skiljer sig mellan talspråket och 

skriftspråket. Detta kan medföra svårigheter om eleven inte lär sig skriftspråkets 

konventioner. Då upplevs det skrivna som ”talspråksaktigt” och bryter alltså mot 

skriftspråkets struktur. 

 

Elever med skrivsvårigheter har ofta svårigheter med de självreglerande 

strategierna såsom att planera och revidera den skrivna texten (Datchuk & 

Rodgers, 2018; Dockrell, 2009; Graham & Harris, 2005). Dessa svårigheter kan 

bero på ett begränsat arbetsminne (Hebert et al., 2018). Elever med 

skrivsvårigheter planerar sällan sitt skrivande i förväg utan de planerar vad de ska 

skriva samtidigt som de skriver som i sin tur betyder en hög belastning för 

arbetsminnet. Vidare har elever med skrivsvårigheter bekymmer med att 

upptäcka felaktigheter då läsförmåga kan vara svag, och att veta hur 

felaktigheterna ska korrigeras och hur texten ska revideras (Datchuk & Rodgers, 

2018; Graham & Harris, 2005; Westby, 2014). Graham & Harris (2005) menar att 

dessa elever inte reviderar texter utifrån att förbättra textens innehållsliga kvalité 

utan fokuserar sin bearbetning till att korrigera stavning, byta ut enstaka ord i 

texten och förbättringar för att texten ska ”se bättre ut” genom att t.ex. skriva om 

ordet så att handstilen förbättras. 

  

Vid skrivning är långtidsminnet viktig (Høien & Lundberg, 2013; Levlin & 

Waldmann, 2017). Det är genom detta man hämtar idéer och tankar. Høien & 

Lundberg (2013) förklarar att i det så kallade semantiska minnet finns ordförråd, 

grammatiska kunskaper och kunskaper om textgenrer. I procedurminnet finns 

hur man går tillväga rent motoriskt och tekniskt då man skriver. Hur bokstäver 

och ord ser ut finns i det perceptuellt-representativa minnet. Att ta hjälp och få 

stöd av språkliga resurser lagrade i långtidsminnet är viktigt vid skrivandet av text 

(Levlin & Waldmann, 2017). Datchuk & Rodgers (2018) beskriver dock att många 

elever med inlärningssvårigheter har svaga resurser lagrade i långtidsminnet. 

Høien & Lundberg (2013) menar att det beror på att dessa elevers resurser och 

förmågor inte har etablerats i långtidsminnet eftersom förmågorna inte har 

tränats tillräckligt och därmed ännu inte automatiserats. 

 

Datchuk & Rodgers (2018) menar att det är underlättande för eleverna på 

mellanstadiet om de utvecklar förmågan till flyt och automatisering gällande att 

konstruera meningar, då det är en nyckelkomponent i skrivandet. De förklarar att 

om denna automatisering sker belastar den inte längre arbetsminnet på samma 

sätt, utan flyttas till långtidsminnet. Därmed finns det större utrymme i 

arbetsminnet till andra aspekter av skrivandet. 
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2.5 Teorier gällande undervisning för elever med skrivsvårigheter 

Elever med inlärningssvårigheter gynnas enligt Steele (2005) av undervisning 

som är grundad på både konstruktivistiska och behavioristiska grundidéer. En av 

utgångspunkterna inom konstruktivismen är att lärandet är en aktiv process där 

kunskap beskrivs som en tolkning av uppfattningen av verkligheten. Kunskap 

skapas i interaktion med världen och tolkningarna påverkas av tidigare kunskap 

(Cobern, 1993). Lärandet ska vara meningsfullt och relaterat till situationer i det 

verkliga livet. Fokus ligger på huvuddragen i ett ämnesområde och hur dessa drag 

förhåller sig till varandra. I undervisningen betyder detta att läraren poängterar 

hur viktiga idéer och begrepp hänger ihop snarare än att isolera delar av området 

som belyses (Steele, 2005). Inom det behavioristiska perspektivet lyfter Skinner 

(1938) fram stimuli och respons och deras korrelation som två viktiga begrepp för 

beteenden och lärande. Tillämpningen av behaviorismen i en 

undervisningssituation refereras ofta till som explicit eller direkt undervisning, 

skriver Steele (2005). Två grundläggande undervisningsstrategier med 

behavioristiska grundtankar är att bryta ner större uppgifter till mindre mer 

hanterbara uppgifter och modellering. I t.ex. skrivuppgifter modellerar läraren 

och förklarar alla steg i skrivprocessen för eleven. Denna explicita undervisning 

innebär ofta att eleven tränar och repeterar till de har bemästrat kunskapen eller 

förmågan (Steele, 2005). 

 

Elever med en inlärningssvårighet gynnas av konstruktivismen eftersom det 

bygger på sådant eleverna redan har erfarenheter av och har därför möjlighet att 

känna självförtroende även inför nya uppgifter, menar Steele (2005). Att delta 

aktivt i lärandesituationer är också en av konstruktivismens fördelar för elever 

med inlärningssvårigheter. Genom att skapa situationer som intresserar eleverna 

och där de är aktiva har de möjlighet att engagerat delta i undervisningen. Även 

aktiviteter som kräver stora kognitiva förmågor som problemlösning och analyser 

lyfts fram av Steele (2005) som en viktig del av konstruktivismen. Han menar att 

även elever med inlärningssvårigheter ska ha möjlighet att delta i sådana 

aktiviteter då det gynnar deras utveckling, om läraren finns med som ett stöd. 

 

Även om det finns kritik mot den behavioristiska undervisningstraditionen menar 

Steele (2005) att det visar sig att elever med inlärningssvårigheter gynnas av 

denna undervisningsform. Att bryta ner stora uppgifter till mindre mer 

hanterbara uppgifter gynnar särskilt elever med inlärningssvårigheter eftersom de 

lätt kan bli frustrerade och överväldigade av en till synes stor och komplex uppgift 

och ge upp innan de börjat med uppgiften. Även modellering beskrivs som särskilt 

viktig för elever med inlärningssvårigheter på grund av deras känsla av att bli 

överväldigad. Modelleringen kan dämpa denna känsla och bidrar med den extra 
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guidning som elever med inlärningssvårigheter behöver. Vidare poängteras att vid 

explicit undervisning läggs tid på att träna och denna mängdträning är till gagn 

för elever med inlärningssvårigheter eftersom de ofta har en minnesproblematik 

och svårigheter att processa information. Steele (2005) beskriver att strukturen 

och systematiken som lärare använder i explicit undervisning lyfts fram som 

gynnsam för dessa elever eftersom det stöttar elever i svårigheter med 

uppmärksamhet, svårigheter att processa information och minnessvårigheter. 

 

Det konstruktivistiska synsättet, skriver Westby (2014), har varit rådande under 

de senaste åren. Detta synsätt förordar att elever lär sig att skriva genom att skriva 

och skrivprocessen är i fokus. Med det som utgångspunkt är skrivuppgifterna mer 

autentiska och lärarens roll är inte att inta en expertroll och korrigera elevernas 

skrivande. Westby (2014) menar däremot att för elever med t.ex. skrivsvårigheter, 

som troligen har svårigheter att komma på ett innehåll, formulera korrekta 

meningar och upptäcka och korrigera fel, är det konstruktivistiska 

undervisningsupplägget inte tillräckligt för en adekvat skrivutveckling. Vidare 

konstateras att elever med inlärningssvårigheter kräver en utökad, strukturerad 

och explicit undervisning för att utveckla förmågor och strategier som är 

nödvändiga för skrivandet. Detta kan beskrivas som behavioristisk teori enligt 

Steele (2005). Strukturerad eller specifik undervisning i hur det är möjligt att 

kombinera meningar med hjälp av olika sambandsord, gör elevens 

meningskonstruktion mer komplicerad och har även en positiv effekt på textens 

holistiska kvalitet (Datchuk & Rogers, 2018; Westby, 2014). Datchuk & Rogers 

(2018) skriver att elever med fördel kan arbeta tillsammans med att kombinera 

fraser och satser till meningar. Westby (2014) menar att öva olika sätt att 

kombinera meningar leder till att förmågan att skriva och formulera meningar blir 

mer automatiserad och därmed mindre krävande. På samma gång ökar 

medvetenheten om hur det är möjligt att kombinera meningar då textbearbetning 

kräver sådan medvetenhet (Westby, 2014). Även Mesmer & Rose-McCully (2018) 

lyfter fram att aktiviteter där elever kombinerar meningar med hjälp av 

sambandsord är en skrivutvecklande aktivitet. Mesmer & Rose-McCully (2018) 

skriver vidare att genom att lärare modellerar och beskriver hur sambandsord 

används i olika meningar får elever verktyg att utveckla en egen inre monolog som 

de kan använda sig av vid både läsning och skrivning.  

 

2.6 Tidigare gjorda interventionsstudier 

Tidigare gjorda studier visar att undervisning i hur man kan kombinera meningar 

har en positiv inverkan på elevernas skrivande, menar Finlayson och McCrudden 

(2019). Dock skriver de också att det inte används i särskilt stor utsträckning i 

undervisningen. De lyfter även fram att det inte finns särskilt mycket forskning 

med fokus på mellanstadieelevers meningsbyggnad. Koster et al. (2015) skriver att 
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framgångsrika metoder för att utveckla elevers skrivförmåga är: ett uttalat 

fokusområde för uppgiften, strategiundervisning, undervisning i texters 

uppbyggnad och kännetecken, feedback och kamrathandledning. 

 

Det finns alltså ett litet antal studier som undersöker effekten av interventioner 

som handlar om hur meningsbyggnaden kan förbättras och ännu färre som 

handlar om hur elevers texter utvecklas med hjälp av sambandsord. I de studier 

som finns är deltagarna många gånger äldre elever med olika 

inlärningssvårigheter. Vidare är antalet deltagare i respektive studie få.    

 

Dowis & Schloss (1992) gjorde en interventionsstudie där de undersökte effekten 

av mini-lektioner under själva skrivprocessen. Fyra elever med 

inlärningssvårigheter i årskurs 6 tillhörande två olika klasser fick explicit 

undervisning i två färdigheter under skrivandets gång i klassrummet. Gällande 

meningsbyggnad undervisades hur adverbialfraser ska användas. Instruktörerna 

gav eleverna med inlärningssvårigheter en regel till hur adverbialfraser används, 

det vill säga när, hur och var ett händelseförlopp utspelar sig. Eleverna fick 

möjlighet att träna och få stöd i den aktuella förmågan. Tre av de fyra eleverna 

ökade användningen av adverbialfraser efter interventionen. 

 

Walker, Shippen, Alberto, Houchins & Cihak (2005) gjorde en interventionsstudie 

med syftet att undersöka huruvida direkt undervisning utifrån ett speciellt 

skrivprogram som de kallar ”Expressive writing” fungerar för elever med 

inlärningssvårigheter. ”Expressive writing” är designat för att utveckla skrivandet 

hos elever som inte nått en förväntad nivå på sitt skrivande. Programmet 

fokuserar på nyckelkomponenter från det mycket grundläggande till det mer 

komplicerade gällande korrekt formulering av meningar och stycken. I 

”Expressive writing” undervisar läraren explicit de olika skrivförmågorna. Läraren 

modellar, guidar eleverna och ger eleverna möjligheter att träna den speciella 

förmågan. Tre high school- elever som befann sig i olika små 

undervisningsgrupper innehållande fyra elever ingick i studien, som sammanlagt 

innehöll 50 pass. För att mäta resultatet användes en skala som kallas CWS 

(correct word sequences). Utifrån CWS värderas olika förmågor såsom 

skiljetecken, meningsbyggnad utifrån hur eleven klarar av att formulera enkla 

meningar till mer komplexa meningar samt revidering. Beroende på hur eleven 

klarar förmågan genereras en siffra utifrån vilken en lärare kan mäta utveckling. 

Resultatet visade att elevernas CWS-värde ökade lika mycket under 

interventionsperioden som en elev i genomsnitt ökar under ett helt år. Därmed 

minskade gapet till de andra eleverna med hjälp av denna intervention.  
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Saddler & Graham (2005) undersökte effekten av att låta elever träna på just sats-

samordning i jämförelse med att låta elever få traditionell 

grammatikundervisning. I studien deltog 44 elever från klass 4. Eleverna blev 

antingen indelade i en grupp som fick undervisning i sats-samordning eller i en 

grupp som fick så kallad traditionell grammatikundervisning. Deltagarna i 

respektive grupp undervisades vid 30 lektionstillfällen á 25 minuter, 3 gånger 

/vecka under 10 veckor. Undervisningen som fokuserade på sats-samordning 

utgick från att läraren på olika sätt förklarade och modellerade hur man kan 

kombinera meningar med hjälp av konjunktionerna och, men och eftersom/för 

att. Sedan fick eleverna i par träna på att producera egna meningar och en text. 

Paren sattes samman utifrån att den ena eleven var en framgångsrik skribent och 

den andra eleven var en mindre framgångsrik skribent. För att undersöka effekten 

av interventionen fick eleverna i de båda grupperna i uppgift att skriva en 

berättande text och bearbeta den efteråt. Resultatet visade att eleverna som fick 

undervisning enligt sats-samordningsmodellen lyckades i dubbelt så stor 

utsträckning göra om två eller fler meningar till en mening med semantisk och 

syntaktisk korrekthet i jämförelse med de elever som fick traditionell 

grammatikundervisning.  

 

Ytterligare en studie som bygger vidare på Saddler & Graham (2005) gjordes av 

Saddler, Asaro & Behforooz (2008). Fyra elever med lär- och skrivsvårigheter från 

klass 4 ingick i studien. Eleverna arbetade i par och varje par fick undervisning vid 

18 lektioner á 35 minuter, 3 gånger /vecka under 6 veckor. Samma upplägg som 

användes av Saddler & Graham (2005) gällande hur meningar kan kombineras 

utifrån konjunktioner användes i studien. I skrivandet av text gjorde Saddler et al. 

(2008) ett tillägg där texterna också skulle bearbetas tillsammans med respektive 

parkamrat utifrån en check-lista som syftade till att överföra kunskaperna från 

undervisningen i sats-samordning till skriven text. Resultat från studien 

indikerade att alla elever förbättrade sin förmåga att bygga och kombinera 

meningar i jämförelse med förtestet. Alla deltagare använde sig av de inlärda 

meningskonstruktionerna i eftertestet. Även kvaliteten i elevernas texter 

förbättrades i eftertestet i jämförelse med förtestet. 
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2.7 Kunskapslucka 

Det finns sparsamt med litteratur och forskningsresultat om skrivinterventioner 

som fokuserar på meningsbyggnad i mellanstadiet, konstaterar Finlayson & 

McCrudden (2019). Det finns luckor i forskningen angående skrivundervisning 

och skrivstrategier (Finlayson & McCrudden, 2019; Graham, McKeown, Kiuhara 

& Harris, 2012; Koster et al. 2015) och särskilt när det gäller elever i mellanstadiet 

(Koster et al., 2015) och elever med inlärningssvårigheter och/eller 

skrivsvårigheter (Finlayson & McCrudden, 2019; Graham et al., 2012; Koster et 

al., 2015). Det finns också luckor i forskningen på skrivundervisning i svensk 

kontext. Därför väljer vi att göra en skrivintervention där elever med och utan 

skrivsvårigheter deltar och som fokuserar på utvecklingen av meningsbyggnaden 

där sambandsord har en nyckelroll.   
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3.   Metod 

I metodavsnittet presenteras val av metod, studiens kontext, urval av deltagare, 

vilket material som används, procedur, hur studiens data bearbetas och 

analyseras samt etiska ställningstaganden.   

 

Denna studie utgår ifrån en kvantitativ metod. Den kvantitativa metoden är ett 

sätt att samla in och analysera information som är framtagen via register, 

enkätundersökningar eller experiment (Fekjær, 2016). Kvantitativa studier 

innebär att information kvantifieras, alltså omvandlas till siffror, för att mätas och 

analyseras. Det innebär fördelen att kunna dra slutsatser om samband mellan 

företeelser (Bryman, 2018). Detta benämns som kausala samband (Lind, 2014) 

och möjliggörs av att mätningarna kan beskriva små skillnader mellan företeelser 

utifrån den variabel (den egenskap som skiljer mellan enheterna som ingår i 

experimentet) som undersöks. Vi arbetar med klasser och inte med en 

slumpmässig fördelning av deltagare i interventions- och kontrollgrupp och 

deltagarantalet är lågt, vilket omöjliggör en generalisering av resultaten. Detta 

kallas för kvasiexperiment eller fältexperiment (Bryman, 2018). Förtest och 

eftertest används för att undersöka samband mellan undervisningen och 

användningen av sambandsord och för att kunna jämföra utvecklingen mellan 

elever med skrivsvårigheter och elever utan skrivsvårigheter. Den experimentella 

manipulationen avser i denna studie det interventionsprogram som genomförs i 

de undersökta klasserna. En kontrollgrupp som genomför förtest och eftertest 

men som inte deltar i interventionen används för att jämföra hur stor effekt 

interventionen har för elevernas utveckling (Bryman, 2018). I kontrollgruppen 

ingår elever med och utan skrivsvårigheter. 

 

3.1 Kontext 

Studien genomförs i två olika kommuner i Sverige. Tre klasser i årskurs 4 ingår i 

studien. Två klasser tillhör interventionsgruppen och en klass tillhör 

kontrollgruppen. En av interventionsklasserna ingår i den ordinarie 

undervisningen i en åk 3-4, men har under interventionens lektionstillfällen 

undervisning där enbart åk 4 deltar i undervisningen. Två klasser, en av 

interventionsklasserna och den klass som utgör kontrollgruppen, ingår i den 

ordinarie undervisningen och under interventionens lektionstillfällen i en klass 

med enbart åk 4. 

 

3.2 Deltagare 
 

Inför denna studie identifieras elever med skrivsvårigheter genom de Nationella 

Proven som genomförs under vårterminen i åk 3. Elevernas resultat på delproven 
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där skrivförmågan bedöms kan användas för att urskilja de elever som inte 

uppnått en förväntad nivå i sin skrivutveckling. Genom att använda de Nationella 

Proven som bedömningskriterium kan elever i samma klass men också elever i 

olika delar av landet grupperas utifrån samma bedömningsgrund. Med 

utgångspunkt i detta tillfrågas tre klasser i åk 4 att delta i denna studie och de 

elever ur dessa klasser vars vårdnadshavare godkänner elevens medverkan genom 

samtyckesblanketten deltar i studien. Två klasser tillhör interventionsgruppen och 

en klass tillhör kontrollgruppen. Bekvämlighetsprincipen beskrivs av Bryman 

(2018) som att urvalet består av personer som finns tillgängliga för forskaren vid 

tiden för studien. Denna princip tillämpas för att komma i kontakt med 

skolklasser att genomföra studien i. Faktorer som spelar in är att skolan ska ligga i 

närheten geografiskt och att ansvarig pedagog och rektor godkänner att studien 

genomförs. Denna princip kan användas när ramfaktorer som tid och pengar inte 

möjliggör t.ex. ett sannolikhetsurval (Bryman, 2018). I studien ingår totalt 44 

elever. Interventionsgruppen består av elever från två klasser. I 

interventionsgruppen ingår totalt 26 elever varav 18 elever i gruppen Elever utan 

skrivsvårigheter och 8 elever ingår i gruppen Elever med skrivsvårigheter. I 

kontrollgruppen ingår totalt 18 elever. Kontrollgruppen består av elever från en 

klass. I kontrollgruppen ingår 12 elever i gruppen Elever utan skrivsvårigheter 

och 6 elever ingår i gruppen Elever med skrivsvårigheter. Ingen av de som deltar 

i interventionen eller är involverade i studien på annat sätt får någon ersättning 

för sitt bidrag till studien. 

 

Tabell 1. Visar fördelningen av deltagare.  

  Med svårigheter Utan svårigheter 

Interventionsgrupp 5 från klass 1 

3 från klass 2 

15 från klass 1 

3 från klass 2 

Kontrollgrupp 6 från klass 3 12 från klass 3 

  

3.3 Material 

Förtestet innebär en skrivuppgift av berättande karaktär. Scott (2014) skriver att 

elever utvecklar förståelse för den narrativa texten först och är därför ett bra val av 

texttyp att utgå från i både för- och eftertest för årskurs 4. Innan eleverna börjar 

skriva genomförs en gemensam brainstorming utifrån en bild. Förtest och 

eftertest är samma skrivuppgift. Uppgiften utgår ifrån samma bild, har samma 
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rubrik, instruktion och innehåll, för att testen ska vara så likvärdiga som möjligt. 

Vid skapandet av mindmap utgår vi från samma rubriker, det vill säga: 

Vem 

Var 

När 

Vad händer 

Slut 

 

Idéerna till interventionsmaterialet som används under studien utgår ifrån 

Westbys (2014) rekommendationer för hur skrivundervisning kan utformas. 

Studien utgår ifrån tre olika delmoment med två lektionstillfällen i varje moment. 

De tre delmomenten är studerande av ”mentors-texter” och identifiering av 

sambandsord i texter, sats-samordning och konstruering av egna meningar 

utifrån givna sambandsord. Carol Westby forskar inom språk och skrivutveckling 

och bygger sina rekommendationer på egna och även andra ledande forskares 

upptäckter på området. 

 

Under pass 1 och 2 utgår undervisningen från så kallade ”mentors-texter” som är 

texter av god språklig kvalitet (Westby, 2014). Vi använder textutdrag ur ”Mio min 

Mio” skriven av Astrid Lindgren (se bilaga 1). Under pass 3 och 4 tränas sats-

samordning genom ett spel. Spelet förbereds genom att meningar med aktuella 

sambandsord väljs ut av oss från ”Mio min Mio” och ”Harry Potter” av J.K. 

Rowling (se bilaga 2). Meningarna klipps isär och sambandsorden läggs i en egen 

hög. Meningen färgkodas så att de två delarna går lätt att para ihop. Vissa 

meningar klipps isär i tre delar. Då används två sambandsord för att kombinera 

satserna. Under pass 5 och 6 tränas att producera egna meningar med 

sambandsord. Eleverna skriver sina förslag på meningar i sina skrivböcker i 

svenska eller i ett dokument på sin elevdator.  

 

3.4 Procedur 

 

Aktuella skolor kontaktas av oss för information om studien och för att få 

godkännande av rektor och ansvarig pedagog i aktuella klasser att genomföra 

studien. Information till vårdnadshavare distribueras via en samtyckesblankett 

som klassföreståndaren lämnar ut i samband med ordinarie veckobrev (se bilaga 

3). Eleverna i de aktuella klasserna får också muntlig information av oss då vi 

förklarar med ord och begrepp som de förstår. Eleverna har då möjlighet att ställa 

frågor om studien. Vi inväntar vårdnadshavarnas samtycke innan studien 

fortskrider. 56 elever tillfrågas att delta i studien. 44 elever samtycker till att delta 

i studien och 12 elever lämnar ej in samtyckesblanketten och deras resultat på 

förtestet och eftertestet finns därmed inte med i studiens resultatbeskrivning. 

Administrationsansvarig på respektive kommuns utbildningsförvaltning 
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kontaktas för information om den aktuella klassens resultat på de Nationella 

Provens delprov som bedömer skrivförmågan. Eleverna delas därefter in i två 

grupper utifrån deras resultat på de Nationella Proven och elevernas namn kodas 

för att minska risken att deras identitet ska vara möjlig att avslöja. Vi upprättar 

sedan ett gemensamt samlingsdokument där elevernas resultat på förtestet 

respektive eftertestet dokumenteras med de fingerade namnen. Vår roll är att 

genomföra förtest, interventionsprogram och eftertest i de aktuella klassernas 

hemklassrum. Klassläraren befinner sig som en resurs för eleverna i klassrummet 

under dessa tillfällen.  

 

Under förtestet skriver eleverna en narrativ berättelse utifrån en bild under 30 

minuter. Detta föregås av en gemensam brainstorming där en gemensam 

mindmap skapas. Under brainstormingen uppmuntras och bejakas alla elevers 

förslag på idéer till skrivuppgiften. Lundberg (2008) menar att skapande av 

mindmap är en användbar strategi för att stödja eleverna i planeringsfasen. 

Mindmapen dokumenteras på klassrummets whiteboardtavla. Textplaneringen är 

av konstruktivistisk karaktär då mindmapping används för att tillsammans bygga 

innehållet i texten baserat på elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter från 

texter som denna och utifrån det skapa nya idéer. Efter eleverna genomfört 

förtestet samlas deras texter in och förvaras inlåsta.  

 

Interventionens sex lektionstillfällen delas in i tre olika delmoment. De två första 

lektionerna fokuserar på mentorstexter. Lektionerna startar med högläsning ur 

”Mio min Mio” för att skapa en förförståelse av bokens handling. Under första 

lektionen ligger fokus på sambandsordet som. Vi läser ett på förhand utvalt utdrag 

ur ”Mio min Mio” och till en början är det aktuella sambandsordet och 

efterföljande sats borttaget från mentorstexten. Vi samtalar tillsammans om hur 

texten upplevs. Sedan tillförs ett som i taget med tillhörande sats. Vi samtalar då 

om sambandsordets funktion och hur texten påverkas. Under den andra lektionen 

är det fokus på sambandsordet för att. Denna lektion följer samma upplägg som 

första lektionen. Vi läser tillsammans ett utvalt utdrag ur ”Mio min Mio” där alla 

för att och efterföljande sats är borttaget. Vi samtalar om texten och hur den 

upplevs. Sedan tillförs ett för att med tillhörande sats i taget följt av samtal om 

hur texten upplevs och vilken funktion sambandsordet har för texten.  

 

Under lektion 3 och 4 spelar eleverna i par ett spel där de kombinerar satser med 

hjälp av sambandsorden och, men, som, för att och när. Under lektion 4 är det 

nya satser som eleven ska kombinera jämfört med vid lektion 3. När eleverna har 

diskuterat och kommit överens i paren om hur satserna ska kombineras följer en 

gemensam genomgång där eleverna får ge förslag på vilket sambandsord som ska 

användas i de olika meningarna. Lektion 5 och 6 fokuserar på att eleverna själva 

ska börja skriva meningar där de använder sig av sambandsord. Under lektion 5 
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går vi tillsammans med eleverna igenom en lista med sambandsorden och, men, 

som, för att och när och hur eleverna kan använda dem när de skriver egna 

meningar. Sedan går vi igenom modellmeningar med de aktuella sambandsorden 

och samtalar om sambandsordets funktion. Vi visar också eleverna en start på 

meningar med de aktuella sambandsorden som de kan använda i det egna 

skrivandet. Eleverna skriver sedan egna meningar med fokus på att använda 

sambandsord för att utveckla meningsbyggnaden. Till sist får eleverna läsa upp 

sina egna meningar som de har skrivit under lektionen. Under lektion 6 arbetar vi 

efter EPA-modellen, enskilt-, par- alla tillsammans. Då börjar eleverna att 

formulera egna meningar som de använder sambandsord i för att utveckla 

meningsbyggnaden. Sedan skriver de meningar i par och slutligen läser paren upp 

sina gemensamma meningar för klassen och samtal följer om sambandsordet och 

dess funktion i meningen.  

 

Eftertestet genomförs på samma sätt som förtestet och vi följer samma procedur 

med insamlandet och förvaringen av dessa texter. Protokollförande av elevernas 

användande av sambandsorden och, men, som, för att och när sker efter 

genomfört förtest och efter genomfört eftertest.   

 

Interventionsgruppen deltar under övrig tid i den ordinarie undervisningen med 

sina respektive lärare. Kontrollgruppen deltar under perioden studien pågår i den 

ordinarie undervisningen i svenska. Den undervisningen handlar om 

litteraturarbete där eleverna läser skönlitteratur, skriver läslogg och arbetar med 

olika kända svenska författare. 

 

3.5 Bearbetning och analys av data 

Databearbetningen utgår ifrån studiens mätningar av elevernas utveckling av 

användandet av sambandsord. Elevernas använda sambandsord i förtestet och 

eftertestet räknas. Elevernas individuella resultat sammanställs i tabeller och 

utifrån den samlade datan räknas interventions- och kontrollgruppens 

medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) ut. Interventions- och 

kontrollgruppens medelvärde tydliggörs sedan i diagram.  

 
Databearbetningen utgår ifrån studiens mätningar av elevernas utveckling av användandet 

av sambandsord. Elevernas använda sambandsord i förtestet och eftertestet räknas. 

Elevernas individuella resultat sammanställs i tabeller och utifrån den samlade an räknas 

interventions- och kontrollgruppens medelvärde och standardavvikelse (ch kontrollgruppens 

medelvärde tydliggöras i diagram. 
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3.6 Etiska överväganden 

Fyra huvudkrav som Vetenskapsrådet (2017) lyfter fram tas i beaktande i denna 

studie. Det första kravet, informationskravet, innebär att den som ska genomföra 

studien är skyldig att informera deltagarna i studien om studiens syfte, vilken roll 

de har i studien och att det är frivilligt att delta. Innan denna studie påbörjas 

informeras vårdnadshavarna, eleverna, pedagogerna och rektor om studien och 

dess syfte. Elever och vårdnadshavare beslutar gemensamt om elevens deltagande 

i studien. Skriftligt samtycke ges av vårdnadshavare, vilket innebär att 

informationskravet och samtyckeskravet uppfylls (se bilaga 3). Det tredje kravet, 

konfidentialitetskravet, är tänkt att skydda deltagarnas integritet. Informationen 

som samlas in under denna studie, t.ex. deltagarnas identitet och skolans namn, 

avidentifieras. Insamlandet av sådan information begränsas till vad som är 

nödvändigt för studien. Det garanterar deltagarnas säkerhet enligt 

dataskyddsförordningen, GDPR, som Vetenskapsrådet (2019) beskriver. 

Vetenskapsrådet (2017) skriver att det fjärde kravet, nyttjandekravet, innebär att 

den insamlade informationen endast används i studiesyfte. I denna studie 

används all information i studiesyfte och förvaras sedan vid Umeå Universitet.  

 

I denna studie bör särskilt beaktande tas till att deltagarna är minderåriga. Det är 

därför särskilt viktigt att informationen till både elever och vårdnadshavare är 

tydlig. I informationen bör det klart framgå att eleven själv har möjlighet att tacka 

nej till att delta i studien men att även vårdnadshavarna har möjlighet att tacka 

nej för elevens räkning. De elever som väljer att inte delta i studien deltar i 

undervisningen men deras resultat kommer ej att användas i studiens 

resultatbeskrivning och analys. I denna studie grupperas också eleverna vilket 

kräver genomtänkta kriterier för hur detta sker. För att undvika godtyckliga 

åsikter om vilka elever som har en skrivsvårighet används de Nationella Proven 

för att dela in eleverna i vilken grupp de tillhör under studien. De Nationella 

Provens bedömningskriterier är gemensamma för alla elever i Sverige vilket 

skapar en tillförlitlighet i grupperingen av elever. Dessutom sambedöms de 

Nationella Proven på de skolor där studien genomförs vilket ytterligare skapar 

trovärdighet till grupperingen av elever med skrivsvårigheter och elever utan 

skrivsvårigheter. Kontrollgruppen kommer att få samma intervention under 

vårterminen.   
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    4.          Resultat 

I resultatavsnittet redovisas elevgruppernas resultat på förtestet och eftertestet. 

Den samlade datan tydliggörs i två olika figurer.   

 

Utifrån syftet med studien att undersöka hur explicit klassrumsundervisning av 

sats-samordning kopplat till sambandsord under 2 veckor påverkar elevernas 

användning av sambandsord i narrativa texter sammanställs elevernas resultat på 

förtest och eftertest. Sambandsorden som studien utgår ifrån är: och, men, som, 

när och för att/eftersom. Utifrån studiens frågeställning, att jämföra hur elever 

utan respektive med skrivsvårigheter påverkas av denna undervisning, är eleverna 

i interventionsgruppen indelade i grupperna Elever utan skrivsvårigheter och 

Elever med skrivsvårigheter. Även kontrollgruppen är indelad efter samma 

princip. Grupperna i klass 1 och 2 är sammanslagna till en interventionsgrupp i 

resultatredovisningen. Kontrollgruppen utgörs av eleverna i en klass. En 

beskrivning av resultaten följer nedan. Resultaten presenteras även i ett 

stapeldiagram och ett linjediagram för att ge en tydligare bild av den eventuella 

utvecklingen av de olika elevgruppernas användning av de för studien aktuella 

sambandsorden.     

 

Interventionsgruppens Elever utan skrivsvårigheter användning av sambandsord 

varierade mellan 6 till 24 i förtestet (M= 11,1,  SD= 5,2) och mellan 6 till 23 på 

eftertestet (M= 13,4, SD= 5,3), det vill säga elevgruppen ökade sitt medelvärde 

med 2,3. Interventionsgruppens Elever med skrivsvårigheter användning av 

sambandsord varierade mellan 1 till 5 på förtestet (M= 3,8, SD= 1,3) och mellan 2 

till 20 på eftertestet (M= 8,4, SD= 5,4), det vill säga elevgruppen ökade sitt 

medelvärde med 4,6 (se figur 2 och 3). 

 

Kontrollgruppens Elever utan skrivsvårigheter användning av sambandsord 

varierade mellan 4 till 20 i förtestet (M= 11,5, SD= 4,6) och mellan 4 till 21 på 

eftertestet (M= 12,4, SD= 5,7), det vill säga elevgruppen ökade sitt medelvärde 

med 0,9. Kontrollgruppens Elever med skrivsvårigheter användning av 

sambandsord varierade mellan 1 till 8 på förtestet (M= 4,3, SD= 2,4) och mellan 3 

till 10 på eftertestet (M= 6,2, SD= 2,7), det vill säga elevgruppen ökade sitt 

medelvärde med 1,9 (se figur 2 och 3). 
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Figur 2. Medelvärdet på förtest och eftertest för interventionsgruppen och kontrollgruppen. 

 

 

Figur 3. Medelvärdet på förtest och eftertest för interventionsgruppen och kontrollgruppen. 
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 5.     Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat och resultatet kopplat till tidigare 

studier. Även studiens metod, tillförlitlighet och begränsningar diskuteras. Till sist 

beskrivs implikationer för undervisning, förslag på framtida studier ges och 

studiens konklusion presenteras.  

 

Under lärarutbildningen, våra år som lärare, i forskningen och under 

speciallärarutbildningen upplever vi en obalans mellan läsning och skrivning. 

Fokus har hamnat på läsning och utveckling av avkodning och läsförståelse. I vårt 

vardagliga arbete med elever, både med och utan svårigheter, upplever vi en större 

utmaning att undervisa elever i effektiva skrivstrategier för att utveckla sitt 

skrivande än i undervisningen i strategier för läsning. Som lärare upplever vi att 

elever med läs- och skrivsvårigheter många gånger visar en större frustration vid 

skrivning än vid läsning. Det är så tydligt för eleven att han eller hon inte 

producerar något; papperet förblir blankt. När de läser kan de i alla fall välja 

böcker med bilder som stödjer deras förståelse och som också bidrar till känslan 

av att läsa. De kan också alltid vända blad och bläddra för att komma framåt i 

boken vilket kan bidra till en känsla eller en illusion av att kunna läsa. Detta är 

inte möjligt på samma sätt vid skrivandet. I och med projektet En läsande klass 

som startades på initiativ av barnboksförfattaren Martin Widmark och 

mellanstadielärare, som bygger på befintlig forskning, riktades ett ännu större 

fokus på läsning. Ett av de stora målen med En läsande klass var och är 

fortfarande att tillhandahålla enkla verktyg för lärare att använda direkt i 

läsundervisningen. Detta är något som skulle behövas i skrivundervisningen. 

Eleverna behöver få verktyg för att veta hur de ska göra för att skriva längre 

meningar istället för att få veta att de ska skriva längre meningar. Utifrån detta 

vill vi i vår studie rikta fokuset på skrivundervisningen och utveckla strategier för 

skrivundervisningen. Syftet med denna studie är därför att mäta vilken funktion 

medvetna pedagogiska metoder, som vilar på vetenskaplig grund, har för elever på 

mellanstadiet med och utan skrivsvårigheter. 

 

5.1 Resultat 

I studien undersöktes och jämfördes elever med och utan skrivsvårigheter 

gällande hur explicit klassrumsundervisning av sats-samordning kopplat till 

sambandsord under 2 veckor påverkar deras användning av sambandsord i 

narrativa texter. Sambandsorden som undervisades var och, men, eftersom/för 

att, när och som. I resultaten framkom att interventionsgruppen Elever med 

skrivsvårigheter och Elever utan skrivsvårigheter ökade sitt medelvärde gällande 

användningen av sambandsord efter interventionen. Interventionsgruppen Elever 

med skrivsvårigheter ökade sitt medelvärde från förtest till eftertest gällande 

användningen av sambandsord med 4,6. Medelvärdet för interventionsgruppen 

Elever utan skrivsvårigheter ökade med 2,3 på eftertestet jämfört med förtestet. 
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Interventionsgruppens Elever med skrivsvårigheter SD ökade från förtestet till 

eftertestet i större utsträckning än interventionsgruppens Elever utan 

skrivsvårigheter SD. Dock är spridningen av de individuella resultaten i de båda 

grupperna näst intill desamma på eftertestet (5,4 resp. 5,3). Det faktum att 

interventionsgruppens Elever med skrivsvårigheter SD ökade på eftertestet kan 

tyda på att det framför allt är några av eleverna i den gruppen som gynnats 

särskilt av den explicita undervisningen medan övriga elever utan svårigheter har 

utvecklats i lägre utsträckning. 

  

Tidigare interventionsstudier som handlar om att utveckla meningsbyggnaden 

(Dowis & Schloss, 1992; Saddler et al., 2008; Saddler & Graham, 2005; Walker et 

al., 2005) har liksom vår studie utgått från explicit undervisning av olika 

skrivstrategier för att utveckla meningsbyggnaden. De förmågor som läraren eller 

instruktören undervisat i de tidigare studierna har de deltagande eleverna använt 

mer av eller utvecklat, där Saddler och Graham (2005) bedömde just förmågan att 

använda sambandsord. Resultaten i vår studie där interventionsgruppen 

innehållande Elever med skrivsvårigheter och Elever utan skrivsvårigheter 

ökade sitt medelvärde gällande användning av sambandsord, ligger i linje med 

resultaten från dessa tidigare studier. Samtidigt är det svårt att jämföra tidigare 

studier med vår, då tidigare studier använt andra mått än vi har gjort, för att 

värdera utveckling och framgång.  

 

Berninger & Amtmann (2003) och Singer & Bashir (2004) beskriver med hjälp av 

sina modeller av skrivprocessen det komplexa med skrivandet. Det är många olika 

kognitiva och tekniska aspekter av skrivandet som ska samordnas och koordineras 

för att producera en text. Dessutom belastas även arbetsminnet vilket också 

inverkar på elevens skrivförmåga. Detta är en utmaning för alla elever och framför 

allt för elever med skrivsvårigheter som många gånger har en nedsatt förmåga i 

någon eller flera av processerna och komponenterna. Genom att automatisera 

meningsbyggnaden menar Datchuk & Rodgers (2018) att belastningen av 

arbetsminnet minskar och kan användas till andra delar av skrivprocessen. Det 

innebär att större fokus kan läggas på t.ex. planering och revidering av texten 

vilket i sin tur bidrar till en förbättrad holistisk kvalitet (Datchuk & Rodgers, 

2018; Westby, 2014). De elever i vår interventionsstudie som utvecklat sin 

användning av sambandsord har fått nya verktyg för att skriva längre och mer 

komplexa meningar. Dessa verktyg kan bidra till en utveckling mot 

automatisering av meningsbyggnaden. Det är möjligt att utveckla och använda 

samma typ av undervisning i andra ämnen, t.ex. i 

samhällskunskapsundervisningen. Då är det möjligt att använda sambandsord 

som är typiska för samhällskunskapen och arbeta med texter som är 

karakteristiska för ämnet. Exempel på sådana sambandsord skulle kunna vara på 
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grund av, vilket beror på, till skillnad från och vilket kan jämföras med. Detta 

skulle gynna elever med skrivsvårigheter som känner igen uppgiften och då kan 

fokusera på exempelvis svåra begrepp inom ämnet istället för att förstå uppgiften. 

Mängdträning, som det innebär att använda sig av denna typ av lektionsupplägg i 

flera ämnen, är särskilt gynnsamt för elever med skrivsvårigheter menar Steele 

(2005). De får då möjlighet att befästa kunskapen vilket bidrar till en 

automatisering av förmågan.  

 

Med elevens behov i centrum är ett flexibelt synsätt på hur specialläraren och 

läraren bäst stödjer eleven med skrivsvårigheter önskvärt. Utifrån där eleven 

befinner sig i nuläget gällande sin skrivutveckling bör specialläraren och läraren 

ha en reflekterande diskussion om vilka pedagogiska metoder och strategier som 

är lämpligast. Ibland visas det med tydlighet att en elev behöver intensivträna en 

eller flera aspekter av skrivandet, för att komma ikapp en för åldern förväntad 

nivå gällande skrivande. Då kan viss färdighetsträning med fördel ske ensam med 

en speciallärare eller i liten grupp. Vår intervention visar att det är möjligt för en 

klasslärare att använda medvetna pedagogiska metoder som bygger på 

vetenskaplig grund (Westby, 2014) i helklass och genom det förebygga 

skrivsvårigheter. Specialläraren kan då arbeta handledande och tillsammans med 

läraren planera och genomföra undervisning i klassrummet, vilket resulterar i att 

eleven med skrivsvårigheter inkluderas i den ordinarie undervisningen. I det 

förebyggande arbetet skapas en pedagogisk miljö som är tillgänglig för alla elever 

oavsett förmågor. I vår studie används bland annat samarbetsinriktad 

undervisning vilket är effektivt för att ge elever med skrivsvårigheter 

förebyggande stöd (Koster et al., 2015; Saddler & Graham, 2005) och stödet 

förlades inne i klassrummet. Eleverna fick arbeta tillsammans och lära enligt EPA-

modellen, enskilt-, par- alla tillsammans. Samarbetsstrukturer som EPA gör 

eleverna engagerade i meningsfulla dialoger kring ett innehåll där alla elever ges 

utrymme att uttrycka sin mening och alla får lyssna till andras tankar om 

lärandet. 

 

5.2 Metoddiskussion 

Studien genomförs i helklassundervisning med elever med och utan 

skrivsvårigheter. Studien erbjuder därmed en realistisk pedagogisk situation som 

visar att interventionen kan genomföras av klassläraren i den ordinarie 

undervisningen. En helklassintervention råder bot på vissa hinder som kan uppstå 

när elever med skrivsvårigheter behöver stöd. Ett hinder kan bestå av 

resursbrister gällande personal eller lokaler. Ett annat hinder kan handla om att 

eleven inte vill bli utpekad eller lämna den ordinarie undervisningen. Vår studie 

ger alltså stöd för hur helklassundervisning kan organiseras för att gynna alla 

elever där även elever med skrivsvårigheter får sina behov tillgodosedda.   
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För- och eftertest ser likadana ut, det vill säga samma instruktion, lektionsupplägg 

och skrivuppgift erbjuds eleverna. Skrivande är enligt “Simple view of writing” 

(Berninger & Amtmann, 2003) komplext och består av flera aspekter. Därför finns 

det fler tänkbara aspekter än sambandet mellan studiens intervention och 

användningen av sambandsord som kan ha betydelse för resultatet i eftertestet. 

Det faktum att vi använder samma test före och efter interventionen kan på olika 

sätt påverka interventions- och kontrollgruppens resultat. En aspekt som kan vara 

aktuell är att eleverna får stöd i planeringen av innehållet vid andra testtillfället, 

då samma skrivuppgift erbjuds. Det faktum att eleverna har en förförståelse för 

texten och dess innehåll kan å ena sidan betyda att de skriver en längre text vid 

andra tillfället och tack vare det använder fler sambandsord. Å andra sidan kan 

det innebära att eleverna hade en skrividé vid förtestet som de inspirerades 

mycket av som de vid andra testtillfället inte finner intressant, vilket då leder till 

att texten blir kortare och därmed innehållande färre sambandsord. Det finns 

även andra aspekter som kan påverka elevgruppernas resultat på eftertestet. En av 

dessa är den ordinarie undervisningen. Eleverna deltar i den ordinarie 

undervisningen under interventionsperiodens övriga tid vilket kan bidra till 

utvecklingen av elevernas användande av sambandsord i narrativa texter. Det 

finns även en möjlighet att de läser och skriver mer hemma och i skolan under 

denna period vilket också kan bidra till en språklig utveckling och en ökad 

användning av sambandsord. Ytterligare en aspekt som kan ha betydelse för 

resultatet är att eleverna är inspirerade av möjligheten att delta i en 

forskningsstudie och upplever lektionerna som intressanta och annorlunda 

jämfört med den ordinarie undervisningen. Detta kan leda till att eleverna tar till 

sig undervisningsinnehållet och därför också utvecklar sina kunskaper i hur de 

kan använda sambandsord i meningsbyggnaden.     

 

För att kunna göra en jämförelse mellan elever med och elever utan 

skrivsvårigheter räknas deras användning av sambandsorden ihop och delas i 

antalet elever i respektive elevgrupp. På så sätt räknas elevgruppens medelvärde i 

antalet använda sambandsord ut. Vi väljer att fokusera på de olika grupperna för 

att kunna använda resultatet på gruppnivå istället för att räkna ut och redovisa 

varje enskild elevs resultat och på så sätt kunna analysera på individnivå. En 

analys på gruppnivå är av större intresse utifrån vårt syfte och vår forskningsfråga. 

Vi har inte gjort en signifikansprövning eller bedömt effektstorlek vilket gör att 

resultatet inte kan generaliseras utan vårt resultat gäller för vår studie.  

 

Studiens trovärdighet och tillförlitlighet grundar sig på att vi utgår ifrån aktuell 

forskning om skrivundervisning. För att säkerställa att resultatet i studien är 

korrekt dubbelrättas elevernas förtest och eftertest. Vi delar alltså upp rättningen 

mellan oss och rättar själva samma test två gånger. Det resultat som framkommer 
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på testerna kontrollerar vi själva att de förts in korrekt i den gemensamma 

sammanställningen. Även elevernas gemensamma resultat, deras medelvärde och 

SD dubbelkollas, vilket genomförs av oss båda. Detta bidrar till studiens 

tillförlitlighet eftersom det minimerar risken att felaktigheter smyger sig in i 

resultatsammanställningen. Vi mäter elevernas utveckling efter 

interventionsperioden och strukturerade mätningar används för att skapa 

tillförlitlighet till studien.  

 

Vi genomför undervisningen i klasserna var för sig vilket medför en risk för att 

undervisningen inte genomförs på samma sätt även om vi utgår ifrån samma 

lektionsplanering. Lektionsplaneringarna är detaljerade vilket ökar 

tillförlitligheten. Vi bedömer våra lektionsplaneringar som detaljerade eftersom vi 

utgår ifrån samma texter, samma spel och samma start på meningarna. För att 

öka studiens tillförlitlighet hade det varit önskvärt att vi genomfört 

undervisningen tillsammans i de klasser som deltar i interventionen. Detta har 

tyvärr inte varit möjligt på grund av den begränsade tid som finns till förfogande 

för genomförandet av studien. Däremot finns det heller aldrig någon garanti att 

lektionerna för de olika klasserna blir identiska även om samma lärare undervisar 

de båda klasserna. Alla klasser är olika och uppmärksammar och reflekterar kring 

olika aspekter av en text under t.ex. modelleringen av mentorstexter.  

 

I studien arbetar vi i en realistisk lärandemiljö och inte med en slumpmässig 

fördelning av deltagare i interventions- och kontrollgrupp som bara kan 

möjliggöras under experimentella förutsättningar. Tillsammans med det faktum 

att deltagarantalet är lågt, omöjliggör det en generalisering av resultaten.  

 

Studiens undervisning sker vid sex tillfällen under två veckor med tre 

undervisningstillfällen per vecka. Utöver det sker ett förtest och ett eftertest. 

Studiens korta undervisningsperiod kan innebära att de möjliga effekterna av en 

sådan undervisning inte hinner påverka eleverna i den utsträckning som skulle 

kunna vara möjlig vid en längre interventionsperiod. Dessutom sammanfaller 

undervisningsperioden med ett lov och det innebär en veckas uppehåll av 

interventionens undervisning. En längre sammanhållen interventionsperiod med 

fler undervisningstillfällen skulle möjligen kunna ge ett än mer tydligt resultat. 

Eventuellt skulle eleverna då kunna befästa och automatisera kunskaperna 

ytterligare och överföra kunskapen till långtidsminnet och därmed avlasta 

arbetsminnet. I denna studie finns inte heller någon delayed post-test som kan ge 

information om interventionens effekter är bestående även efter en längre 

tidsperiod.     
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I vår studie väljer vi att bedöma elevernas utveckling utifrån det antal 

sambandsord som de använder i för- respektive eftertest. Däremot görs ingen 

holistisk bedömning som ger information om kvaliteten i elevtexterna. En 

holistisk bedömning av texten vore intressant att göra och skulle ge viktig kunskap 

om interventionsstudiens värde, men utifrån den tidsram som vi har att förhålla 

oss till är det inte genomförbart. Bedömningen kan då inte användas för att dra 

slutsatser om utvecklingen av textkvalitet. Däremot menar dock Westby (2014) 

och Datchuk & Rogers (2018) att strukturerad och specifik undervisning i hur 

sambandsord kan användas för att kombinera meningar gör elevernas 

meningskonstruktion mer komplicerad och har därmed en positiv effekt även på 

textens holistiska kvalitet.  

 

I vår studie väljer vi att fokusera på några specifika sambandsord. Eleverna 

använder också andra sambandsord i både förtestet och i eftertestet, vilket kan ge 

en missvisande bild vid sammanställningen av elevernas användning av 

sambandsord. Vid en sammanräkning av alla olika sambandsord i texterna skulle 

resultatet kunna se annorlunda ut.  

 

5.3 Implikationer för undervisning 

Inom skolans värld tenderar en specifik teori att vara aktuell respektive inaktuell. 

Teorier inom skrivundervisning har genom åren därmed kommit och gått. Westby 

(2014) beskriver att en tydlig och fin handstil, förmågan att stava rätt samt den 

färdiga produkten värderades högt inom skrivundervisningen under 1900-talet 

som byggde på behavioristiska inlärningsteorier. Westby (2014) beskriver att 

forskning som gjordes under slutet av 1900-talet ledde till ett skifte från ett fokus 

på handstil, stavning och en färdig produkt till själva skrivprocessen. Då blev 

konstruktivistiska strömningar de rådande. Westby (2014) förklarar att fokus då 

riktades mot elevernas planering och revidering och det var dessa förmågor som 

kom att prägla skrivundervisningen. Till följd därav tillbakavisades förmågor 

såsom handstil, stavning och grammatik. En mer balanserad syn på undervisning 

där den ena teorin inte helt ska eller kan utesluta den andra är att eftersträva. Att 

skriva text är komplext och därför måste vi möta och ge stöd till elever med 

skrivsvårigheter utifrån båda teorierna. Forskning visar att de olika delarna 

påverkar elevernas skrivutveckling och därför kan t.ex. inte handstilen och de 

tekniska aspekterna av skrivandet uteslutas ur undervisningen lika lite som 

undervisning i planering och revidering av text kan.  

 

I vår studie var interventionsgruppen Elever med skrivsvårigheter den elevgrupp 

vars medelvärde gällande användningen av sambandsord ökade mest. Vår studie 



 

  28  
 

    
 

indikerar att lärare som undervisar i helklass kan använda interventionen för att 

genom ledning och stimulans förebygga skrivsvårigheter och utveckla elevers sats-

samordning. Om skrivsvårigheter ändå kvarstår kan speciallärare arbeta enligt 

interventionen i liten grupp eller enskilt med en elev. Med konsekvent formativ 

bedömning håller specialläraren och läraren uppsikt över om och hur eleverna 

utvecklar sitt skrivande. Utifrån det planeras nästa steg i det pedagogiska arbetet. 

Vår intervention visar att några elever inte utvecklades alls och andra utvecklades 

i liten utsträckning. Det är möjligt att en längre insats av interventionen eller en 

helt annan metod skulle passa dessa elever bättre.  

 

5.4 Framtida studier 

Utifrån vår studie skulle det vara intressant att genomföra en liknande studie där 

antalet sambandsord används som ett mått och där också utvecklingen av textens 

holistiska kvalitet bedöms. Det vore också av intresse att genomföra 

interventioner där fler strategier i skrivundervisning undervisas och studeras för 

att ge en forskningsgrund till att utveckla fler användbara verktyg för lärare att 

använda i sin undervisning. 

 

5.5 Konklusion 

 

Elever med skrivsvårigheter saknar ofta både kunskap och strategier för att klara 

skrivprocessens olika aspekter, och de behöver mer än att bara ”skriva på” för att 

utvecklas. Svårigheter vid skrivandet har delvis sin grund i förmågor kopplade till 

meningsbyggnaden. Vår intervention ger elever en möjlighet att utveckla en 

strategi för meningskonstruktion.  
 

Vår förhoppning är att vår studie kan bidra till att uppmärksamma och utveckla 

skrivundervisningen och att ge lärare verktyg till att undervisa elever utan och 

med skrivsvårigheter. Även om studien är liten har klassernas lärare deltagit 

under interventionen och kan ha blivit inspirerade till sin egen undervisning för 

att sedan delta i kollegialt lärande och sprida sina erfarenheter vidare. Även en 

liten sten kan ge stora ringar på vattnet.    

 

  



 

  29  
 

    
 

Referenser 
 

Baddeley, A. (2000). The episodic buffer: a new component of working memory? 

Trends in Cognitive Science, 4 (11), 418-421. 

Bereiter, C. & Scardamalia, M. (1987). The psychology of written composition. 

Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

Berninger, V.W. & Amtmann, D. (2003). Preventing written expression 

disabilities through early and continuing assessment and intervention for 

handwriting and/or spelling problems: Research into practise. In H.L. Swanson, 

K. Harris, K. & S. Graham (Eds.), Handbook of research on learning disabilities, 

345-363. New York, NY: Guilford. 

Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. (Upplaga 3). Stockholm: 

Liber. 

Cobern, W.W. (1993). Constructivism. Journal of Educational and Psychological 

Consultation, 4(1), 105-112.  

  

Datchuk, S.M. & Rodgers, D.B. (2018). Text writing within simple sentences: A 

Writing Fluency Intervention for Students with High-Incidence Disabilities. 

Learning Disabilities Research & Practice, 34(1), 23–34. doi: 10.1111/ldrp.12185 

  

Dockrell, J. (2009). Causes of delays and difficulties in the production of written 

text. In Beard (Ed.), The Sage handbook of writing development (s. 489-505). Los 

Angeles: Sage. 

  

Dowis, C.L. & Schloss, P. (1992). The impact of mini-lessons on writing skills. 

RASE: Remedial & Special education, 13, 34-42. doi 

10.1177/074193259201300506 

  

Fekjær, S.B. (2016). Att tolka och förstå statistik. (1. uppl.) Malmö: Gleerup. 

  

Finlayson, K. & McCrudden, M. T. (2019). Teacher-implemented writing 

instruction for elementry students: A Literature Review. Reading & Writing 

Quarterly, 35. Hämtad 2019-08-29 från 

https://doi.org/10.1080/10573569.2019.1604278 

  

Graham, S., McKeown, D., Kiuhara, S., Harris, K.R. (2012). A Meta-Analysis of 

Writing Instruction for Students in the Elementary Grades. Journal of 

Educational Psychology, 104(4), 879–896. DOI: 10.1037/a0029185 

  

https://doi.org/10.1080/10573569.2019.1604278
https://doi.org/10.1080/10573569.2019.1604278


 

  30  
 

    
 

Graham, S. & Harris, K.R. (2005). Writing better: effective strategies for 

teaching students with learning difficulties. Baltimore, Md.: P.H. Brookes Pub. 

Co.. 

  

Hagström, P. (2019). Skrivandet utmaning för nya poliser. Polistidningen, 9. 

Hämtad 2019-09-13 från https://polistidningen.se/2019/09/skrivandet-

utmaning-for-nya-poliser/  

  

Hebert, M., Kearns, D.M., Baker Hayes, J., Bazis, P. & Cooper, S. (2018). Why 

children with dyslexia struggle with writing and how to help them. Language, 

speech, and hearing services in schools. Vol.49(4). 

  

Høien, T. & Lundberg, I. (2013). Dyslexi: från teori till praktik. Stockholm: Natur 

& kultur. 

  

Koster, M., Tribushina, E., De Jong, P. & van den Berg, H. (2015). Teaching 

children to write: a metaanalysis of writing intervention research. Journal of 

Writing Research, 7(2), 249-274. https://doi.org/10.17239/jowr-2015.07.02.2  

  

Levlin, M. & Waldmann, C. (2017) Samband mellan språklig förmåga och skriven 

textproduktion hos elever med svag läsförmåga. In: Saga Bendegard, Ulla 

Melander Marttala, Maria Westman (Eds.), Språk och norm : Rapport från 

ASLA:s symposium, Uppsala universitet 21-22 april 2016: [ Language and Norms 

: Papers from the ASLA Symposium, Uppsala University 21– 22 April 2016 ] (pp. 

62-70). Uppsala: Uppsala universitet. 

Lind, R. (2019). Vidga vetandet: teori, metod och argumentation i 

samhällsvetenskapliga undersökningar. (Andra upplagan). Lund: 

Studentlitteratur. 

  

Lundberg, I. (2008). God skrivutveckling: kartläggning och övningar. (1. uppl.) 

Stockholm: Natur och kultur. 

  

Medwell, J. & Wray, D. (2008) Handwriting a forgotten skill? Language and 

Education. Vol. 22 No 1. 

Mesmer, H.M. & Rose-McCully, M.M. (2018). A closer look at close reading: three 

under-the-radar skills needed to comprehend sentences. The Reading Teacher, 

71(4), 451–461. doi:10.1002/trtr.1639 

  

Saddler, B., Asaro, K., & Behforooz, B. (2008). The effects of peer assisted 

sentence combining practice on four writers with learning disabilities. Learning 

Disabilities: A 

Contemporary Journal, 6, 17-31. 

https://polistidningen.se/2019/09/skrivandet-utmaning-for-nya-poliser/
https://polistidningen.se/2019/09/skrivandet-utmaning-for-nya-poliser/


 

  31  
 

    
 

  

Saddler, B., & Graham, S. (2005). The effects of peer-assisted sentence combining 

instruction on the writing of more and less skilled young writers. Journal of 

Educational 

Psychology, 97, 43-54. 

  

Scott, C.M. (2014). Learning to write. In: A.G. Kahmi & H.W.Catts (Eds.) 

Language and reading disabilities. (3. ed.) Harlow: Pearson education limited. 

  

Singer, B. & Bashir, A. (2004). Developmental variations in writing composition 

skills. In C. Addison Stone, E. R. Silliman, B.J. Ehren & K. Akpel (Eds.), 

Handbook of Language & Literacy (559–582). 

  

Skolverket. (2019). Nationella Prov. Hämtad 2019-09-13 från 

https://www.skolverket.se/for-dig-som-ar.../elev-eller-foralder/betyg-och-

nationella-prov/nationella-prov#h-Syftetmedproven 

  

Skolverket. (2018). Resultat på nationella prov i årskurs 3, 6 och 9, läsåret 

2017/18. Hämtad 2019-09-13 från 

https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d616/1553968140

790/pdf4007.pdf 

  

Steele, M.M. (2005). Teaching students with learning disabilities: Constructivism 

or behaviorism? Current Issues in Education, 8. Hämtad 2019-09-05 från 

http://cie.asu.edu/ojs/index.php/cieatasu/article/view/1607  

  

Vetenskapsrådet. (2017). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Hämtad 2019-09-12 från: 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  

 

Vetenskapsrådet. (2019). Hämtad 2019-09-19, från 

http://www.codex.vr.se/manniska3.shtml 

  

Wagner, R.K., Puranik, C.S., Foorman, E.F., Wilson, L.G., Tschinkel, E. & 

Thatcher Kantor, P. (2010). Modeling the development of written language. 

Reading and Writing, 24. 203-220. doi:10.1007/s11145-010-9266-7 

Walker, B., Shippen, M.E., Alberto, P., Houchins, D.E. & Cihak, D.F. (2005). 

Using the expressive writing program to improve the writing skills of high school 

students with learning disabilities. Learning Disabilities Research & Practice, 

20(3), 175-183.  

Wengelin, Å. (2014). Språket i skrift och tal. I L. Bjar & A. Frylmark (Eds.), Barn 

läser och skriver (s.128-149). Lund: Studentlitteratur.  

  

https://www.skolverket.se/for-dig-som-ar.../elev-eller-foralder/betyg-och-nationella-prov/nationella-prov#h-Syftetmedproven
https://www.skolverket.se/for-dig-som-ar.../elev-eller-foralder/betyg-och-nationella-prov/nationella-prov#h-Syftetmedproven
https://www.skolverket.se/for-dig-som-ar.../elev-eller-foralder/betyg-och-nationella-prov/nationella-prov#h-Syftetmedproven
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d616/1553968140790/pdf4007.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d616/1553968140790/pdf4007.pdf
http://cie.asu.edu/ojs/index.php/cieatasu/article/view/1607
http://cie.asu.edu/ojs/index.php/cieatasu/article/view/1607
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.codex.vr.se/manniska3.shtml
http://www.codex.vr.se/manniska3.shtml


 

  32  
 

    
 

Westby, C.E. (2014). Developing knowledge and skills for writing. In: A.G. Kahmi, 

& H.W. Catts (Eds.) Language and reading disabilities. (3. ed.) Harlow: Pearson 

education limited. 

 

  



 

  33  
 

    
 

Bilagor 

Bilaga 1. Lektionsplanering pass 1-2 ”Mentorstexter” 

Bilaga 2. Lektionsplanering pass 3-4 ”Sentence-combining spel” 

Bilaga 3. Samtyckesbrev 

  



 

  34  
 

    
 

Bilaga 1 

Pass 1 

Utdrag ur “Mio min Mio” - författare Astrid Lindgren 

Fokus på sambandsordet som och vad det gör med textens innehåll. 

  

Landet bortom bergen låg så långt bort. 

Utan Miramis hade vi inte kunnat komma dit. 

Inte hade vi kunnat klättra över de höga bergen, som räckte nästan upp till himlen.  

Men för Miramis var det ingen konst.  

Han svävade över bergstopparna som en fågel.  

Jag lät honom landa på den allra högsta av dem, där det låg evig snö. 

Vi satt där på Miramis rygg och såg ut över landet som väntade oss vid bergets fot. 

------ 

Jag kände den där hemligheten i luften. 

Hela skogen visste om den, vartenda träd, som susade så milt över våra huvuden. 

  

Inled med att läsa: 

Landet bortom bergen låg så långt bort. 

Utan Miramis hade vi inte kunnat komma dit. 

Inte hade vi kunnat klättra över de höga bergen. 

Men för Miramis var det ingen konst. 

Han svävade över bergstopparna.  

Jag lät honom landa på den allra högsta av dem, där det låg evig snö. 

Vi satt där på Miramis rygg och såg ut över landet. 

Där låg dunkla skogen, och månen lyste över den, och det var så vackert och såg inte alls farligt ut.  

------ 

Jag kände den där hemligheten i luften. 

Hela skogen visste om den, vartenda träd. 

  

Läsning nummer 2: 

Landet bortom bergen låg så långt bort. 

Utan Miramis hade vi inte kunnat komma dit. 

Inte hade vi kunnat klättra över de höga bergen, som räckte nästan upp till himlen.  
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Men för Miramis var det ingen konst.  

Han svävade över bergstopparna.  

Jag lät honom landa på den allra högsta av dem, där det låg evig snö. 

Vi satt där på Miramis rygg och såg ut över landet. 

Där låg dunkla skogen, och månen lyste över den, och det var så vackert och såg inte alls farligt ut.  

------ 

Jag kände den där hemligheten i luften. 

Hela skogen visste om den, vartenda träd. 

  

Läsning nummer 3: 

Landet bortom bergen låg så långt bort. 

Utan Miramis hade vi inte kunnat komma dit. 

Inte hade vi kunnat klättra över de höga bergen, som räckte nästan upp till himlen.  

Men för Miramis var det ingen konst.  

Han svävade över bergstopparna som en fågel.  

Jag lät honom landa på den allra högsta av dem, där det låg evig snö. 

Vi satt där på Miramis rygg och såg ut över landet som väntade oss vid bergets fot. 

Där låg dunkla skogen, och månen lyste över den, och det var så vackert och såg inte alls farligt ut.  

------ 

Jag kände den där hemligheten i luften. 

Hela skogen visste om den, vartenda träd, som susade så milt över våra huvuden. 

  

Vi läser högt ur “Mio min Mio”. Eleverna är detektiver och letar efter som. 
 
 
Pass 2 

Utdrag ur “Mio min Mio” - författare Astrid Lindgren 

Fokus på sambandsorden för att och vad det gör med textens innehåll. 

  

Anden talade till mig.  

Hans röst var som ett enda stort brus.  

-          Barn, sa anden till mig, du har räddat mig ur mitt fängelse. Nämn själv hur jag ska kunna belöna dig.  

Men jag ville inte ha någon belöning för att jag hade tagit bord en liten träplugg.  

Anden berättade att han hade kommit till Stockholm kvällen förut, och så hade han krupit in i flaskan för att han ville sova.  
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Inled med att läsa: 

Anden talade till mig.  

Hans röst var som ett enda stort brus.  

-          Barn, sa anden till mig, du har räddat mig ur mitt fängelse. Nämn själv hur jag ska kunna belöna dig.  

Men jag ville inte ha någon belöning.  

Anden berättade att han hade kommit till Stockholm kvällen förut, och så hade han krupit in i flaskan. 

  

Läsning nummer 2: 

Anden talade till mig.  

Hans röst var som ett enda stort brus.  

-          Barn, sa anden till mig, du har räddat mig ur mitt fängelse. Nämn själv hur jag ska kunna belöna dig.  

Men jag ville inte ha någon belöning för att jag hade tagit bord en liten träplugg.  

Anden berättade att han hade kommit till Stockholm kvällen förut, och så hade han krupit in i flaskan. 

  

Läsning nummer 3: 

Anden talade till mig.  

Hans röst var som ett enda stort brus.  

-          Barn, sa anden till mig, du har räddat mig ur mitt fängelse. Nämn själv hur jag ska kunna belöna dig.  

Men jag ville inte ha någon belöning för att jag hade tagit bord en liten träplugg.  

Anden berättade att han hade kommit till Stockholm kvällen förut, och så hade han krupit in i flaskan för att han ville sova. 

  

Vi läser högt ur “Mio min Mio”. Eleverna är detektiver och letar efter för att. 
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Bilaga 2 

Spel: Kombinering av meningar 

  

Spelet förbereds genom att meningar med aktuella sambandsord väljs ut. 
Meningarna klipps isär och sambandsorden läggs i en egen hög. Meningen 
färgkodas så att de två delarna går lätt att para ihop. Vissa meningar klipps isär i 
tre delar.   

  

Eleverna ska i par koppla ihop de två meningsdelarna med rätt sambandsord. De 
meningar som klipps isär i tre delar ska kopplas ihop med hjälp av två 
sambandsord. När paren har kopplat ihop meningarna med sambandsorden 
diskuteras parens lösningar i helklass.   

  

Meningar till spelet: 

  

Harry såg sig omkring och upptäckte att Ron och George satt vid det renskurade 
trädbordet tillsammans med två andra rödhåriga personer som Harry aldrig hade 
sett förut, men han förstod med detsamma att det måste vara Bill och Charlie, de 
båda äldsta Weaslybröderna. 

Harry snurrade fortare och fortare, med armbågarna tätt tryckta intill sidorna.  

Det måste vara Charlie, som arbetade med drakar i Rumänien. 

Bill reste sig leende och skakade också hand med Harry.  

Harry och Ron smög ut ur köket och gick med Hermione och Ginny genom den 
smala gången fram till den skrangliga spiraltrappan, som kryssade genom hela 
huset till övervåningen.  

Stolarna skrapade mot golvet när vi allihop reste oss från bordet.  
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Han flinade tandlöst, men blev genast allvarlig när han fick syn på de nybakta 
kakorna på bordet. 

Jag kom till dem, när jag var ett år gammal.  

Tant Edla sa alltid att det var en olycksdag, när jag kom till huset.  

Hon ville egentligen ha en flicka, men det fanns ingen hon kunde få.  

Tant Lundin stod i dörren när jag kom förbi fruktaffären.  

Han färdas genom dag och natt och han bär det gyllene guldäpplet i sin hand.  

Det var skumt i parken och det regnade lite men i husen runtomkring lyste det 
överallt.  

Det där med Bosse var fel liksom liksom allt annat var fel när jag bodde på 
Upplandsgatan.  

Jag saknade tant Lundin för hon var ju alltid så snäll med mig.  

Jag kunde inte svara för jag kände mig så underlig. 

Benka är snäll han också naturligtvis men ändå så man kunde ryka ihop och slåss 
ibland.  

Det stod en bänk och ett bord utanför ena gaveln och en lång rad av bikupor med 
bin som surrade omkring bland rosorna. 
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Bilaga 3 

Information till vårdnadshavare om examensarbete på speciallärarprogrammet om 
tema skrivundervisning på xxxskolan hösten 2019. 

  

Vi vill fråga dig om du godkänner att ditt barn deltar i ett forskningsprojekt om 
skrivundervisning. I det här dokumentet får du information om projektet och om vad det 
innebär att delta.  

  

Vi som genomför forskningsprojektet heter Kristina Arnberg och Elisabeth Andersson. Vi 
är utbildade grundskollärare i svenska och läser speciallärarutbildningen med språk-, läs- 
och skrivinriktning. Vårt examensarbete är inriktat mot skrivundervisning eftersom 
förmågan att kunna uttrycka sig i skrift är en viktig del av livet, både då det handlar om att 
klara skolans kunskapskrav, de krav som ställs i arbetslivet och i den vardagliga 
kommunikation med andra människor. Det finns få studier som visar vilken typ av 
aktiviteter som kan användas av lärare i klassrummet för att utveckla elevernas 
skrivförmåga. Detta vill vi fokusera på i vår studie som är en del av vårt examensarbete 
inom speciallärarutbildningen. Vi vill undersöka vilken betydelse undervisning av 
sambandsord har för utvecklingen av elevers meningsbyggnad. Syftet med studien är 
också att utvärdera om undervisningen är lika fördelaktig för elever som uppnådde en 
förväntad nivå på de Nationella Proven i åk 3 på de delprov som bedömer skrivförmågan 
som för de elever som ej uppnådde en förväntad nivå på minst ett av de tre delproven. 
Alla elever i ditt barns klass, åk 4, och elever i en klass i en annan kommun bjuds in att 
delta i studien. 

Forskningshuvudman för projektet är Umeå universitet. Med forskningshuvudman menas 
den organisation som är ansvarig för studien. 

  

Hur går studien till? 

Eleverna kommer att delta i en studie där syftet är att undervisa eleverna i användandet 
av sambandsord för att utveckla elevernas meningsbyggnad. Exempel på sambandsord 
är och, men, för att och eftersom. Innan undervisningen startar skriver eleverna under 30 
minuter en berättande text som klassen gemensamt utifrån inspirationsbilder 
brainstormat idéer till. Efter undervisningen genomför eleverna samma typ av uppgift med 
samma stöd. Utifrån första och andra texten har vi möjlighet att utvärdera 
undervisningens påverkan av elevernas användning av sambandsord. Denna typ av 
uppgift ligger nära aktiviteter som förekommer i den ordinarie undervisningen. 
Undervisningen pågår under två veckor med tre lektionstillfällen á 40-60 minuter. Vi som 
genomför projektet är ansvariga för undervisningen vid dessa tillfällen. Klassläraren 
kommer i möjligaste mån delta under lektionstillfällena. En av klasserna kommer att delta 
som kontrollgrupp vilken används för att jämföra hur stor effekt undervisningen har för 
elevernas utveckling. Kontrollgruppen kommer att få exakt samma undervisning av 
sambandsord vid ett senare tillfälle.       

  
Det finns inte några risker med att delta i projektet. Eleverna kommer att uppleva 
undervisningen som vanliga skolaktiviteter. 
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Vad händer med mitt barns uppgifter? 

Projektet kommer att samla in och registrera information om eleven som deltar i studien. 
Elevens resultat på åk 3 Nationella Prov i svenska som bedömer skrivförmågan samlas in 
och registreras. Elevens förtexter och eftertexter kommer också samlas in och 
registreras. Alla resultat och information kommer att avindentifieras. Eleverna kommer att 
kodas om till en siffra/ett annat namn. Informationen som samlas in och information om 
kodningen kommer att förvaras inlåst när det inte används i projektet. Resultaten 
används enbart för att besvara studiens forskningsfrågor. Endast elevens lärare och 
speciallärarstudenterna som är ansvariga för studien har tillgång till de avidentifierade 
resultaten. De avidentifierade resultaten kommer att publiceras i ett examensarbete för 
att bli tillgängliga för forskare och pedagoger, men det kommer inte att vara möjligt att 
veta vilken elev eller skola som har deltagit. Efter projektet makuleras all insamlad och 
registrerad information om eleverna. 

  

Ditt barns resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Ansvarig 
för ditt barns personuppgifter är Umeå universitet. Enligt EU:s dataskyddsförordning har 
du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om ditt barn som hanteras i studien, och 
vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om ditt barn raderas 
samt att behandlingen av ditt barns personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av 
uppgifterna ska du kontakta Umeå Universitets dataskyddsombud som nås på 090-786 XX 
XX . Om du är missnöjd med hur ditt barns personuppgifter behandlas har du rätt att ge in 
klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 

Hur får jag information om studien och resultatet av studien? 

Om du vill ta del av ditt barns resultat i projektet så kan du kontakta Kristina Arnberg eller 
Elisabeth Andersson.  

Försäkring och ersättning 

Ingen försäkring behövs utöver barnens ordinarie grundförsäkring via skolan och 
sjukvården.  

Deltagandet är frivilligt  

Ditt barns deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. 
Om du väljer att ditt barn inte ska delta eller vill avbryta deltagandet behöver du inte 
uppge varför, och det kommer inte heller att påverka ditt barns skolgång på något sätt. 
Om du eller ditt barn vill avbryta deltagandet ska du kontakta de ansvariga för studien (se 
nedan). 

Ansvariga för studien  

Ansvariga för studien är Kristina Arnberg och Elisabeth Andersson 
Kristina Arnberg 
Elisabeth Andersson 
  

  

Tack för medverkan! 
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Samtycke till att delta i studien tema skrivundervisning 
Denna blankett lämnas till klassföreståndaren senast tisdag 15/10  
Jag har fått skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet att ställa frågor. Jag 
får behålla den skriftliga informationen.  
  
Barnets namn:   
 ____________________________________________________ 

☐  I samråd med mitt barn samtycker jag/vi till att mitt/vårt barn får delta i studien tema 

skrivundervisning. 

☐  Jag/vi samtycker till att uppgifter om mitt/vårt barn hanteras på det sätt som beskrivs i 

forskningsinformationen. 
  

Om ni väljer att inte delta i projektet kommer eleven ändå att delta i undervisningen, men 
kommer då inte att räknas in i examensarbetets resultat och analys. 
  

Plats och datum Underskrift 

  

 

  

Tack för din medverkan! 
 


