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Förord 

I den svenska skolan är det ett centralt innehåll att arbeta med skrivutveckling i ämnet 
svenska. Vi är två individer som brinner för det svenska ämnet och därför är svenska och 
skrivande en stor del av vårt intresse och grunden för studien. Under dessa år som studenter 
har intresset växt fram genom lektioner på Högskolan i Halmstad, men även under den 
praktik som genomförts genom utbildningen. Ämnet svenska är en stor del av den svenska 
skolan och är ett viktigt ämne för att utbilda eleverna till goda samhällsmedborgare. I svenska 
får eleverna möta skrivandet i olika former vilket gör de bekanta med språket. I dagens 
samhälle ser vi att eleverna möter olika former av texter som kan vara svåra för de att möta 
och därför är våran uppgift att förbereda eleverna på skrivandet och hur det förmedlas till en 
mottagare. Vi ser att skrivandet är en viktig kommunikationsform och missuppfattningar 
genom skrivning i sociala medier är ett lätt förekommande.  
 
Vi har arbetat med denna studie som ett team. Vi har tillsammans varit delaktiga i alla 
moment, men har haft ett ansvarsområde som vi har förmedlat vidare till partnern. Detta har 
medfört att vi båda varit delaktiga och haft åsikter som drivit arbetet framåt. Läsningen av 
empiriska material har vi delat upp och läst några var. Vi har därefter läst materialet 
tillsammans för att diskutera och plocka ut dem mest relevanta källorna för studien. I 
skrivprocessen har vi använt oss av ett skrivdokument online för att vi båda ska kunna ha 
tillgång till dokument för att bearbeta texten. Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till våra 
handledare Åsa Bengtsson och Ronny Severinsson som väglett oss och gjort denna studie 
möjlig. Vi vill även tacka våra fantastiska klasskamrater som varit stöd för arbetet och 
bidragit med positivitet och stöttning genom hela arbetet samt givit oss kraft att slutföra 
studien. 
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Inledning  
Skrivutvecklingen är en viktig del i ämnet svenska enligt det centrala innehållet i läroplanen 
(Skolverket, 2017). Lärarnas uppdrag är att utveckla elevers skrivförmåga och den enskilda 
elevens språkkompetens. Erfarenheter som framkommit under vår pågående lärarutbildning är 
att skapa lust och motivation till skrivning. Skrivandet är ett sätt att kommunicera och ett sätt 
att uttrycka sig vilket eleverna kan uppfatta som en svårighet. Vi ser att det kan vara svårt att 
skapa lust och motivation till eleverna i deras skrivutveckling eftersom de ofta uppfattar 
skrivandet som jobbigt och svårt. Lärarna förväntas att utveckla elevers skrivkompetens då 
samhället hela tiden förändras både i skrift och kommunikation i allmänhet. Lärarnas uppdrag 
är att möta elevernas hinder och tillsammans utveckla skrivandet och återfå motivationen till 
lärandet. Detta uppdrag är inte lätt men väldigt betydande för elevens egna utveckling och 
även för samhället.   
 
Bellander (2011) belyser att vi i dagens samhälle ständigt kommunicerar med varandra 
skriftligt via digitala medier. Dagens ungdomar möter varandra i skrift genom sms och sociala 
medier i tidigare åldrar än vad tidigare generationer gjorde. Skrift kan vara svårtolkat och 
missuppfattningar kan lätt ske om budskapet inte når fram och förmedlas på så vis missvisade 
till läsaren. Därför behöver skrivförmågan utvecklas för att en välskriven och förståelig text 
ska kunna förmedlas till en mottagare. Förmågan att uttrycka sig i skrift behöver förbättras 
eftersom vi i större utsträckning använder oss av skrift istället för muntlig kommunikation. 
Att uttrycka sig skriftligt sker vardagligt och behöver utvecklas på grund av att minska 
språkliga missuppfattningar. Den skriftliga kommunikationen kräver ett visst språkbruk och 
en tydlighet för att budskapet ska nå fram till rätt mottagare. I denna forskningsöversikt 
kommer vi fokusera på skrivutveckling och vikten av att kunna bruka ett funktionellt 
skriftspråk.  
 
 

Bakgrund 
I följande kapitel presenteras förklaras de centrala begrepp som berörs och de bakomliggande 
faktorer för skrivutvecklingens betydande roll för skoleleverna. Faktorer som nämns kommer 
ifrån läroplanen, forskning och skrivforskare.  Argument som belyser bakgrunden till 
forskningsområdet presenteras i ett problemområde som forskningsöversikten kommer att 
behandla. Avslutningsvis presenteras forskningsöversiktens syfte och frågeställning.  
 

Centrala begrepp  
Framöver i forskningsöversikten behandlas följande centrala begrepp: skrivutveckling, 
skrivförmåga, strategier, metoder, estetiska uttrycksformer, drama, digitala verktyg och 
respons. Med skrivutveckling menas att eleverna utvecklar sin skrift det vill säga att det redan 
har lärt sig att skriva men att det vidareutvecklar sin skrivförmåga. Med skrivförmåga menas 
förmågan att uttrycka sig och producera texter i en skolkontext. Strategi definieras som 
konsten att planlägga, det vill säga att en strategi byggs upp som ett tillvägagångssätt för att 
genomföra något exempelvis en skrivstrategi för att producera text. Metod i sin ordning 
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definieras som en teknik eller ett system, i detta fall ett system eller en skrivmetod för att 
utveckla elevers skrivande. Estetiska uttrycksformer definieras som ett sätt att uttrycka sig 
genom exempelvis drama, bild, musik och dans. Drama är ett annat centralt begrepp i 
forskningsöversikten som definieras som ett skådespel eller en teater. Digitala verktyg är ett 
samlingsnamn för tekniska hjälpmedel som exempelvis datorer och digitala program som kan 
användas med hjälp av tekniska hjälpmedel. Respons är ett begrepp som innebär återkoppling 
som exempelvis när eleverna får utvecklande återkoppling på sina skrivna texter för att 
texterma ska kunna förbättras och eleverna kunna utvecklas.  
 

Utveckling sker genom social interaktion 
Vygotskij talade om språk som redskapens redskap, genom det talade och skrivna språket kan 
människan kommunicera med omvärlden och skapa förståelse med medmänniskor. Språket är 
ett ständigt utvecklingsbart teckensystem som har ett samspel med andra uttrycksformer. För 
barn erövras språket i samspel med personer i den närmaste omvärlden. Vygotskij 
identifierade skillnader mellan vardagliga och vetenskapliga begrepp. De vardagliga 
begreppen tar människan till sig genom det vardagliga samspelet medan de vetenskapliga 
begreppen är ett mer abstrakt språk från vetenskapen. De begrepp som eleverna inte möter i 
sin vardag kan inte tillägnas om de inte förklaras. Därför menade Vygotskij att skolan var en 
miljö där eleverna fick bekantas med kunskaper om vetenskap (Säljö, 2014). 
 
Säljö (2014) presenterar Vygotskijs princip om den närmsta utvecklingszonen (Zone of 
Proximal Development, ZPD) som handlar om att utveckling och lärande är en ständigt 
pågående process. När en människa behärskar en färdighet är den också väldigt nära att 
behärska något nytt och när elever är känsliga för förklaringar och instruktioner kan läraren 
vägleda eleven mot ny kunskap. Utveckling och lärande sker i sociala sammanhang och i 
interaktion med andra människor. Kommunikation och interaktion är viktiga nycklar för 
utveckling. Vidare presenterar Säljö att Vygotskijs arbete för utveckling är avsett att kunna 
förverkligas i den vanliga skolan och de pedagogiska konsekvenserna ligger i hur samspelet 
mellan aktörerna i skolmiljön organiseras. Utvecklingen är även beroende på hur eleverna ges 
möjlighet till att tillskansa sig och delta i olika kunskaper. Kunskaperna överförs inte mellan 
människor utan det är något som människor blir delaktiga i.  
 

Skrivutveckling i skolan 
Innehållet i undervisningen för ämnet svenska styrs av läroplanen (Skolverket, 2017) som 
skriver fram centralt innehåll och kunskapsmål. Syftet med ämnet svenska kopplat till 
skrivutveckling är att eleverna genom undervisningen ska stimuleras till att skriva. 
Undervisningen ska även ge möjlighet till att eleverna utvecklar sin kunskap om 
svenskaspråket och dess normer samt uppbyggnad. Eleverna ska genom undervisningen i 
ämnet svenska utveckla förmågan att formulera sig i skrift. De ska även utveckla förmågan att 
anpassa språket efter olika sammanhang, syften och mottagare (Skolverket, 2017).  
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I läroplanens (Skolverket, 2017) centrala innehåll för eleverna i årskurs 1-3 presenteras att 
undervisningen ska innefatta utveckling av handstil och att skriva med digitala verktyg. 
Eleverna ska även få ta del av strategier för att skriva olika slags texter och därmed få ta del 
av textens uppbyggnad och språkliga drag. Undervisningen ska även innehålla delar som 
utvecklar elevernas språkbruk. På så vis ska eleverna få ta del av symboler, ord och begrepp 
som används för att uttrycka och beskriva känslor samt möta strategier för att minnas och lära. 
Lundberg (2008) presenterar olika hinder för en god skrivutveckling där han bland annat 
nämner ett begränsat ordförråd och en språklig osäkerhet som några av orsakerna. Han menar 
att läraren har en viktig stimulerande roll om inte elevernas sociala omgivning bidrar med 
tillräcklig stimulans för ordförrådet. Även begränsat arbetsminne- och långtidsminne kan ha 
en negativ påverkan på skrivutvecklingen då det krävs att eleverna minns vad som ska skrivas 
och hur.  
 
När eleverna lämnar årskurs 3 ska de ha förmågan att kunna skriva enkla texter läsligt med 
handstil samt på dator. I texterna som eleverna producerar ska de ha förmåga att placera ut 
och använda stor bokstav, punkt samt frågetecken. Eleverna ska även kunna stava ord och 
begrepp som är elevnära och vanligt förekommande. Vidare i årskurs 6 ska eleverna för att 
uppnå lägsta godtagbara betyg kunna skriva olika texter med begripligt innehåll och tydlig 
struktur, texterna ska även följa grundläggande regler för stavning (Skolverket, 2017). Med 
stöd i läroplanen (Skolverket, 2017) är det skolans skyldighet att genom undervisningen i 
ämnet svenska utveckla elevernas skriftspråk genom att beröra de olika delar som tas upp i 
läroplanens centrala innehåll.  
 
Ett av skolans många uppdrag är att utveckla elevernas språkliga förmåga. Det är 
huvudmannen och den dagliga pedagogiska ledningens ansvar att verksamheten ständigt 
prövas i syfte för att utvecklas. De metoder som används ska utvecklas och prövas i 
förhållande till resultaten för en fortsatt utveckling (Skolverket, 2017). Läroplanen skriver 
fram:  

"Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom 
rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla 
sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin 
språkliga förmåga" (Skolverket, 2017:9). 

 
Liberg (2008) menar att lärarna inte längre kan blunda för att dagens kunskapssamhälle 
behöver fler som kan skriva på ett mer avancerat sätt än vad vi har idag. Elevers 
skrivutveckling är ett gediget arbete som måste fortlöpa genom hela skolgången. Eleverna 
behöver stöd för att utveckla förståelse- och kodningsstrategier i syfte för de kontexter som de 
ställs inför. Vidare menar Liberg att de strategier som används kan vidareutvecklas och nya 
strategier appliceras samt utvecklas precis som skrivs fram i läroplanen (Skolverket, 2017). 
Att kunna vidareutveckla förmågan att skriva är något som Liberg (2008) menar att lärarna 
måste bli bättre på. Kapitel tre i Skollagen (SFS, 2010:800) presenterar bestämmelser om 
elevernas utveckling mot målen och skriver fram följande som kan kopplas till 
skrivutvecklingen:  
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"Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de 
behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån 
sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt 
enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som 
minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå 
längre i sin kunskapsutveckling" (SFS 2010:800,:11). 

 

Ett funktionellt skriftspråk 

Den svenska skrivforskaren Ingvar Lundberg (2008) har i en bok samlat viktiga och 
betydande faktorer för en god skrivutveckling. I sin bok uttrycker han sin syn på skriftspråket 
och menar att ett funktionellt skriftspråk ska betraktas som varje människas grundläggande 
rättighet. Vidare beskriver han skrivande som ett hantverk och att det krävs omfattande 
kunskap och övning för att kunna behärska det. För att kunna hantera kommunikationsformen 
skrift behöver barnen en grundläggande kunskap om språkets minsta byggstenar med det sagt 
behöver eleverna veta att ordens ljud eller så kallade fonem är betydande för stavning. 
Förutom skriftlig ordkunskap behöver eleverna även kunna hantera grafiska tecken och 
symboler som exempelvis punkt, kommatecken och utropstecken. Lundberg (2008) menar 
också att skriften är annorlunda uppbyggd i jämförelse med talspråket, vilket betyder att 
eleverna måste vara medvetna av konsekvenserna för budskapets struktur eftersom skriften 
måste formuleras tydligare. Skrivandet är en kognitiv process som pågår i tänkandet när en 
text produceras. Skrivprocessen är även starkt kopplad till motivation som handlar om glädje 
och lust till skrivandet. Den sociala påverkan är också betydande för skrivandet då barn 
stimuleras av en omgivning där skriftspråket är inkluderande. Att skriva är ett viktigt redskap 
och genom skrivandet blir människan medveten om sitt tänkande (Lundberg, 2008).  
 
Enligt Taube, Fredriksson och Olofsson (2015) har läsundervisningen haft större plats i 
skolan än skrivundervisningen. Läs- och skrivundervisning är ofta kopplade till varandra och 
är därmed lika viktiga. Det finns en trend att hamna i fokus på läsundervisning i den svenska 
skolan även om det står i läroplanen hur viktigt det är med både läs- och skrivutveckling. 
Skrivundervisningen innehåller olika komponenter precis som läsinlärning, de komponenter 
som omtalas om är inkodning och budskapsförmedling. Vidare menar Taube et al. (2015) att 
dessa komponenter anses vara de två faktorer som behövs för att kunna skriva. Skrivandet 
behandlar också förmågan att förmedla ett budskap så att läsaren förstår, därför är det viktigt 
med grammatik, stavning och förmågan att sätta punkt. Det allmänna skrivandet är en 
skrivprocessmodell där eleven uppmuntras att planera, skriva utkast och redigera sin text.  
 

Skrivutveckling i dagens samhälle 
Bellander (2011) menar att dagens samhälle påverkas av de sociala medierna vilket i sin tur 
påverkar språket och språkutvecklingen. Användningen av mobiler har ökat och förhållandet 
mellan skrift och tal har skapat ett nytt sätt att kommunicera på. Genom att vi idag använder 
oss av e-mail, sms och chatt inom sociala medier har kommunikation till varandra ökat i 
skrift. Den snabba kommunikationen som dels är begränsad resulterar till att språket påverkas. 
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Att skriften i sociala medier är inriktade på olika sammanhang menar Bellander (2011) beror 
på syfte och budskap. En problematik uppstår i kommunikationen mellan skrivare och 
mottagare om förståelsen för budskapet missuppfattas. När smilisar och förkortningar träder 
fram kan det lätt orsaka missuppfattningar och normkonflikter mellan varandra. Påverkan av 
globala uttryck och ord förekommer också eftersom digitala spel ofta har ett språkbruk på 
engelska. Den engelska skriften framkommer framförallt bland ungdomar i dagens samhälle. 
Vidare menar hon att skriftlig kommunikation används i högre grad idag än tidigare. 
Kommunikationen idag ska vara snabb och det är ett begränsat utrymme vilket leder till att 
språkbruket påverkas. De sociala medierna skapar en kollision mellan vardagsspråk och 
skriften i den svenska skolan. Språknivån kan härleda till normkonflikter, det vill säga att 
förkortningar och stavfel är vanliga eftersom språket brukas i en vardaglig kontext.  
 

Problemområde 
Problemområdet för denna forskningsöversikt är att läsutvecklingen har fått större utrymme i 
undervisningen än skrivutvecklingen trots att de båda är lika viktiga i dagens samhälle (Taube 
Fredriksson & Olofsson 2015). Samhället är i behov av människor som kan skriva på ett 
avancerat sätt, vilket bidrar till att skoleleverna behöver stöttas för att kunna utvecklas för de 
olika syften och genrer som deras skrivande ställs inför (Liberg, 2008). Lärarna ska enligt 
läroplanen (Skolverket, 2017) utbilda och utveckla elevernas skriftspråk och textproduktion i 
ämnet svenska genom ett gediget arbete med språkliga normer och regler samt textstruktur. 
Lundberg (2008) beskriver förmågan att uttrycka sig i skrift som en mänsklig rättighet och 
menar att eleverna behöver en medvetenhet kring skriftspråkets uppbyggnad för att kunna 
utveckla sina texter. Han menar vidare att lärarna måste ha en medvetenhet om dessa faktorer 
för att kunna bistå med resurser och stöd för att alla eleverna ska kunna lyckas i sin 
skrivprocess.  
 

Syfte och frågeställningar 
Utifrån problemområdet för skrivutveckling skapade vi syftet för denna studie. Syftet för 
denna studie är att beskriva vad forskning presenterar för strategier och metoder som 
vidareutvecklar grundskoleelevers skrivande inom sitt modersmål. Mer precist vill vi besvara 
frågeställningen: 

  Vilka strategier och metoder presenterar forskning som bidrar till en förbättrad 
skrivutveckling i grundskolans årskurs 1-6?  
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Metod 
I detta kapitel presenteras de metoder och tillvägagångssätt som används för att samla in det 
empiriska materialet till forskningsöversikten. Kärnan i metoden för att samla in datamaterial 
är systematiska sökningar i databaser som innehåller forskning om utbildningsvetenskap. 
Databaserna som används innefattar både nationell samt internationell forskning. För att 
komplettera de systematiska sökningar som gjorts har källor även samlats in genom manuella 
sökningar, vilket innefattar inhämtning av källor utifrån upptäckter i referenslistor samt 
specifika tips från kunniga inom fältet. Avslutningsvis presenteras en analysmetod om hur 
studiens empiriska resultataspekter analyseras och tematiseras.  
 

Sökord 
För att finna relevanta sökord har vi utgått ifrån att bryta ned syftet och frågeställningen för 
att finna ord och begrepp inom vårt valda område. Vi har använt både svenska och engelska 
sökord. Syftet med engelska sökord var att finna internationellt empiriskt material. De 
engelska sökorden var till en början översätta direkt från den svenska benämningen av 
begreppen, men detta gav inga träffar som kunde vara till förfogande för 
forskningsöversikten. Med specifika tips från en kunnig person inom området fick studien 
användbara sökord som var kopplade till vetenskapen och hade en mer vetenskaplig 
förankring till arbetet, de ord vi blev tipsade att använda var primary language. Syftet att söka 
på primary language var att det gav ett större omfång av hittade källor i jämförelse med när vi 
använde begreppet first laguage som gav ett alldeles för litet utbud av källor.  
 
Skrivutveckling var ett fokusord som användes främst i SwePub och finns med eftersom att 
hela studiens fokus är just på skrivutveckling. Sökordet writing* med trunkering innebär att 
alla ändelser på ordet hittas i sökningarna. Ordet strategies var ett sökord som var relevant för 
studien eftersom syftet och frågeställningen för översikten syftar att hitta vilka strategier som 
används för att utvecklingen av skrivandet ska uppnås. Strategies söktes i "Educational 
Resources Information Center" (ERIC) och i SwePub för att få fram relevanta källor där 
sökordet kunde framkomma på båda databaserna. Ett annat sökord var methods som valdes 
med syftet att hitta metoder för skrivutveckling. Ett ord som sökts i databasen SwePub är 
grundskolan som valdes eftersom andra årskurser inte är relevanta för studien. Sökordet 
grundskolan är en viktig del för att avgränsa studien och fokusera på de yngre åren för att 
behålla studiens validitet, ordet översattes till primary school för sökningarna på engelska. 
Writing och development var två sökord som togs fram eftersom att de är mycket relevanta för 
studiens syfte att hitta faktorer för skrivutveckling. I det slutgiltliga urvalet av sökorden som 
avslutningsvis skapade den slutgiltliga söksträngen är följande: Skrivutveckling, writing*, 
writing development,  primary language och  primary school. Booleska operatorer (AND, 
OR, NOT) användes för att koppla samman sökorden till söksträngen som valdes. Den 
slutgiltiga söksträngen presenteras under sökstrategi.  
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Sökstrategi 
De databaser som vi valt att genomföra våra systematiska sökningar i är SwePub och ERIC 
eftersom att de är användbara inom vårt forskningsämne. SwePub presenterar svensk 
forskning och ERIC fokuserar på utbildningsvetenskap. I början av vår sökning på ERIC 
presenterades ett för stort antal källor vilket medförde att vi fick avgränsa oss genom att 
använda flera sökord tillsammans. Vi avgränsade till writing development men denna sökning 
blev för avgränsad med endast ett fåtal källor. Därför valde vi istället att skriva writing med 
en trunkering för att söka på alla källor som behandlar skrivande oavsett om det är utveckling 
eller förmågor. Ett urval på år när källorna är framställda gjordes i båda databaserna från år 
2000 och framåt.  
 
I databasen ERIC blev den slutgiltiga söksträngen: primary language AND writing*. 
Sökningen i databasen gjordes genom att vara inloggad som medlem från Högskolan i 
Halmstad. Denna sökning med begränsningar som "peer-reviewed" och full text gav oss 58 
träffar. Anledningen till att avgränsa genom "peer-reviewed" är för att stärka den 
vetenskapliga kvalitén då källorna genom det urvalet är kritisk granskade. Valet att även 
begränsa med "full text" var för att få de källor som var tillgängliga, detta val gjordes med 
vetskap om att potentiella intressanta källor kunde falla bort. Av de 58 träffar fick vi göra ett 
första urval genom att sortera bort de källor som fokuserade på annat än skrivutveckling av 
modersmål. Anledningen till att vi inte hade med NOT "second language" med 
citationstecken i vår söksträng är för att den begränsningen sorterade bort källor som var 
relevanta. Ett andra urval gjordes genom läsning av abstract samt källornas syfte och 
frågeställningar. Utifrån den slutgiltiga söksträngen i ERIC valdes slutligen tre källor till 
denna studies empiriska material. 
 
Vidare i SwePub som är den andra databasen som används för att samla in källor gjordes 
sökningar med en svensk söksträng och även en engelsksöksträng, detta för att kunna samla in 
även internationell forskning från databasen. Den slutgiltiga söksträngen i SwePub är 
skrivutveckling som gav 75 träffar med urvalet refereeranskat och övrigt vetenskapligt. 
Söksträngen writing development primary school gav 27 träffar med urvalet refereeranskat 
och övrigt vetenskapligt. Efter ett sista urval genom läsning av abstract samt källornas syfte 
och frågeställningar samlades det in totalt sex antal källor från databasen SwePub.  
 
Det empiriska materialet har även samlats in genom två manuella sökningar. Dessa sökningar 
har gjort utifrån intressanta upptäckter från olika referenslistor samt genom tips från kunnig 
inom området. Jacquet (2011) är en källa som funnits efter att ha studerat referenslistan i 
Anderssons (2014) avhandling. Även Gustafsson (2013) är en manuell sökning som hittades 
med tips från en tidigare kurslärare. Valet att komplettera de systematiska sökningarna syftar 
till att stärka kunskapsöversikten med källor skrivna av forskare som är etablerade i 
ämnesområdet. Det manuella sökningarna grundar sig givetvis i att hitta källor som kan 
kopplas samman med syfte och frågeställningar för forskningsöversikten. 
Sammanfattningsvis samlades det in totalt två källor genom manuella sökningar. Totalt från 
de systematiska- och manuella sökningarna samlades det in 11 källor som används som 
empiri för forskningsöversikten.  



 
 

8 
 

 

Analysmetod 
De slutgiltiga källorna som kommer att användas som empiriskt material i denna 
forskningsöversikt har samlats in och analyserats i nära relation till översiktens syfte och 
frågeställning som genom källmaterialet ska kunna besvaras. Källorna är noga utvalda för att 
ge både kvalitativa och kvantitativa resultat till översikten samt kunna besvara 
frågeställningen. De källor som valts utgår ifrån olika typer av studier, allt ifrån 
experimentella studier, hermeneutisk studie, fallstudier, etnografiska studier och triangulering 
med intervju, observation och textanalys. Källorna som valts belyser i huvudsak elevernas 
utveckling, men presenterar även vad läraren gör för att bidra till utvecklingen. Vi 
identifierade tidigt att det fanns en begränsad mängd forskning om skrivutveckling för årskurs 
1-3. Därmed valde vi att inkludera forskning även för grundskolans mellanår 4-6. Dessa 
källor har tagits med eftersom att läroplanens kunskapskrav (Skolverket, 2017) i svenska för 
årskurs 3 handlar om att förbereda eleverna för kommande studier i mellanåren. 
Sammanfattningsvis har fokus varit att hitta källor som presenterar studier med eleverna i 
grundskolans årskurs 1-6.  
 
De källor som slutligen valts som empiri har inte endast valts ut för att de ger svar på 
frågeställningen, utan även analyserats utifrån om de är relevanta för dagens skola. Med det 
menas att strategierna eller metoderna som presenteras i empirin ska kunna förankras i 
grundskolans årskurs 1-6 och kunna stödjas i den svenska skolans läroplan inom grundämnet 
svenska. De strategier eller metoder som empirin presenterar ska kunna associeras på 
standardeleven som redan lärt sig skriva. Källorna som valts som empiri för 
forskningsöversikten är publicerade mellan år 2000-2017. Anledningen till att det långa 
tidsspann valdes var eftersom att vi uppmärksammat ett tunt utbud av forskning de senaste 
åren. Vi är medvetna om att de källor som publicerats innan 2012 refererar till den tidigare 
läroplanen Lpo 94. Trots detta har vi valt att använda källorna eftersom att deras 
tillvägagångssätt för ökad skrivutveckling fortfarande kan associeras i dagens skola och 
kopplas till det centrala innehållet i dagens läroplan Lgr 11.  
 
Efter att ha analyserat varje källa för sig lästes alla källor i relation till varandra, vilket bidrog 
till att gemensamma teman kunde identifieras. En mycket intressant upptäckt gjordes då 
majoriteten av källorna på något vis refererar till Vygotskij i sin bakgrund oavsett år när 
studierna är framställda. I studiernas resultat är det flertalet som presenterar resultat på 
skrivutveckling i relation till social interaktion och samverkan mellan aktörerna i 
klassrummet. Genom att tematisera källornas olika resultataspekter kunde olika samband 
mellan källorna identifieras och därmed tematiseras. De olika resultataspekterna infogades i 
en tabell och färgades i olika kulörer, varje kulör representerade ett tema (se bilaga B). I tabell 
1 presenteras de olika teman som framkommit utifrån analysen av källorna. 
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Tabell 1. Tema 

Tema Antal artiklar som berör temat 
Estetiska uttrycksformer 2 
Digitala verktyg 5 
Respons 3 
Språkliga kunskaper 5 

En tabell som visar empirins olika teman på resultat aspekter. 
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Resultat 
I det kommande kapitlet presenteras forskningsöversiktens resultat. Det vill säga att resultaten 
från den insamlade empirin presenteras. Resultaten presenteras i nära relation till översiktens 
syfte och ger svar på översiktens frågeställning: vilka strategier och metoder presenterar 
forskning som bidrar till en förbättrad skrivutveckling i grundskolans årskurs 1-6? 
Presentationen av resultatet är strukturerat genom olika teman och resultaten redovisas i 
relation till varandra genom studiernas fördelar och nackdelar. 
 

Estetiska uttrycksformer förbättrar skrivandet 
Andersson (2014) genomförde en etnografisk studie med syfte att undersöka elevernas 
multimodala berättelser som framkommit i estetiska lärprocesser. Metoderna som användes i 
studien var observation, intervjuer och analys av elevernas texter samt bilder. Studiens 
empiriska material är insamlat från ett antal deltagande grundskolor i en norrländsk kommun. 
Studien delades upp i fyra olika projekt. I projektet Väsen deltog 94 elever och nio pedagoger 
och projektet syftade till att undersöka bildernas mening i elevernas texter. Resultatet av 
projektet visar att bilder fungerade som en viktig inspiration till skrivandet. För att eleverna i 
studien skulle få inspiration till sitt skrivande startades lektionerna med en sångsamling där 
troll och drakar dansade omkring till anpassad musikkomponering. Därefter fick eleverna 
framställa bilder som föreställde ett väsens liv. Berättelserna till bilderna i projektet var 
kreativt framställda och bilderna fungerade som en viktig komponent till skrivandet. I 
studiens resultat redovisas att lärarna noterat en utveckling på elevernas skrift när det gäller 
både form och innehåll. I jämförelse med innan projekten kunde lärarna i studien se hur 
handlingen i elevernas texter utvecklats till att bli både fylligare och längre. 
 
Jacquet (2011) genomförde en fältstudie som innefattade triangulering med observation, 
intervju och textanalys. Forskaren mötte eleverna och deras texter samt lärarna och 
pedagogerna i undervisningssituationer. Studien syftade till att beskriva hur pedagogiskt 
drama fungerade som en resurs för elevernas skrivande. Eleverna som deltog i studien gick i 
årskurs fyra på en skola i Sverige och det framkommer inte ett tydligt antal deltagande elever 
i årskursen eller i klassen. Resultaten för studien visar att gestaltande texter och drama ses 
som positivt för elevernas skrivutveckling. De gestaltande övningarna måste anpassas till 
undervisningens syfte och texterna som produceras ska ha samma struktur i skrift som i talat 
språk. Jacquet menar vidare i resultatet att ett meningsfullt skrivande framkommer när 
eleverna får använda sig av egna erfarenheter inom populärkultur och egna intressen. Drama 
som resurs för skrivande är något som Andersson (2014) använder i ett av de fyra projekten i 
hennes studie, projektet har namnet Gastkram. I detta projekt får eleverna ta del av drama och 
musik för att inspireras till att skriva texter. Eleverna blir inspirerade av ett skräcktema precis 
som i Jacquets studie. Skräcktemat i studierna lockar eleverna till att producera fylliga och 
starka texter. Likheter som kan identifieras mellan de två studierna är att estetiska 
uttrycksformer bidrar till att eleverna producerar mer kvalitativa texter. Eleverna i studien av 
Jacquet inspireras av hjälte- och skräcktema och i studien av Andersson inspireras eleverna av 
ett väsen och dess liv samt skräcktemat i Gastkram.   
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Vidare i Jacquets (2011) studie sker ett engagerat samspel mellan deltagare och mottagare 
inom pedagogiskt drama. De kommunikativa sammanhang som skapats genom drama och 
gestaltande gör att texterna får en mottagare och att eleverna därmed vill producera bra texter. 
Resultatet i hennes studie visar att texterna växer fram genom påverkan av ett 
mottagarperspektiv vilket får ett genomslag på framställandet av texterna. Redan i 
formuleringsprocessen tänker eleverna in mottagaren och tränar redan då på att skriva till en 
mottagare. De skrivna texterna i studien ligger till grund för gestaltandet och eftersom det 
ständigt finns en mottagare till texterna arbetar eleverna aktivt och medvetet för att framställa 
en text som mottagaren ska förstå. Mottagaren fick möta textens huvudperson i olika roller 
och eleverna använder olika processer för att framställa texten genom olika uppmaningar, 
påståenden och frågor för att engagera läsaren samt bygga upp spänningen.  
 
Sammanfattningsvis är estetiska uttrycksformer som drama och bildskapande en metod som 
är utvecklande för elevernas skrivförmåga. Jacquet (2011) presenterar drama som en 
skrivpedagogik då eleverna producerar texter med känslor som attityd vilket sedan ligger till 
grund för gestaltandet. Drama och berättande bilder visar sig även betydande för skrivandet i 
Anderssons (2014) studie då eleverna engageras av dramatisering och det finner de 
meningsfullt att skriva texter. Både Jacquet och Andersson presenterar estetiska metoder som 
resurs för skrivutveckling och deras metoder bygger på ett socialt samspel där eleverna och 
lärarna skapar lärprocessen tillsammans. Jacquet är tydlig att påpeka att resultatet på 
elevernas skrivutveckling av pedagogisk drama kan framkomma även av andra metoder och 
inte bara genom drama.  
  

Digitala verktyg bidrar till ökad skrivutveckling 
Lagrell (2010) poängterar betydelsen för användningen av datorer i undervisningen i sin 
studie. Genom sin studie har hon använt sig av de kvalitativa metoderna intervjuer med 
eleverna och observationer. Syftet var att undersöka elevernas tankar, erfarenheter och 
kunskaper i dialog med lärarna och klasskamraterna för att vidareutveckla skrivförmåga för 
olika syften. Lagrell har själv undervisat eleverna men även observerat processen för att få en 
större förståelse till hennes studie. Undersökningen har fokuserats på årskurserna 1-3 på en 
liten skola som tar in ca 80 elever. Ett exakt antal elever som ingår i studien framkommer 
inte. Resultaten visar att datorernas ordbehandlingsprogram har underlättat för eleverna och 
utvecklat dem i deras skrivande. Det har varit viktigt att upptäcka vad eleverna föredrar för 
skrivstrategi och vad för digitala verktyg de vill använda sig av i sitt skrivande för att utveckla 
texterna. Lagrell presenterar vidare i sitt resultat att fantasi påverkar eleverna i studien lust till 
att skapa texter. Hon skriver också att de olika sinnena kan stimulera och påverka ett 
meningsfullt skapande av texter där sinnena bidrar till en ökad drivkraft. Texterna som 
eleverna skriver i ett meningsfullt skapande blir längre och varierande om de utgår från sig 
själv och sitt eget perspektiv.  
 
Li, Chu, Ki och Woo (2012) genomförde under två månader en studie i Kina på 59 elever i 
årskurs 4. Syftet med studien var att involvera metoden Wiki-based Collaborative Process 
Writing Pedagogy för att förbättra elevernas skrivförmåga. Kvalitativ- och kvantitativdata 
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samlades in genom frågeformulär, analys av online dokument, intervjuer och observationer. I 
studien är skrivandet på datorer ett sätt att arbeta på när det kommer till skrivning i skolan. 
Resultatet visade att eleverna insåg att Wiki-based Collaborative Process Writing Pedagogy 
ökade deras skrivmotivation och förbättrad skrivförmåga. Skrivprocessen producerades i wiki, 
vilket betyder skrivande i ett onlinedokumet i Wikipedia. Lektionerna var uppdelade i två pass 
där andra passet hade fokus på skrivning i datalabratoriet. I datalabratoriet fanns 56 datorer 
som 59 elever delade på. Eleverna blev indelade i grupper som de genomförde skrivprocessen 
med. Läraren vägledde i systemet Joyous Writing Club (JWC) under tiden som eleverna 
befann sig i datalabratoriet. JWC är en lärmiljö som är designad för elevernas samverkan där 
de skriver tillsammans. Eleverna arbetade med JWC som stöd för deras process att samverka 
med varandra. Li et al.  lyfter även fram att användning av datorer och wiki medföljde en 
negativ påverkan av processen där tekniska problem uppstod. Eleverna glömde lösenord eller 
användarnamn vilket skapade en frustration kring wiki. Ett annat problem var kunskapen 
angående formateringsreglerna där svårigheterna för eleverna var att publicera en bild, vilket 
också skapade en negativ inställning och något som upplevdes svårt.  
 
Likt Li et al. (2012) som arbetade med wikis i sin studie så har Sofkova Hashemi (2013) gjort 
en undervisningsdesignad fallstudie uppdelad i fyra projekt. I studien deltog fyra olika 
klasser, en klass per projekt med 22-26 antal elever. Studien syftade till att undersöka hur 
online textproduktion med respons påverkar elevers skrift i grundskolans årskurs fyra och sex. 
Eleverna i studien fick producera texter online genom en skapad wiki. En wiki beskrivs i 
studien som en hemsida som skapats via wikipedia och används av specifika medlemmar, i 
detta fall lärarna och eleverna. På denna webbsida kunde eleverna producera texter 
individuellt och även tillsammans med andra genom öppna dokument, ge klasskamraterna 
respons samt få respons från läraren och klasskamraterna. Resultatet av studien visar att 
eleverna utvecklar sitt skrivande genom miljön som skapas för skrivandet genom social 
interaktion mellan läraren och eleverna när det producerar texter i wikin. Eleverna fick 
instruktioner av läraren vad de skulle skriva och producerade sedan sin text på en sida i wikin. 
Läraren kunde följa alla ändringar som gjordes på hemsidan genom lagrade historikloggar.  
 
Användning av digitala verktyg för skrivandet är något som även Sofkova Hashemi, Petersen 
och Bunting (2013) presenterar i sin studie som de delat upp i olika delstudier. Syftet med 
hela studien var att studera lärares ledarskap, texter och textpraktiker, samt språklärande i 
grundskolans tidigare år där teknologin redan introducerats och använts en tid. Forskarna 
genomförde intervjuer och observationer samt samlade in datamaterial genom 
fältanteckningar, informella samtal och fotografier. Eleverna som deltog i en av delstudierna 
gick i årskurs 3 och resultatet visade att eleverna vidgade sin textrepertoar av kommunikativa 
texter som de möter i sitt digitala skrivande. Lärare uttalade i intervjuer att det digitala 
skrivandet utvecklar elevernas skrift när de exempelvis får lära sig att skriva epost och 
textmeddelanden. De kommunikativa texterna framkom genom en författarverkstad där 
eleverna fick skriva sina berättelser och meddelande till klasskompisar. Eleverna i delstudien 
skrev sina texter på sin dator i ett ordbehandlingsprogram där de kunde välja typsnitt och 
form på sin text.  Forskarna i studien poängterar att datorerna underlättar skrivprocessen men 
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ställer sig frågande till om det är tekniken eller de didaktiska ansatserna i omgivningen som 
bidrar till att textrepertoaren vidgas.  
 
En sammanfattning av digitala verktyg är att eleverna utifrån resultatet i de olika studierna 
använder datorer som ett verktyg för skrivning och bearbetning av sin text under en process. 
De olika strategier och metoder som presenterats av forskningen i detta avsnitt visar på en 
ökad skrivutveckling. Datorerna skapar enligt studierna en möjlighet att producera text och 
eleverna får chans att utveckla ett skrivande där eleverna får lära sig tillsammans med hjälp av 
datorer. Ett problem med datorerna framkom när tekniken skapade tekniska problem i studien 
som genomfördes av Li et al. (2012) där eleverna glömde lösenord och användarnamn. Till 
skillnad från övriga forskare så poängterar Sofkova Hashemi et al. (2013) att 
skrivutvecklingen möjligen påverkas av den pedagogiska omgivningen och inte bara av 
datorerna.  
 

Respons som strategi för skrivutveckling 
Lagrells (2000) studie resulterar i att kontinuerlig respons är en viktig strategi för att utmana 
elevernas vidareutveckling inom sitt skrivande. Eleverna i studien fick till en början muntlig 
respons på texternas kvalité av läraren. Vidare fortsatte responsen skriftligt när eleverna 
kommit längre i sin utveckling. Responsen var konstruktiv och utmanade till fortsatt 
skrivutveckling. Eleverna som deltog i projekten i Sofkova Hashemis (2013) studie får ta del 
av kontinuerlig respons från läraren fem eller sex gånger under textproduktionen. Resultaten 
visar att inverkan av lärarnas respons på skrivandet togs emot väldigt individuellt av eleverna. 
Några av eleverna gjorde betydande korrigeringar och andra inte. Lärarna i studien gav 
skriftlig respons på elevernas stavning och användandet av stora bokstäver. I slutet av 
textproduktionen får eleverna en summerande respons. Läraren gav den summerande 
responsen på det språkliga användandet. Eleverna fick även positiv respons på det som var 
bra samt en förklaring på deras brister som kan förbättras till nästa gång.  
 
Gustafsson (2013) har i sin studie identifierat att respons finns med i lektionsplaneringarna 
som analyserats för skrivutveckling i ämnet svenska. Gustafsson genomförde en hermeneutisk 
studiemetod där 31 stycken lektionsplaneringar från hemsidan lektion.se analyserades. Syftet 
var att problematisera och beskriva ett innehåll av lektionsförslag inom skrivandet i 
grundskolan 1-9. Resultatet visar att responsen ges på formalia och textinnehåll för att 
eleverna ska utveckla sina texter. Eleverna ger respons till varandra och läraren ger eleverna 
respons. Responsen innefattar enligt studiens lektionsförslag att eleverna ska ge varandra 
respons genom kommentarer på innehåll och form. Hon menar vidare att responsen kan se 
olika ut beroende på individernas relation till varandra. Sofkova Hashemi (2013) menar att det 
är väldigt individuellt hur eleverna i hennes studie tar till sig responsen från läraren. Vissa av 
eleverna tog till sig responsen och korrigerade texten väl, medan andra endast gjorde några 
ändringar som inte var betydande för textens helhet. Gustavsson (2013) menar också att det är 
viktigt att eleverna förstår syftet med responsen och kan ta emot den positivt.  
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Sammanfattningsvis är respons en strategi för att utveckla elevernas skrivande enligt 
studierna. Eleverna i studierna får respons på sin skrift och hur de ska utvecklas vidare. De 
ovanämna studierna poängterar även vikten av att läraren och eleverna ska förstå syftet med 
responsen samt att responsen inte tas emot effektivt av alla eleverna. Resultaten av Sofkova 
Hashemis (2013) studie visar att responsen inte har en positiv påverkan på alla elevernas 
texter då vissa elever endast gör små korrigeringar i texten som inte är betydande för textens 
helhet.  
 

Språkliga kunskaper bidrar till ökad skrivutveckling 
Akdal och Şahin (2014) genomförde en studie med experimentell forskningsdesign som 
syftade till att bevisa hur intertextuell läsning påverkar skrivförmågan hos elever i Turkiets 
årskurs 5. I studien deltog 42 elever, hälften av eleverna ingick i en kontrollgrupp och den 
andra halvan i en testgrupp. Studien visar att läran om ord och ett ökat ordförråd bidrar till att 
eleverna kan producera texter med ett rikare språk. Eleverna i studien får genom intertextuell 
läsning möta nya ord som berikar textproduktionen. De beskriver att intertextuell läsning 
grundar sig i att koppla samman olika texter. Läsaren tolkar texten och utvecklar ett 
perspektivtänkande. Resultaten i studien visar att eleverna i testgruppen som undervisats 
genom intertextuell läsning producerar texter med rikare ord, ordanvändandet har en mening 
och ordvalen har ett syfte till texten. Testgruppen visar ett bättre resultat än kontrollgruppen 
som undervisats som vanligt och inte genomfört intertextuell läsning.  
 
I ett ramverk producerad av Honing (2010) identifieras grammatiska aspekter och språkbruk i 
elevernas texter genom analys och observation. Studien syftar till att med stöd av ramverket 
visa hur viktig medvetenheten om vetenskapliga ord blir för texternas produktion. Studien 
resulterar i att läraren har en viktig roll att använda vetenskapliga ord för att eleverna ska 
bekanta sig med dem för att sedan kunna använda dem i sina texter. Honing menar vidare att 
ett akademiskt språk i texterna är viktigt för elevernas vidare studier och att eleverna därmed 
ska ges utrymme att utveckla sin skrift genom att skriva texter som kräver vetenskapliga ord. 
Läraren i studien låter eleverna "brain-storma" specifika ord som tillhör temat plantor som 
eleverna i studien ska skriva om. Orden skrevs ned på individuella post-it lappar. Akdal och 
Şahin (2014) använde läsning som strategi för att eleverna skulle utveckla kunskapen om ord 
till sin skrift vilket även läraren i Honings (2010) studie gjorde genom att läsa vetenskapliga 
texter högt så eleverna fick möta de specifika orden. Vidare läste även studiens elever 
texterna enskilt och par.  
 
Även Jacquets (2011) resultat speglas utifrån att eleverna i studien utvecklar sitt språk och 
teckenlära för att producera texter av högre kvalitet. De får lära sig att ta avstamp i texterna 
genom att skriva med känslor i form av attityd och att använda exempelvis utropstecken. 
Eleverna i hennes studie får även noga instruktioner på vilka strategier som behöver följas för 
att producera narrativa texter. Strukturen som eleverna fick lära sig använda från början till 
slut av texterna var: orientering där sammanhanget presenterades, komplikation där 
händelseförloppet med problem beskrevs och avslutningsvis en lösning. Läran av hur eleverna 
ska strukturera sin text och förmågan att hantera grafiska tecken resulterar att eleverna i 
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studien producerar texter av högre kvalitet än tidigare. En annan forskare som fokuserar på 
skrivprocessen är Yassin Falk (2017) som genomförde en fältstudie och grundar sig i en 
etnografisk ansats. Syftet med hennes studie var att öka kunskapen om skrivundervisningen i 
årskurs 3. I studien observerades en klass på 24 elever. Resultatet av studien visar att en 
funktionsdimension är betydande för skrivutvecklingen. Med det menar forskaren att det är 
viktigt att eleverna förstår funktionen med texten och även hur texterna ska skrivas. Vidare 
menar Yassin Falk att eleverna genom att iscensätta sociala kommunikationer gynnar 
skrivutvecklingen då de skapar en förståelse av skrivandet och vad de går ut på.  
 
Rietdijk, Janssen, Van Weijen, Van den Bergh och Rijlaarsdam (2017) genomförde en studie 
med en experimentell forskningsdesign som syftade till att studera framgångsfaktorer för 
skrivundervisning genom att designa och testa olika undervisningssituationer och 
skrivprogram. Populationen som skulle studeras delades upp i tre grupper som genomförde 
olika undervisningsprogram. En grupp som endast genomförde metoden comprehensive 
writing program (WP), en grupp som genomförde WP och professional development 
condition och en grupp som genomförde vanlig undervisning control condition. Mätningar på 
grupperna gjordes i tre omgångar, ett förtest, ett mittest och ett sluttest. I hela studien deltog 
totalt 43 lärare och 1052 elever i årskurs 4-6 i Nederländernas grundskola. Resultatet visar att 
eleverna som undervisats i WP fick en större utveckling på sitt skrivande i jämförelse med 
eleverna som undervisats som vanligt. Skrivutvecklingen ökade i takt med antal 
undervisningslektioner. WP bestod av tre olika komponentdelar: kommunikativt skrivande, 
processkrivande och instruktioner för skrivstrategier. 
 
Den första komponenten kommunikativt skrivande i WP i Rietdijk et al. (2017) studie 
innehöll meningsfullt skrivande till en riktig mottagare som klasskamrater, familjemedlemmar 
och även för distanserade människor. Eleverna fick även fråga sina klasskamrater om hur de 
uppfattade texterna. Under året fick eleverna i studien lära sig fem syften med kommunikativt 
skrivande vilket var att beskriva, instruera, förklara, övertyga och att underhålla eller uttrycka. 
Eleverna fick också lära sig skrivstrategier för texter i olika genrer som: beskrivande, lärande, 
förklarande, argumenterande och berättande texter. Den andra komponenten av WP är 
processkrivande tillsammans med andra i par eller i grupp. Eleverna i studien fick framställa 
texter genom att "brainstorma" och planera sin text tillsammans med andra klasskamrater. 
Den tredje komponenten i WP var instruktion för skrivstrategi. Strategierna i WP programmet 
gick ut på att eleverna fick planera skrivandet, skriva utkast och revidera texterna. Tanken 
med strategierna är att eleverna längre fram ska kunna använda strategierna självständigt utan 
lärarens stöd. Till en början fick eleverna stöttning som sedan utmynnade i att eleverna kunde 
använda strategierna på egen hand. Även i studien av Honing (2010) presenteras läraren som 
ett viktigt stöd för språkutvecklingen. Hon menar att läraren behöver vägleda eleverna genom 
att själv bidra med strategier och metoder som hjälper eleverna att utveckla sin skrift. Som 
exempelvis att använda ett adekvat språk till undervisningens syfte.  
 
Sammanfattningsvis bidrar språkliga kunskaper som ny ordkunskap, grafiska tecken, 
skrivprogram och strategier för att producera en text till att eleverna i studierna utvecklar sin 
skrift. Eleverna i de ovannämnda studierna får en förståelse för hur de ska föra sig i skrift 
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vilket bidrar till en förbättrad skrivutveckling. Förutom de olika strategierna och metoderna 
som nämns inom språkliga kunskaper så poängterar forskarna i studierna att läraren har en 
viktig roll att stötta och bidra med ordanvändning för att bidra till elevernas utveckling.  
 

Sammanfattande resultat 
Sammanfattningsvis har empirin i forskningsöversikten presenterat olika strategier och 
metoder som visar på en ökad skrivutveckling. Syftet för denna studie har varit att beskriva 
vad forskning presenterar för strategier och metoder som vidareutvecklar grundskoleelevers 
skrivande inom sitt modersmål. Frågeställningen som ska besvaras är: vilka strategier och 
metoder presenterar forskning som bidrar till en förbättrad skrivutveckling i grundskolans 
årskurs 1-6? De strategier och metoder som förbättrar elevernas skrivande enligt 
forskningsöversiktens empiri är: estetiska uttrycksformer, digitala verktyg som datorer och 
digitala skrivprogram, respons och avslutningsvis språkliga kunskaper som ny ordkunskap, 
grafiska tecken, skrivprogram och strategier för att producera en text. De forskare som 
berörde estetiska uttrycksformer för utveckling av elevers skrivande är Jaqcuet (2011) som 
presenterar gestaltande texter och drama samt Andersson (2014) som presenterar 
bildskapande och dramatiseringar. Digitala verktyg och digitala skrivprogram är betydande 
för skrivutvecklingen och nämns av en mängd olika forskare. Lagrell (2000) nämner datorer 
och dess ordbehandlingsprogram som betydande för utveckling av elevernas skrivande. Hon 
menar även att eleverna skriver mer motiverat när de får utgå från sin egen fantasi. Li. et al. 
(2012) presenterar skrivande i wiki som utvecklande för elevernas skrivande. Vilket även 
Sofkova Hashemi (2013) gör i sin studie där eleverna också utvecklar sin skrivförmåga 
genom att producera text i wiki. Sofkova Hashemi, et al. (2013) nämner i sin studie att datorer 
bidrar till att vidga elevernas texter.  
 
Respons förbättrar skrivandet enligt studier framställda av Lagrell (2000), Sofkova Hashemi 
(2013) och Gustafsson (2013). De tre forskarna är dock överens om att respons inte har 
samma förbättrande påverkan på alla elever. Gustafsson (2013) menar därmed att det är 
viktigt att eleverna förstår syftet med varför respons används. Temat språkliga kunskaper som 
bidrar till skrivutveckling hos grundskoleeleverna nämns av en mängd forskare. Akdal och 
Şahin (2014) presenterar intertextuell läsning som metod för att eleverna utvecklar sitt 
ordförråd vilket bidrar till bättre skrivna texter. Även Honing (2010) presenterar ordkunskap 
som en viktig resurs för skrivandet genom att presentera hur läraren ska använda och lära ut 
adekvata och vetenskapliga ord till eleverna. Jacquet (2011) presenterar skrivprocessen som 
viktig där eleverna i studien får lära sig att ta avstamp med känslor i form av attityd i sina 
texter. Eleverna får även lära sig hur de använder tecken som exempelvis utropstecken. Även 
Yassin Falk (2017) poängterar skrivprocessens funktion som viktig där eleverna ska förstå 
funktionen med texten och hur den ska skrivas. Rietdijk et al. (2017) WP som bidrar till ökad 
skrivutveckling. WP bestod av tre olika komponentdelar: kommunikativt skrivande, 
processkrivande och instruktioner för skrivstrategier. De olika tillvägagångssätten som 
presenterats i resultatet för denna forskningsöversikt visar på att skrivutvecklingen är 
förankrat i ett samspel med aktörerna i klassrummet och sker i meningsfulla och motiverande 
processer. Skrivutvecklingen i studiernas skrivmetoder och skrivstrategier sker i en socialt 
integrerad kontext. 



 
 

17 
 

 

Diskussion 
I det kommande kapitlet diskuteras metoden och resultatet för denna forskningsöversikt. I 
metoddiskussionen värderas tillvägagångssättet för insamlingen av översiktens empiri. I 
resultatdiskussionen presenteras svaret på översiktens frågeställning. Vidare diskuteras även 
resultatet i nära relation till översiktens syfte och med anknytning till översiktens bakgrund. 
Resultatet diskuteras med stöd i litteraturförfattarna och forskarna i bakgrunden och mynnar 
ut i våra egna tankar och reflektioner. 
 

Metoddiskussion 
Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) beskriver att validitet uppfylls när man undersöker det 
som avses att undersökas. Det vill säga att validiteten är hög när det som avses undersökas 
verkligen undersöks. Med stöd i dessa författare är denna forskningsöversikt valid eftersom 
det empiriska materialet noggrant valts för att uppfylla översiktens syfte samt ge svar på 
frågeställningen. Vi har undersökt det som avses att undersökas och inte utforskat olika 
sidospår som inte tillhör forskningsämnet. Forskningsöversiktens syfte har varit en tydlig 
guide genom hela arbetet. Vidare skriver Bjereld et al. (2009) om reliabilitet som handlar om 
hur en undersökning är genomförd och om det är möjligt för någon annan att genomföra 
samma process för att få samma resultat. För att säkerhetsställa reliabiliteten för denna studie 
har vi genomfört en noga process genom att dokumentera hur och vart alla källor har hittats. 
Eftersom att vi har varit två som tillsammans genomfört denna översikt har det varit viktigt att 
veta vad som gjorts för att kunna delge till den andra partnern. Trots att processen har 
noggrant dokumenterats för både de systematiska och manuella sökningarna samt urval är det 
inte med säkerhet att resultatet skulle bli precis detsamma för en utomstående individ. Detta 
eftersom att vi med grund i vår pågående utbildning och egna erfarenheter ser samt tolkar 
teman i de olika källorna på ett sätt varpå någon annan eventuellt skulle kunna identifiera 
teman som inte vi gjort och så vidare.  
 
Det empiriska materialet i denna forskningsöversikt innehåller inte bara svensk forskning utan 
även internationell forskning från länder som Kina, Turkiet, USA och Nederländerna. De 
internationella studierna har valts som empiri eftersom att de uppfyller kraven för översiktens 
syfte. De har även tagits med eftersom att deras strategier och metoder kan analyseras i 
relation till den svenska läroplanen. Läroplanen (Skolverket, 2017) skriver fram att eleverna i 
grundskolan ska ges möjlighet till att utveckla sin skrift inom det svenska grundämnet. 
Utifrån detta argument har de internationella källorna tagits med eftersom resultatet påvisar en 
skrivutveckling hos eleverna. Det som har varit viktigt för oss att ta ställning till är att 
läroplanen inte skriver fram vilka strategier och metoder som ska användas utan det är upp till 
läraren att bestämma hur eleverna ska utveckla sin skrift. Vi ser det som en styrka att det finns 
både svensk och internationell forskning med i denna översikt. Det är viktigt att poängtera att 
det finns inget som påvisar att just de internationella studiernas tillvägagångssätt för 
skrivutveckling ger samma resultat på svenska elever. Genom att ha detta i åtanke kan vi trots 
detta se att metoderna möjligen är överförbara i den svenska skolan eftersom metoderna i 
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studierna kan sättas i relation med det centrala innehållet i den svenska läroplanen. 
  
Som tidigare nämnts har forskningsöversikten en stor fördel att alla empiriska resultat 
besvarar översiktens frågeställning och relaterar till syftet. Det empiriska materialet är en 
blandning av kvalitativa och kvantitativa studier vilket ger en balans till skillnad om endast 
kvalitativdata hade insamlats. Något som kan identifieras är att majoriteten av de 
internationella studierna använder både kvalitativ- och kvantitativdata samt att några av dem 
även gör en experimentell studie för att stärka sina resultat genom att kunna jämföra med en 
kontrollgrupp som inte genomgått samma undervisningsmetoder som testgruppen. Studiernas 
omfång på population och antal är varierande vilket medför att vissa källor är mer 
generaliserbara än andra. Vissa studier har pågått i flera år medan andra pågått i några 
månader eller veckor. Vissa studier har genomförts på ett mindre omfång elever och andra på 
ett större omfång som exempelvis Rietdijk et al. (2017) som studerade 1052 elever och 46 
lärare.  
 
I denna forskningsöversikt har fokus lagts på grundskoleelevers skrivutveckling av sitt 
modersmål. Vi har inte haft fokus på en kombinerad läs-och skrivutveckling och därmed är 
det lätt för läsaren att göra detsamma urval eftersom en mängd källor valdes bort då fokus i 
dessa studier låg på läsutvecklingen och inte skrivutvecklingen. Vi har även valt bort de källor 
som framkom vid sökningarna och hade fokus på inlärning eftersom att det inte uppfyller 
kravet för att innefattas som empiri i denna översikt. Om en utomstående person skulle 
genomföra denna studie med samma målfokus på skrivutveckling som vi haft finns goda själ 
till att få densamma utdelning som visas i denna översiktens resultat. När resultaten bearbetats 
har vi även varit noggranna med objektiveten genom att inte göra egna uppfattningar och 
generaliseringar av källornas resultat. Bearbetningen och framställningen av resultatdelen har 
presenterats genom att beskriva forskarnas resultat med våra egna ord men samtidigt tydligt 
förankrat till hur forskaren faktiskt har uttryckt sig. Genom vår tydliga bearbetning ser vi att 
den bästa utdelningen framtagits i relation till översiktens syfte och frågeställningar samt 
utifrån de resurser och den kunskap vi hade med oss innan och under processen. 
 
Källorna som slutligen valts som empiri är tagna från forskningsdatabaser som introducerats 
av examinator och Högskolan i Halmstads bibliotekarier. Valet av att söka källor som finns 
tillgängliga genom bibliotekets medlemskap har gjorts med vetskap om att intressanta källor 
kan ha fallit bort. Trots detta valde vi att göra detta urval eftersom att vi såg det effektivt att 
kunna ta del av åtkomliga källor istället för att behöva köpa rättigheter till källor som 
Högskolan i Halmstads bibliotek inte hade tillgång till. Vi är medvetna om att resultatet 
kunnat blivit annorlunda om detta urval inte gjorts. Vidare för att säkerställa källornas 
vetenskapliga kvalitet har vi i bearbetningen identifierat vilken typ av källa det är, det vill 
säga att de källor som tagits med ska värderats utifrån om de varit vetenskapliga artiklar, 
vetenskapliga rapporter, licentiatavhandlingar och doktorsavhandlingar med tydlig 
vetenskaplig struktur som framskrivna metoder och resultat. Denna forskningsöversikt 
innefattar en empiri av 11 källor. Av dessa källor är fyra stycken internationella studier. De 
källor som samlats in sträcker sig över en tidsintervall mellan år 2000-2017. Det långa 
tidsspannet kan ifrågasättas men valdes på grund av att det inte finns forskning i överflöd om 
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just skrivutveckling i grundskolan. Vi tycker oss ha funnit en god blandning av svensk och 
internationell forskning som berör grundskolans årskurs 1-6.  
 
Valet av sökord och söksträng är väl bearbetat och omprövat får att finna de bästa möjliga 
källor anpassat till översiktens syfte och frågeställningar. Vi ser en progression i arbetet från 
de första sökningarna till de sista slutgiltiga söksträngarna. Till en början tyckte vi oss inte 
hitta relevanta källor för vår översikt men med en omarbetning av sökord och genom dialog 
med handledare så fann vi vår slutgiltiga söksträng. Sammanfattningsvis så har vi gjort vårt 
yttersta i arbetet med att finna adekvata och relevanta källor för att få svar på vår 
frågeställning och uppfylla syftet för denna forskningsöversikt. Vi är stolta och nöjda med det 
vi åstadkommit men samtidigt ödmjuka för förbättringar som kan göras inför framtida 
genomföranden av forskning. Något som vi vill förbättra till nästa gång är att effektivisera 
uppstartsfasen av arbetet som förhoppningsvis faller naturligt nu när vi har fått uppleva 
processen och metodarbetet kring ett forskningsarbete. 
 

Resultatdiskussion 
Som svar på frågeställningen visar forskningen i denna översikt på olika strategier och 
metoder som påvisat en god skrivutveckling: estetiska uttrycksformer, digitala verktyg som 
datorer och digitala skrivprogram, respons och avslutningsvis språkliga kunskaper som ny 
ordkunskap, grafiska tecken, skrivprogram och strategier för att producera en text. Vi finner 
det väldigt intressant att kunna identifiera att alla dessa strategier och metoder inkluderar 
utvecklingen i ett samspel mellan läraren och eleverna samt elev och elev. Säljö (2014) 
beskriver Vygotskijs syn om att språket är en kontinuerlig utvecklingsprocess och att läraren 
är en viktig stöttning för eleverna i deras utveckling. Detta är något vi tydligt kan se i 
resultaten att eleverna behöver stöttning från en mer kunnig person för att kunna ta sig vidare. 
Vi ser att inga av eleverna lämnas ensamma att lära eftersom att alla metoder och strategier 
innefattar ett lärande i ett samspel och i interaktion med andra genom exempelvis arbeta i 
grupp eller i par.  
 
Liberg (2008) menar att skoleleverna idag behöver utveckla sin skrift och att de strategier och 
metoder som lärarna använder kontinuerligt måste utvecklas och omarbetas. Utifrån detta ser 
vi att det är upp till lärarna att välja och använda en metod som utvecklar elevernas skrivande 
och metoden som väljs behöver utvecklas i takt med att eleverna utvecklar sin skrift. Viktigt 
att poängtera för oss är också att de internationella studiernas resultat möjligtvis inte ger 
detsamma resultat på de svenska eleverna eftersom språken och dess uppbyggnad ser olika ut. 
Samtidigt ser vi det som möjligt att applicera studierna i den svenska skolan eftersom att 
läroplanen (Skolverket, 2017) skriver fram vad eleverna ska utveckla men inte hur. Därmed är 
det upp till lärarna att välja fungerande strategier och metoder för att eleverna ska utvecklas.  
 
Ett bristande ordförråd nämner Lundberg (2008) som en orsak för skrivsvårigheter och han 
menar att läraren måste bruka och presentera ett adekvat språk för eleverna. Detta kan vävas 
samman med strategier som Honings (2010) och även Akdal och Şahins (2014) visade i sina 
studier. Dessa studier fokuserar på att utveckla elevernas ordkunskap. Förutom vikten av att 



 
 

20 
 

kunna använda ord så poängterar även Lundberg vikten av att kunna använda ett korrekt 
teckenspråk med punkt, utropstecken och så vidare vilket eleverna i Jacquets (2011) studie får 
utveckla genom textproduktion med attityd. Utifrån dessa resultat ser vi det viktigt att inte 
glömma bort att utveckla elevernas ordförråd. Vi själva har många gånger upplevt en rädsla 
att använda ett för adekvat språk som eleverna inte förstår och därför istället hamna i att 
konkretisera allt för eleverna. Utifrån detta resultat ser vi att det är dags att våga bruka ett mer 
adekvat språk utan att ständigt endast konkretisera alla begrepp för eleverna. Liberg (2008) 
menar att eleverna måste förberedas för att kunna producera bra texter. När vi avläser 
studierna finns tydliga resultat på att eleverna i testgrupper som förberetts och undervisats i 
ordkunskap producerar bättre texter än eleverna i kontrollgrupperna som inte förberetts på 
samma vis. Detta ser vi kan diskuteras som en självklarhet men när det finns tydliga resultat 
som bevisar progression i skrivandet blir det mer tydligt och insiktsfullt att våga använda ett 
mer adekvat språk till eleverna.  
 
Något som vi identifierat genom resultatet av översiktens forskningsstudier är att eleverna i 
studierna måste finna processen som meningsfull och motiverande. Lundberg (2008) menar 
att skrivprocessen handlar om lust och glädje till skrivandet. Något som vi ser som en viktig 
komponent i utvecklingsprocessen och arbetsgången. Vad som visar sig viktigt i studierna är 
just att eleverna ska förstå syftet och mening med de strategier och metoder som används för 
skrivandet. Alla eleverna är olika och tillskansar sig kunskaper på olika sätt och vi kan se det 
som en utmaning att få alla eleverna att känna skrivprocessen som meningsfull. Lundberg 
(2008) menar vidare att skriftspråket är ett viktigt redskap för sitt tänkande och att eleverna 
stimuleras av en omgivning där skriften är i fokus. Utifrån studiernas resultat gällande 
meningsfullhet och motivation tar vi lärdom att skapa en god skrivmiljö för eleverna där 
skrivandet är i fokus och ett meningsfullt syfte förmedlas till eleverna. Vi ser det som viktigt 
att poängtera att de olika strategier och metoder som i forskningsöversikten visat på god 
skrivutveckling inte kan generaliseras på alla elever. Detta eftersom att alla elever möjligtvis 
inte finner mening i att utveckla sin skrivförmåga och eftersom att resultatet från studierna i 
översikten möjligen inte ger samma resultat på en annan grupp elever än de som studerats.  
 
Taube et al. (2015) förklarar vikten av ett fungerande skriftspråk när kommunikationen sker 
digitalt. Utifrån resultaten som visats på skrift med hjälp av digitala verktyg 
forskningsöversikten är datorer ett framgångsrikt verktyg för skrivprocesser i digitala 
skrivprogram. Vi ser utifrån resultaten i översikten att textbearbetningen underlättar för 
skrivandet med hjälp av datorerna. Bearbetningen av texterna sker i interaktion med andra i 
sociala kontexter som exempelvis skrivande i wiki som nämns av två forskare. Bellander 
(2011) belyser att användningen av sociala medier påverkar ett mer talspråkslikande 
kommunikationssätt. Därför ser vi det som viktigt att även använda datorskrivande i den 
skrivutvecklande undervisningen. Eftersom att det är viktigt att eleverna kan uttrycka sig 
korrekt och förståeligt även när de skriver digitalt till andra mottagare. Något vi ser som 
intressant kopplat till detta är resultatet av att eleverna skriver bättre med en textmottagare 
som nämns i Jacquets (2011) studie. För oss har det varit en ny kunskap och något som vi inte 
tidigare tänkt kunde påverka elevernas skrivande positivt. Nu förstår vi att arbetet med en 
verklig textmottagare kan vara en framgångsstrategi eftersom eleverna motiveras till att skriva 
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bra och att texterna framställs i ett meningsfullt syfte. Även Lundberg (2008) menar att det är 
viktigt att eleverna utvecklar kunskaper och är medveten hur texterna skrivs till en mottagare.  
 
Sammanfattningsvis har vi identifierat olika strategier och metoder som påvisar utveckling på 
grundskoleelevernas skrift. Det intressanta i detta är att lärandet sker i ett samspel oavsett om 
eleverna läser intertextuella texter eller om de gestaltar texter. I början av denna 
forskningsöversikt förklarade vi att vi hade fokus på både lärarna och eleverna eftersom 
eleverna inte klarar sig själva i lärandet. Detta är något som även visar sig i resultaten och 
som många forskare poängterar så måste både lärarna och eleverna vara medvetna om vad de 
gör och varför, de måste förstå syftet. Vi anser att utifrån forskningsöversiktens resultat att 
nyckeln till utveckling är att hitta en metod eller strategi som läraren själv tror på och sedan 
kan förmedla ett meningsfullt syfte till eleverna.  
  
 

Slutsats och implikation 
Slutsatsen av forskningsöversikten är att framgångsrika strategier för skrivutveckling i 
grundskolan är estetiska uttrycksformer, digitala verktyg, språkliga kunskaper, textmottagare, 
respons och motivation samt meningsfullhet. Strategierna och metoderna bygger på en social 
interaktion och en bearbetningsprocess mellan aktörerna i klassrummet. Efter att vi genomfört 
denna forskningsstudie så kvarstår vårt problemområde med att skrivutvecklingen inte får lika 
stor plats som läsutvecklingen inom forskningsvärlden. Vi har identifierat att forskningsläget 
för skrivutveckling inte är i överflöd och att det är brist på nyproducerad forskning från de 
senaste åren. Vi har i vår bearbetning identifierat att det finns mycket forskning om 
skrivutveckling av andra-språk och mindre om skrivutveckling av modersmålet. Detta 
utmynnar i fortsatt forskning om skrivutvecklings metoder och strategier i modersmål för 
standardeleven. Vi har en stor nyfikenhet till att fortsätta forskningsarbetet under det 
kommande examensarbetet. Där vill vi observera strategier och metoder som används för 
skrivutveckling i grundskolans årskurs 1-3. Vi skulle även vilja applicera utveckling av 
ordkunskap och använda respons för att få eleverna att producera mer kvalitativa texter.  
 
Resultatet av denna studie ger insikt till läraryrket att det behöver riktas ett fokus på 
skrivutveckling även i de yngre åldrarna. Precis som Lundberg (2008) och Liberg (2008) 
poängterar så behöver eleverna tränas i sin skrift för att kunna bruka ett korrekt skriftspråk. 
Lärarna behöver använda strategier och metoder som påvisar en god skrivutveckling. Vi 
förstår att fokus i de yngre åldrarna riktas på inlärning men vi ser det som viktigt att inte 
glömma bort att utveckla elevernas skriftspråk i de tidiga åldrarna. Även de yngre eleverna 
behöver utveckla skriften för kommande studier. Vi ser det som en utmaning för lärarna att 
skapa en meningsfull skrivkontext där eleverna utvecklas. Av egna erfarenheter så vill inte 
barnen skriva om motivationen brister eller om syftet inte upplevs tydligt.  
 
Avslutningsvis ser vi arbetet med denna forskningsöversikt som en fantastisk lärdom och 
erfarenhet av området skrivutveckling i ämnet svenska. Ämnet svenska är ett grundämne och 
utvecklingen av elevernas skrivande är en viktig del för deras fortsatta utbildning. 
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Förhoppningsvis kan vi använda våra nyvunna kunskaper och skapa ett klassrum med en god 
kontext för skrivutveckling hos våra kommande elever att testa och utveckla de olika 
strategier och metoder som visats i denna forskningsöversikt.  
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Akdal,D & 
Şahin,A. 
(2014).  
 

 
Syftet med denna studie är att bestämma 
effektiviteten och effektiviteten i en intertextuell 
läsning tillvägagångssätt för förbättring av 
skrivförmåga bland grundskolans femte klass 
studenter.  
 

x          42    5 Turkiet 

Andersson, 
M (2014) 

 
Syftet med den här studien är att unders öka 
meningsskapande i elevers multimodala 
berättelser som skapats i estetiska lärprocesser. 
 
 

    x  x  x  x x   F-5 

Gustafsson, 
I. (2013) 

 
Syftet med studien är att beskriva och 
problematisera innehållet i ett urval 
lektionsförslag kring skrivande som process i 
grundskolans årskurs 1-9 som lärarna publicerat 
på sajten, www.lektion.se 
 

        x     x 1-9 
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 Honig, S, L 
(2010). 
 

I denna artikel presenteras en ram för utvärdering 
den skriftliga vetenskapliga diskursen av andra 
och tredje klass studenters vetenskapsskrivning 
om Jupiter för att beskriva deras uttrycksfulla 
flytande med vetenskaplig diskurs.  
 

    x  x  x  36 1   
2-3 USA 

 

 
Jacquet,E 
(2011) 

 
Studiens övergripande syfte är att beskriva hur 
pedagogiskt drama kan fungera som en 
meningsskapande resurs i lärprocesser för 
skrivande.  
 

    x  x  x  x x   4 

Lagrell, K 
(2006) 

Undersöka eleverna med utgångspunkt i tankar, 
kunskaper och erfarenheter i dialog med lärare, 
kamrater och omvärlden och att vidareutveckla 
skrivförmåga för olika syften.   

    x  x  x  

17st 
åk1, 
21st  
åk2, 
15st 
åk 3.  

x   1-3 

Li, X, Chu, 
S, K, W, Ki, 
K, 
K och Woo, 
M (2012)  
 

Studien syftar till att ta itu med följande 
forskningsfrågor:Q1. Hur lär eleverna med 
WCPWP? Vilka är de svårigheter de stöter 
på?Q2. Vad är prestationsnivån för elevernas 
skrivande med WCPWP?Q3. Vilka är lärarnas 
och elevernas attityder och uppfattningar 
gentemot WCPWP? 
 

   x x  x    56 1   4 Kina  

 
Rietdijk, S, 
Janssen,T, 
van 
Weijen,D, 
van den 
Bergh,H & 

Syftet med studien är att utveckla och genomföra 
ett professionellt utvecklingsprogram baserat på 
dessa principer, att stödja lärarna i genomförandet 
av det omfattande skrivprogrammet och att 
utvärdera effekterna på lärarnas 
klassrumsövningar, övertygelser och färdigheter 
samt deras elevernas skrivprestanda . 

x    x  x  x  1052 43   
4-6 

Nederländerna 
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Rijlaarsdam, 
G (2017) 
 

Sofkova 
Hashemi,S 
(2013) 
 

Syftet är att undersöka online textproduktionen i 
wikis och undersöka utformningen av 
skrivuppgifterna, de färdiga texternas karaktär, 
lärarens och peer-feedback och skrivaktiviteterna 
under textproduktionen i relation till 
funktionaliteterna som erbjuds i wikis för 
kommentarer , diskussion, loggning av text och 
multimodalt uttryck. 
 

    x  x x   x x   3-5 

Sofkova 
Hashemi, S, 
Petersen, A-
L & 
Bunting, L  
(2013)  
 

 
Didaktiska ansatserna och praktikerna i 
grundskolans tidigare år där teknologin redan 
introducerats och använts en tid.  
 

    x  x x x  49 x   3 

Yassin Falk, 
D (2017) 

 
Mer specifikt är syftet att undersöka 
skrivundervisning under arbetet med fyra 
skrivprojekt i ett klassrum.  
 

    x  x  x   x   3 
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Bilaga B 
Källa Resultataspekter Resultataspekter  Resultataspekter  Resultataspekter 
Andersson, M (2014) 

 

Skapande av berättande bilder 
engagerar skrivande. 
Estetiska lärprocesser är 
meningsfulla. 
 

   

Akdal,D & Şahin,A. (2014) 

 

  Läsning av texter ger 
ökad ordkunskap som 
ber rikare texter. 

 

Gustafsson, I (2013) 

 

 Datorer för skrivande.  Respons 

Honing, S,L (2010)   Användandet av 
vetenskapliga ord. 

 

Jacquet,E (2011)  Drama engagerar skrivande. 
Drama är meningsfullt. 
 

 Spåklära, lär sig 
uttrycka tecken och 
text.  

 

Lagrell, K (2000)   Datorer som verktyg för 
skrivandet. 
Meningsfullt med fantasi. 
 

 Kontinuerlig respons. 

Li, X , Chu, S, K W, Ki, K, 
K och Woo, M (2012)  
 

 Datorer och wiki.   

Rietdijk, 
S, Janssen,T, van Weijen,D, van 
den Bergh,H & Rijlaarsdam, 
G (2017) 
 

  Skrivstrategi 
instruktioner.  
 

 

Sofkova Hashemi, S (2013)  Online textproduktion i 
wiki. 

 Respons 
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Sofkova Hashemi, S, Petersen, 
A-L,  Bunting, L (2013)   
 

 Datorer som verktyg för 
skrivandet. 

  

Yassin Falk, D (2017)    Funktionsdimension 
för skrivandet. 
Meningsfullt syfte 
förmedlas mellan 
läraren och eleverna. 
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