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Sammanfattning 

Self-regulated Strategy Development, SRSD, är en undervisningsmodell med vilken elever undervisas 

i skrivstrategier och självreglering av lärandet (Harris, Graham, Mason & Friedlander, 2008). 

Skrivstrategier undervisas explicit i sex steg, i vilka de självreglerande strategierna ingår. I 

undervisningen ingår planering av innehåll, att skrivplaner omsätts i skrift samt att texten utvärderas 

och redigeras. Som minnesstöd används olika akronymer, minnesramsor, kopplade till aktuell texttyp. 

SRSD har funnits i USA sedan år 1982 då den utvecklades av Karen Harris och Steve Graham. 

Modellen utvecklades ursprungligen i syfte att hjälpa elever i omfattande skrivsvårigheter att utveckla 

sitt skrivande. Genom fortsatt forskning har modellen utvecklats och även prövats inom den ordinarie 

undervisningen. Uppsatsens syfte var att redovisa forskningsresultat gällande SRSD-interventioner 

genomförda bland grundskoleelever med målsättningen att utveckla skriftlig berättarförmåga. 

Uppsatsen genomfördes som en systematisk litteraturstudie. I denna systematiska litteraturstudie 

undersöktes huruvida SRSD-modellen kan anses vara en effektiv undervisningsmodell för att utveckla 

skrivandet hos grundskoleelever, i synnerhet hos elever som upplever utmaningar i utvecklandet av 

skriftlig berättarförmåga. De 13 artiklar som inkluderades i denna studie kvalitetsgranskades, 

analyserades och sammanställdes slutligen i ett resultat. Resultatet visade att SRSD är en effektiv 

modell att använda i utvecklandet av både skrivförmåga och skrivfärdigheter hos grundskoleelever. 

Resultatet av interventionerna påvisade starka effekter gällande textkvalitet, textstruktur, textbindning 

och till viss del upprätthållande av förvärvad kunskap. Ett mer varierande resultat framkom gällande 

textlängd och social validitet, där de redovisade effekterna var låga, medel och höga. Slutsatsen som 

dras av resultatet indikerar att SRSD är en skrivmodell som effektivt utvecklar skrivstrategier och är 

gynnsam för alla elever, inom ordinarie undervisning och som stödåtgärd för elever med utmaningar i 

skriftlig berättarförmåga.   

 

Nyckelord 
Self-regulated Strategy Development, SRSD, skrivutveckling, skrivförmåga, skrivfärdighet. 
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1. Inledning 

Utvecklandet av elevers skriftspråkliga berättarförmåga behöver uppmärksammas i större utsträckning 

och undervisningsmetoder som ger goda resultat behöver lyftas fram. Att kunna uttrycka sig i skrift är 

viktigt ur många aspekter. I undervisningssammanhang är skrivandet ett viktigt arbetsverktyg i skolans 

alla ämnen. Via skrift förväntas eleverna uttrycka tankar, svara på frågor, reflektera och synliggöra sin 

intellektuella utveckling (Taube, 2013). Skrivandet främjar lärandet och är ett viktigt verktyg för 

elever att visa sitt kunnande (Graham, Collins & Rigby-Wills, 2017). I vårt nutida samhälle förväntas 

den enskilda individen använda skriftspråket för att söka information och förmedla sig både formellt 

och informellt via olika internetbaserade tjänster. Att kunna uttrycka sig i skrift blir då viktigt också ur 

en likvärdighetsaspekt. Goda skrivkunskaper, där förmågan att kunna skriva välorganiserat, med 

korrekt stavning och grammatik, är nyckelfaktorer för framgång inom såväl akademiska som 

yrkesmässiga sammanhang (Farrell, 2017).  

Skolverket (2019a) redovisar aktuell skrivforskning och det strukturella stöd lärare ger sina elever 

under skrivprocessen uppmärksammas. De forskningsresultat som skrivs fram påvisar att modelltexter 

och s.k. skrivramar erbjuder många elever stöd i skrivandet av faktatexter. Vidare uppmärksammas 

också forskning som visar att skrivande och läsande är processer som ömsesidigt stödjer varandra. I en 

metastudie av Graham och Herbert (2010) skrivs det fram ett resultat som ger evidens för detta 

samband och forskarna framhåller att undervisning i skrivstrategier stärker elevers läsförståelse. I 

studien rekommenderas att elever i skolan bör skriva oftare, behöver undervisning i skrivstrategier och 

i färdigheter att språkligt formulera sig i olika texttyper.  

I vår roll som speciallärare träffar vi många elever, både med typisk skrivutveckling och i 

skrivsvårigheter, som på olika sätt och i olika utsträckning ger uttryck för att det är mödosamt att 

skriva och att producera texter. Vår upplevelse är att många elever verkar sakna kännedom om olika 

texttypers struktur, samtidigt som de också saknar de strategier som behövs för att planera och 

strukturera det arbete som krävs för att skriva den efterfrågade texten. Det framstår därför som viktigt 

att belysa undervisningsmetoder som bidrar till att utveckla elevers skrivförmåga. Denna systematiska 

litteraturstudie kommer därför att inrikta sig på utvecklandet av elevers skriftliga berättarförmåga. 

Intresset riktas mot granskning och sammanställning av forskningsresultat kring skrivmodellen Self- 

Regulated Strategy Development, SRSD, vilken utvecklades år 1982 av Karen Harris och Steve 

Graham, båda professorer i specialpedagogik vid Vanderbilt University, Nashville, Tennessee (Harris, 

Graham, Mason & Friedlander, 2008). SRSD, vilken prövats och vidareutvecklats av forskningsteam 

och lärare, beskrivs som en undervisningsmodell där eleverna får explicit undervisning i olika 

skrivstrategier, stöttas i att utveckla sin planeringsförmåga och syftar till att möta eleverna i de 

svårigheter som kan upplevas i skrivprocessen. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att redovisa forskningsresultat gällande SRSD-

interventioner genomförda bland grundskoleelever med målsättningen att utveckla skriftlig 

berättarförmåga. 

Frågeställningar 

 

• Vilka resultat rapporterades gällande modellen Self- Regulated Strategy Development, SRSD, 

på elevers förmåga att skriva olika slags texttyper?  

• Kan SRSD-modellen anses vara gynnsam för utvecklandet av skrivförmågan hos elever som 

har utmaningar vad gäller skriftlig berättarförmåga? 
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2. Bakgrund  

 

2.1 Definition av grundskolans kravnivåer   

2.1.1 Kursplanen i svenska och svenska som andraspråk 

Den nuvarande Läroplanen för grundskolan, LGR 11, innehåller kursplaner med relaterade mål 

(Skolverket, 2018a). Dessa mål är i stor utsträckning baserade på goda språkliga och skriftspråkliga 

förmågor (Byström & Bruce, 2018). De nyckelkompetenser som ingår i samtliga skolämnen och till 

relaterade kunskapskrav är, utöver den kommunikativa förmågan, även förmågan att analysera samt 

förmågan att söka och hantera information, s.k. kognitiva förmågor. Betonas görs också den 

metakognitiva förmågan, vilken handlar om elevens förmåga att tänka kring det egna tänkandet. I 

LGR 11 regleras undervisningen av elevers skrivande genom kursplanerna för ämnena svenska samt 

svenska som andraspråk (Skolverket, 2018a). För de skrivrelaterade delarna är innehållet i de båda 

kursplanerna detsamma. I kursplanernas centrala innehåll beskrivs undervisningens innehåll, medan 

kunskapskraven talar om vad eleverna förväntas kunna i förhållande till de olika betygskriterierna, F-

A, där godkända betyg motsvaras av E-A. 

 

För att tydliggöra vad elever i den svenska grundskolan förväntas kunna för att bedömas ha en 

skrivförmåga som minst uppnår en godtagbar nivå, redovisas nedan de delar av styrdokumentens 

innehåll som vi bedömt vara av relevans för kommande delar av denna systematiska litteraturstudie. 

Inom ämnet svenska och svenska som andraspråk ska det bedrivas en undervisning som ger eleverna 

möjligheter att utveckla sitt skriftspråk och sitt intresse att skriva (Skolverket, 2018a). Undervisningen 

ska bidra till att eleverna känner tilltro till sin språkliga förmåga och sin förmåga att uttrycka sig i 

olika syften och sammanhang. Möjligheter ska ges för eleverna att utveckla de kunskaper som behövs 

för att formulera egna åsikter och tankar i olika texttyper. Eleverna ska också ges möjligheter att 

utveckla förmågan att bearbeta text, både enskilt och tillsammans med kamrater och lärare.  

 

Enligt kursplanernas centrala innehåll ska eleverna i årskurserna 1-3 i undervisningen ges möjligheter 

att utveckla förmågan att använda strategier för att kunna skriva texter med anpassning till deras 

texttypiska drag (Skolverket, 2018a). Texttyper som anges är instruerande, berättande samt 

beskrivande och förklarande texter. För att anses ha godtagbara skriftspråkliga kunskaper i slutet av 

årskurs tre förväntas eleven ha en skrivteknisk förmåga att, för hand eller på dator, skriva enkla texter. 

Vidare förväntas en korrekt stavning av ord som är vanliga för eleven samt en användning av punkt, 

frågetecken och stor bokstav. Eleverna ska kunna skriva enklare faktatexter innehållande 

grundläggande ämnesspecifika ord, samt berättande texter innehållande tydlig inledning, handling och 

avslutning. Eleverna förväntas också kunna ge enkla omdömen om egna och andras texter, samt på ett 

enkelt sätt bearbeta och förtydliga sina texter genom respons.  

 

I årskurserna 6 och 9 ges betyg i en sexgradig skala med bokstäverna F-A, där betyg F visar icke 

tillräckliga kunskaper, medan betyg E-A visar godtagbara kunskaper i ökad skala (Skolverket, 2018a). 

I årskurserna 4-6 ska skrivundervisningen enligt det centrala innehållet fortsatt utveckla elevernas 

förmåga att använda skrivstrategier som är anpassade till olika texttypers uppbyggnad och dess 

språkliga drag. De texttyper som aktualiseras är av typen berättande, beskrivande, förklarande, 

instruerande och argumenterande texter. Exempel som ges är faktatexter, beskrivningar av 

arbetsuppgift, reklam och insändare. Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att 

bearbeta individuella och gemensamma texter, samt sin förmåga att ge och få respons. För betyg E i 

årskurs 6 förväntas eleven i sitt skrivande att med viss säkerhet i språkriktighet, i användandet av 

grundläggande stavningsregler och skiljetecken kunna skriva begripliga texter av olika typer. Texterna 

förväntas innehålla en viss språklig variation och en i huvudsakligen fungerande struktur. Berättande 
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texter förväntas innehålla handling och en gestaltande beskrivning som betraktas som enklare. I 

sammanställningar från ett avgränsat urval av källor ska eleven ha förmågan att föra enkla resonemang 

kring informationens användbarhet. Detta ska då göras genom enkla beskrivningar, utifrån egna 

formuleringar och ett visst brukande av ord och begrepp som är ämnesspecifika. Eleven ska också ha 

förmågan att ge enkla omdömen om innehållet i egna och andras texter samt på ett huvudsakligen 

fungerande sätt bearbeta egna texter för att öka dess tydlighet och dess kvalitet.  

 

I årskurserna 7-9 anges att undervisningen, förutom stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och 

grammatik, ska behandla strategier för att skriva olika texttyper med anpassning till dess olika 

språkliga- och texttypiska drag (Skolverket, 2018a). De texttyper som anges är berättande, 

beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter. Undervisningen i 

skrivande ska också ge möjligheter för eleverna att bearbeta egna och gemensamma texter avseende 

dess innehåll och form, samt ge eleverna träning i att ge och ta emot respons. För betyg E anges i 

kunskapskravet att eleven ska kunna skriva de olika texttyperna med en i huvudsaklig anpassning till 

aktuell texttyp, dess struktur och dess språkliga norm. Vidare ska texten ha en viss variation gällande 

språket och innehålla en enkel textbindning. Den berättande texten ska innehålla berättargrepp och 

gestaltande beskrivningar av enklare art samt enkelt uppbyggd dramaturgi. Eleven ska kunna föra 

enkla och till viss del underbyggda resonemang gällande trovärdighet och relevans på information och 

källor, som eleven på egen hand ska kunna söka upp, välja ut och sammanställa. Kravet för 

sammanställningen är att den ska innehålla beskrivningar och förklaringar, samt ämnesrelaterat språk 

av ett enklare slag. Strukturen ska vara i huvudsak fungerande och sammanställningen ska innehålla 

citat och källhänvisningar. Eleverna förväntas kunna ge enkla omdömen gällande innehåll och 

uppbyggnad, samt med hjälp av respons på ett i huvudsak fungerande sätt omarbeta en text avseende 

dess kvalitet, tydlighet och uttryck. 

 

2.1.2 Nationella prov  

 
I Sverige genomförs nationella prov i årskurserna 3, 6 och 9. Syftet med dessa prov är att ge stöd för 

likvärdig bedömning kring måluppfyllelse i förhållande till kursplanernas kunskapskrav (Skolverket, 

2019b). Enligt statistik sammanställd av Skolverket framgår att en hög andel elever i den svenska 

grundskolan inte uppnår resultat på dessa prov som är i nivå med lägsta godtagbara kunskapskrav 

gällande de skrivrelaterade delarna i kursplanen för ämnet svenska respektive ämnet svenska som 

andraspråk. I resultatredovisningen för nationella prov genomförda under läsåret 2017/2018 i ämnet 

svenska erhåller 11,5 % av eleverna i årskurs 9 och 12,6 % av eleverna i årskurs 6 betyg F på 

skrivdelen. För elever i årskurs 3 redovisas att 8,8 % av eleverna ej når lägsta godtagbara kravnivå för 

skrivande av berättande text, samt motsvarande siffra 5,8% för skrivande av faktatext.  

Redovisat resultat för elever som läser enligt kursplanen i svenska som andraspråk visar att andelen 

elever i år 9 som får betyg F på skrivdelen är 41,2 % och i år 6 redovisas betyg F för 38,4 %. Gällande 

berättande text uppnår 19,3 % av eleverna i årskurs 3 ej lägsta kravnivån. Jämförbart resultat för 

skrivande av faktatext är 19,1 %. Sammanställningen visar att pojkar generellt presterar sämre än 

flickor oberoende av kursplan och stadium. Aktuellt resultat visar att det är angeläget att finna metoder 

för att alla elever ska kunna nå kunskapskraven. 

2.2 Definition av skrivprocessen  

2.2.1 Att behärska bokstavsskrift och stavning 

För att lära sig att skriva krävs en grundläggande förståelse av att talat och skrivet språk skiljer sig från 

varandra ur flera avseenden (Taube, 2013). I det talade språket är kommunikationen direkt, sker här-

och-nu, medan kommunikationen i skrift sker över tid, dvs där-och-då. Detta innebär att den som 

skriver måste kunna sätta sig in i läsarens perspektiv och utveckla en förståelse av vad som behöver 

framgå i texten för att läsaren ska förstå dess innehåll och mening. Det är också viktigt att eleven 
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utvecklar en förståelse av att skriftspråket skiljer sig från talspråket även ur det avseendet att 

skriftspråket är formellt, till skillnad mot talspråket som är informellt.  

 

För att lyckas i sitt skrivande behövs kännedom om språkets olika sidor (Taube, 2013). Språkets 

fonologiska sida handlar om att eleven känner till språkets betydelseskiljande ljud, de s.k. fonemen. 

Elevens förmåga att identifiera dessa språkljud har en viktig betydelse för stavningsförmågan. 

Ytterligare en viktig påverkansfaktor utgör den morfologiska sidan av språket. Med detta avses ordens 

struktur och hur orden kan böjas. Ord innehåller ett eller flera morfem, betydelsebärande enheter. 

Vidare är ett rikt ordförråd betydelsefullt för möjligheten att välja passande ord samt förmågan att på 

ett tydligt sätt få fram textens syfte, språkets semantiska sida. Kunskapen om ordföljdens påverkan på 

textens innehåll, språkets syntaktiska sida, samt medvetenheten om att språket används på olika sätt i 

olika sammanhang, språkets pragmatiska sida, är även de av väsentlig betydelse. Att ha kännedom om 

och vara medveten om dessa olika sidor av språket innebär att vara språkligt medveten. För att 

utveckla förmågan att skriva längre texter, göra styckesindelningar och bilda ord är kunskaper inom 

det syntaktiska området centralt, medan en pragmatisk medvetenheten är viktig för att en skribent ska 

kunna sätta sig in mottagarens perspektiv och välja passande skrivsätt utifrån ett aktuellt sammanhang.  

 

En grundläggande princip för bokstavsskrift är ljudprincipen, också kallad fonemprincipen (Elbro, 

2004). Alla alfabetiska skrifter tar sin utgångspunkt i denna princip, som innebär att varje språkljud, 

fonem, har ett tecken, en bokstav/ett grafem. I ord som är ljudenliga följs fonemprincipen, och varje 

bokstav motsvaras av bokstavens standarduttal. Det svenska skriftspråket innehåller många avvikelser 

från fonemprincipen, vilket innebär att svenskan inte kan ses som en enkel ljudskrift att lära sig. I den 

svenska bokstavsskriften finns fyra principer. Utöver ljudprincipen för enskilda bokstäver, 

standarduttal, finns också ljudprincipen för bokstavskombinationer, betingat uttal. Denna princip 

innebär att vissa ord, även om bokstäverna avviker från standarduttalet, har en viss regelbundenhet i 

uttalet, t. ex. tje-, j-ljud samt kort och långt vokalljud. I svenskan finns också betydelseprincipen eller 

morfemprincipen, vilken belyser ordens uppbyggnad av mindre betydelsebärande enheter, morfem. 

För stavning innebär denna princip att ett morfem stavas på samma sätt oavsett hur det förändras ur ett 

ljudmässigt perspektiv, t. ex. riktig-riktigt. Den fjärde principen är principen om ordspecifika uttal av 

äldre ord och låneord. Enligt denna princip behåller dessa inlånade ord sin ursprungliga stavning. 

Principen gäller också äldre svenska ord, vars uttal förändrats men stavningen bibehållits.  

 

Vanliga svårigheter som kan uppstå i den första stavningsinlärningen härrör till förmågan att flytta 

medvetenheten från ordens betydelse till ordens uttal, en förmåga som utvecklas med hjälp av 

undervisning i fonologisk medvetenhet (Taube, 2013). Fonologisk medvetenhet förklaras innebära 

medvetenheten om språkets ljudstruktur. Avgörande för utvecklingen av den skriftspråkliga 

färdigheten är att det etablerats en förståelse för att ord byggs upp av ljud och att varje ljud 

representeras av olika bokstäver, samt att talspråket är sammanhängande medan skriften är uppdelad i 

ord och meningar som följer förutbestämda regler. Ytterligare hinder som påverkar stavningsförmågan 

utgörs av den s.k. samartikulationen, vilken innebär att språkljuden uttalas nästan sammanhängande 

och att de påverkas av varandra. Ett exempel är ordet bil där b och i är starkt samartikulerade med 

resultatet att b uttalas som bi. Vidare påverkas stavningen också av förekomsten av de s.k. språkliga 

reduktionerna. Dessa innebär att ljud inuti orden försvinner, t. ex. t-ljudet i ordet fastna. Svårigheter 

för nybörjaren utgör också det faktum att ljud inuti orden påverkar och förändras av varandra, att de 

assimileras, som t. ex. n i bänk och planka. Senare i stavningsutvecklingen uppträder andra 

svårigheter, och det är då viktigt att det finns en medvetenhet och utvecklade färdigheter inom det 

morfologiska området.  

2.2.2 Att utveckla skriftlig berättarförmåga 

För att förstå och kunna förklara hur skriftligt berättande går till, har det konstruerats ett antal olika 

modeller. Den svenska läs- och skrivforskaren Karin Taube uppmärksammar i boken Barns tidiga 

skrivande (Taube, 2013) internationell skrivforskning och riktar intresset mot ett flertal olika 

skrivmodeller och dess förståelse av mentala processer och färdigheter som är väsentliga vid skrivande 

av olika texter. De som anses av relevans för denna systematiska litteraturstudie och dess intresse för 
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SRSD-modellen är presenterade av Hagtvet (2009), Flower och Hayes (1981) och Berninger och 

Swanson (1994).  

 

För att förklara läsande och skrivande används olika formler, och en ofta förekommande 

förklaringsmodell för läsning kallas The simple view of reading och beskriver läsning genom formeln 

Läsning = Avkodning x förståelse (Gough & Tunmer, 1986). På ett likartat sätt har skrivutvecklingen 

förklarats genom formeln Skrivning = inkodning x budskapsförmedling (Hagtvet, 2009). För att förstå 

ett skriftligt budskap krävs att orden känns igen och att det finns en förståelse för dess innebörd och 

mening (Taube, 2013). Inkodning innefattar förmågan att skriva för hand/på dator samt 

stavningsförmågan, två verktyg som är nödvändiga för att det talade ordet ska kunna omtolkas till 

skrift. Budskapsförmedling innebär förmågan att uttrycka ett stoff tydligt och klart samt skribentens 

förmåga att ta läsarens perspektiv. Vidare innefattas i budskapsförmedling även förmåga att skapa ett 

intressant, spännande och informativt budskap. Taube (2013) menar att skrivandet innehåller 

dimensioner som inte tydliggörs i Hagtvets modell och föreslår att modellen utvidgas och 

omformuleras. I denna förklaringsmodell utvidgas det tidigare begreppet budskapsförmedling till 

textbyggande och idéskapande. Skrivprocessen enligt Taubes förslag (2013) formuleras då enligt 

formeln Skrivning=Inkodning x Textbyggande x Idéskapande. Detta motiveras genom att det i 

textskapande ingår flera nödvändiga processer, processer som är samtidiga och som inbegriper mer än 

att skriva läsligt och att kunna stava ord rätt. Textbyggande handlar om, menar Taube (2013), att 

generera och skapa själva texten. För att göra detta behövs ett aktivt idéskapande, vilket i sin tur 

förklaras inbegripa flera mentala processer. Att skriva en text innefattar dels individens förmåga att 

planera själva skrivandet och att sätta dessa tankar på papper/skärm, samt att under hela tiden styra 

ordflödet. Ytterligare krävs av den som skriver att kontinuerligt utvärdera och om så behövs revidera 

det som skrivits. Inkodning, textbyggande och idéskapande är därför, menar Taube (2013) ett måste 

för skrivande. 

 

Ytterligare en förklaringsmodell, vilken utgår från ett kognitivt perspektiv och skrivandet som en 

problemlösande aktivitet, är konstruerad av Flower och Hayes (1981). I denna kognitiva modell är 

kärnan i skrivandet planeringsprocessen, vilken innefattar generering av tidigare kunskaper, idéer och 

mål, samt planering och revidering av dessa. I planering ingår att ta fram tidigare kunskaper om 

aktuellt ämne ur långtidsminnet, samt att organisera dessa med hänsyn tagen till ämne, avsedd 

mottagare och skrivtekniska kunskaper. Dessa aktiviteter förklaras vara samtidiga och växelverkar 

med varandra under själva skrivandet. Formulering och generering av egna mål förklaras vara av 

central betydelse och det är väsentligt att dessa mål formuleras av den som skriver. Målen ska vara 

kopplade till utförande och innehåll. Dessa tankar och idéer ska sedan översättas och synliggöras 

skriftspråkligt, på papper eller på bildskärm. Färdigheter av relevans är då handstil, stavning, ordval 

och passande meningsuppbyggnad. I denna översättande process, beskrivs en fara för överbelastning 

av korttidsminnet hos en oerfaren skribent, i de fall dessa färdigheter tar mycket energi och 

uppmärksamhet i anspråk och stör själva planerandet av vad och hur idéer ska formuleras. Slutligen 

förklaras granskning innebära en utvärdering och revidering av det som skrivits, upptäckten av 

felaktigheter och behov av förtydligande. Utifrån gjorda erfarenheter ändras och omarbetas texten. 

Denna aktivitet kan vara planerad och oplanerad, vilket innebär att revidering kan utföras under alla 

skrivprocessens stadier. Under själva skrivprocessen övervakar skribenten sig själv och sitt 

användande av de olika aktiviteterna. Självövervakningen fungerar som en strategi, en dirigent som 

medvetet väljer vilka mentala processer som ska aktiveras och hur den som skriver rör sig emellan 

dessa. Betydelsen av exekutiva funktioner, som stödjer elever i bytet mellan dessa mentala processer 

skrivs fram, samt hur avsaknad av dessa rutiner ofta är orsaken till barns svårigheter att fullfölja och 

upprätthålla arbetet under själva skrivprocessen. 

 

Den kognitiva processteorin för skrivande som konstruerats av Flower och Hayes (1981) har varit 

betydelsefull i forskning och för pedagoger, men då den utgår från vuxnas skrivande har det framförts 

åsikter om att den behöver anpassas för att bättre passa barns skrivande (Taube, 2013). En utveckling 

av modellen har utarbetats av Berninger och Swanson (1994, refererade i Taube, 2013). Modellen 

synliggör, menar Taube (2013), betydelsen av arbetsminnet när skrivprocessen utvecklas, då genom 

att färdigheter som automatiseras tar mindre energi i anspråk och att energi lämnas kvar till mer 
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kognitivt och lingvistiskt krävande moment. Korttidsminneskapacitet och de metakognitiva 

förmågorna, dvs individens förmåga att reflektera över och kontrollera det egna tänkande, förklaras 

som de två mest avgörande faktorerna gällande utveckling av skrivförmågan. Enligt denna 

utvecklingsversion sker planering, generering och revidering i en viss ordning allteftersom 

skrivförmågan utvecklas (Taube, 1993). Generering omformuleras i denna modell till textskapande 

och transkribering. Textskapande innefattar den mentala processen att föra över idéer till skrift genom 

att sätta ord på det planerade innehållet. Transkribering hänvisar till aktiviteter som att föra över ord 

till bokstäver, stavning av ord, hänsynstagande till grammatik och interpunktion samt att kunna utföra 

de nödvändiga finmotoriska handlingar som krävs. Textskapandet fungerar först när transkriberingen i 

viss mån automatiserats, då transkriberingsmomentet annars tar stora kognitiva resurser i anspråk och 

därmed i högre grad belastar arbetsminnet. Formandet av bokstäver och stavning av ord behöver 

därför till viss del vara automatiserat för att lämna utrymme till själva textskapandet. Revidering 

förklaras initialt ske genom enklare omarbetning gällande stavning, stor bokstav och skiljetecken. 

Förmågan att revidera utvecklas successivt till att innefatta värdering och omarbetning av hela stycken 

och med tiden även bearbetning av texter ur ett helhetsperspektiv. Därmed revideras texten med 

hänsyn till både form och innehåll. Planering beskrivs i modellen av Berninger och Swanson ske 

genom en progression från att i tidigt skrivande ha förmågan att endast planera efterföljande mening, 

till att utveckla förmågan att med tiden kunna planera textens innehåll utifrån dess helhet.  

 

Spencer och Petersen (2018) diskuterar Flower och Hayes kognitiva modell, och hur den 

uppmärksammar det viktiga sambandet mellan transkribering, generering av text samt arbetsminne. 

Att svårigheter inom transkriberingsområdet kan belasta arbetsminnet i den grad att det har en negativ 

påverkan på individens förmåga att utveckla texter vidhålls. Att ha automatiserade färdigheter gällande 

transkribering och god kännedom om olika skrivstrategier är, menar Spencer och Petersen (2018), 

nödvändigt för framgång inom skrivområdet, men anser inte att dessa färdigheter är tillräckliga. För att 

producera kvalitativa texter krävs dessutom goda språkliga färdigheter och att tillräckligt utrymme 

finns tillgängligt i arbetsminnet, något som även skrivs fram av Berninger och Swanson (1994, 

refererade i Taube, 2013). Elever behöver därför enligt Spencer och Petersen (2018) tidigt en 

skrivundervisning som innehåller både textgenerering och transkribering. Det belyses att det muntliga 

berättandet därmed kan fungera som en bro till det skriftliga berättandet, och att viktig kännedom om 

olika berättarstrukturer kan skapas ur båda traditionerna. Kännedom om berättelsestrukturer är viktigt 

ur det perspektivet att detta kunnande stödjer organiserandet av tankar och främjar därmed individens 

möjlighet att uttrycka sig. Muntliga språkfärdigheter anses vara grundläggande för skriftliga 

färdigheter, och det lilla barnet har övat sig på att presentera sina tankar och idéer muntligt långt innan 

de tränas i att göra detta via skriftspråket. Spencer och Petersen (2018) belyser det faktum att det de 

yngre eleverna inte kan uttrycka i skrift, är det som inte kan uttryckas muntligt. Detta belyser 

möjligheten att genom muntliga undervisningsformer, vilka anpassats efter ålder, tidigt utveckla barns 

berättarförmåga, och att detta kan göras oberoende av barns förmåga att transkribera. 

2.3. Elever med utmaningar i skriftlig 

berättarförmåga 

 
Enligt kriterier i DSM-5, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, vilket 

är en manual som används världen över för att identifiera flera olika svårigheter och diagnoser har 

elever med nedsättningar inom den skriftliga uttrycksförmågan nedsatta funktioner inom områden som 

innefattar stavning, grammatik och användandet av skiljetecken samt tydlighet i eller organisation av 

skrivet språk (Farrell, 2017). Vidare kan skrivrelaterade inlärningssvårigheter också påverka 

arbetsminnet och minnesfunktioner kopplade till ordförståelse. Dessutom lyfts morfologisk 

medvetenhet och förmågan att organisera information och överföra tankar till text som ytterligare 

problemområden.  
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Textskapande är en komplex handling vilken beskrivs involvera tre grundprocesser, planering av vad 

som ska sägas och hur det ska sägas, genomförande av planen i skriven text och slutligen bearbetande 

av texten (Graham & Harris, 2003). Vidare innehåller planering tre moment- att sätta upp mål, 

utveckla idéer och organisera dessa i en plan för skrivandet. Granskning av en text innebär att texten 

ska läsas och bearbetas. Skickliga skribenter har inga problem med att utföra dessa processer, men när 

det gäller elever med utmaningar i skriftlig berättarförmåga så använder de ofta en förenklad version 

som innebär att de antingen skriver det de vet om ett ämne eller skriver ur minnet. Ytterligare problem 

härleds till de mer tekniska aspekterna av skrivandet och till att formulera och omformulera mål. 

Dessa områden är ofta problematiska för elever med utmaningar i sitt skrivande. Dessa elever anses 

dessutom ägna liten eller ringa tid åt avancerad planering och använder inte heller i någon större 

utsträckning strategier när de skriver eller organiserar sina texter (Harris et al. 2008; Helsel & 

Greenberg, 2007). Ofta uppträder svårigheter med tekniska färdigheter i den grad att de stör i eleven i 

den textskapande processen. Dessa elever reviderar och omarbetar i liten utsträckning innehållet i sina 

texter. Ofta upplever de misslyckanden relaterat till sitt skrivande, med konsekvensen att den egna 

förmågan ifrågasätts, vilket skapar negativa förväntningar och motivationssvårigheter kopplat till 

skrivande. 

  
Elever med utmaningar i skriftlig berättarförmåga kan, när det gäller textskapande, uppvisa problem 

med de exekutiva funktionerna (Farrell, 2017). Tillsammans med begränsningar i 

arbetsminneskapacitet, kan detta yttra sig genom en undermålig meningsbyggnad och lexikal 

sammansättning, vilket därmed påverkar elevens förmåga att sätta ihop ord och dess medvetenhet om 

ordens struktur. Vidare kan dessa elever ha problem med koncentration, självreglering och 

arbetsminne och tenderar att ha mindre kunskap gällande olika texttyper, grammatik och retoriska 

stilfigurer som t. ex. metaforer och allitteration.  

 

2.3.1 Exekutiva funktioner 

 
Exekutiva funktioner handlar om hur vi använder den kunskap vi har och vår förmåga att använda oss 

av flera verktyg för att lösa problem (Fleischer & From, 2015).Tre grundstenar inom de exekutiva 

funktionerna handlar om att kunna hämma impulser samt innefattar arbetsminnet och den kognitiva 

flexibiliteten (Diamond, 2013). Den första grundstenen, impulskontroll, handlar om att kunna 

kontrollera sin uppmärksamhet, sitt beteende och sina tankar och/eller känslor. Det är viktigt att kunna 

välja vad vi ska fokusera på och stänga ute sådant som inte är kopplat till det vi gör eller till det mål vi 

har med en handling. Om elever har problem med sin impulskontroll kan det bli svårt att slutföra 

uppgifter och att stå emot yttre störningar som kan ses som snabba belöningar. Fleischer och From 

(2015) lyfter att självkontroll är en viktig faktor för hur det kommer att gå för ett barn eller en elev på 

längre sikt.  

 

Den andra grundstenen, arbetsminnet, behövs för att kunna hålla information i minnet och samtidigt 

arbeta med den, som t. ex. vid problemlösning (Diamond, 2013). Utan ett fungerande arbetsminne blir 

det svårt att mentalt kunna sortera information, översätta instruktioner till handling t. ex. följa ett 

recept, kunna sammanföra ny information för att kunna dra slutsatser och se hur saker och/eller idéer 

hänger ihop. I och med att det är av största vikt att kunna hålla målet i tanke och kunna tränga undan 

sådant som ej är av vikt, är impulskontrollen och arbetsminnet beroende av varandra. Impulskontrollen 

kan hjälpa arbetsminnet genom att hålla hjärnans arbetsyta fri från distraktioner och från att bli 

överbelamrad med information. Forskare inom detta område är enligt Diamond (2013) ej överens om 

impulskontrollen är en separat kognitiv förmåga eller om det är en produkt av ett beteende när 

människan använder sig av arbetsminnet.  

 

Den sista grundstenen, den kognitiva flexibiliteten, bygger på de två andra exekutiva funktionerna och 

utvecklas senare (Diamond, 2013). Den kognitiva flexibiliteten, är kopplad till förmågan att kunna 

byta perspektiv eller förmågan att angripa ett problem. En väl fungerande kognitiv flexibilitet gör att 

du kan anpassa dig efter nya krav, regler eller prioriteringar t. ex. byta fokus mellan uppgifter. För att 
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kunna ändra perspektiv behöver vi kunna undertrycka våra tidigare uppfattningar och aktivera ett 

annat perspektiv i arbetsminnet.  

Fleischer och From (2015) delar upp de exekutiva funktionerna i fyra steg där det första steget handlar 

om idéskapande och det andra steget om att planera själva utförandet av idén. Det tredje steget innebär 

att arbeta mot ett mål och utföra uppgiften, både med hänsyn till individuella behov och även till de 

krav som ställs i olika situationer. Det fjärde och sista steget handlar om att kunna bedöma arbetet 

under själva processen och kunna göra ändringar om det krävs. Det blir tydligt att dessa exekutiva 

funktioner hänger ihop och att det finns en ömsesidig påverkan. Att kunna skriva olika typer av texter 

är starkt förknippat med dessa målinriktade aktiviteter, vilka stöds av de exekutiva funktionerna både 

på en lägre och högre nivå (Drijbooms, Groen & Verhoeven, 2015). Drijbooms et al. (2015) lyfter att 

det inte är förrän på senare tid som forskare börjat utarbeta en idé om att det inte bara är de exekutiva 

funktionerna på en högre nivå som påverkar skrivprocessen utan även de på en lägre nivå. Där de 

högre funktionerna som t. ex. att kunna planera, resonera och lösa problem, är sammankopplade med 

och bygger på de lägre funktionerna, vilka beskrivs som att kunna fokusera på en uppgift, hålla kvar 

fokus och slutföra uppgifter samt att kunna stänga ute störande moment och inte agera på impuls. 

Detta har i sin tur kopplats ihop med skrivutveckling på ord- och textnivå, där de högre exekutiva 

funktionerna förmodas hänga ihop med utveckling på textnivå och de lägre med utvecklingen på 

ordnivå. Något annat som också blir väldigt tydligt är att de exekutiva funktionerna är kritiska när det 

kommer till hur väl skrivandet fungerar, vilket i sin tur kan kopplas till akademisk framgång och hur 

väl vi lyckas i dagens samhälle (Fleischer & From, 2015). De exekutiva funktionerna fungerar bättre i 

en stöttande lärmiljö och för att kunna automatisera dessa processer krävs övning genom repetitioner 

(Diamond, 2013; Fleischer & From, 2015). En stöttande lärmiljö ser till att eleverna känner igen sig i 

uppgiften eller i olika situationer och att arbetet är överskådligt, en lagom blandning av rutiner och 

utmaningar med stöttning av vuxna förebilder (Fleischer & From, 2015). 

2.4 Självreglerat lärande  

Dent och Koenka (2016) lyfter att det finns flera definitioner av självreglerat lärande, men att man 

kunnat enats kring fyra grundläggande funktioner: att det är en dynamisk och uppbyggande process, 

att de som använder sig av självreglerat lärande sätter upp specifika uppgifts- eller uppnåendemål, att 

det egna lärandet hela tiden utvärderas och att elevers kognitiva förmåga, motivation och beteende 

spelar en stor roll.  

Självreglerat lärande förklaras vara ett målinriktat lärande som styrs av individens metakognition, 

användandet av strategier och förmågan att driva sitt arbete framåt, mastery orientation, (Pino-

Pasternak, Basilio & Whitebread, 2014). Zimmerman (2002) förklarar metakognition som en 

medvetenhet och kunskap om det egna tänkandet. De elever som använder sig av självreglerande 

strategier på en metakognitiv nivå planerar, organiserar, instruerar och övervakar sig själv samt 

utvärderar sin egen prestation i olika steg och under olika tillfällen i lärprocessen. Elever inhämtar 

kunskap och utvecklar förmågor genom att vara aktiva deltagare i sin egen lärprocess (Dent & 

Koenka, 2016; Pino-Pasternak et al., 2014; Zimmerman, 2002 ). Eleverna är aktiva deltagare som 

driver det egna arbetet framåt genom att de sätter mål för sitt lärande och kan därmed överblicka, 

reglera och kontrollera sin kognition, motivation och sitt beteende. För att kunna göra detta behöver 

eleverna använda sig av specifika strategier för att nå kunskapsmål och tron på den egna förmågan blir 

central i denna process (Zimmerman, 2002). Dessa personliga processer påverkas i sin tur av miljö och 

beteende i ett ömsesidigt förhållande. Beteendet påverkas både av inre personliga processer, men 

också av yttre källor kopplade till miljö och socialt umgänge. Hur väl det självreglerande lärandet 

fungerar handlar om hur väl eleven kan använda de personliga processerna för att reglera sitt beteende 

och den omgivande miljön.  

Tron på den egna förmågan kan kopplas till två andra nyckelfaktorer nämligen, användandet av 

lärstrategier och övervakande av de egna processerna, där elever som har en stark tilltro till den egna 

förmågan visar på en mer effektiv tillämpning av lärstrategier och har en bättre överblick över den 

egna prestationen (Zimmerman, 1989, 2002). En viktig yttre social påverkan är den vuxne förebilden 

som modellerar och övertygar eleven om att den är en kapabel individ med förmåga att lära sig och 
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utvecklas. Allt för att stärka elevens självbild genom att tron på den egna förmågan ökar, vilket i sin 

tur leder till en mer funktionell användning av olika lärstrategier samt ett beteende som gynnar 

lärandet. Individer som har en stark tilltro till den egna förmågan sätter upp mer utmanande 

uppnåendemål för sitt lärande. Förmågan att kunna övervaka sitt beteende, när det kommer till att 

uppnå mål och reflektera över deras effektivitet, ökar motivationen att fortsätta och att förbättra sina 

inlärningsmetoder. Den höga motivationen och den väl fungerande anpassningsförmågan ökar inte 

bara chansen att lyckas med sina studier utan framtidssynen blir också ljusare.  

För att kunna ta kontroll över det egna lärandet krävs en strategi för hur planeringen ska gå till, samt 

att strategin hela tiden utvärderas efter hur väl fungerande den är (Zimmerman, 1989). Planeringen är 

inte bara kopplad till den uppgift som ska utföras utan även till miljön (Dent & Koenka, 2016; 

Zimmerman, 1989). Målen som satts upp och den lärmiljö eleven befinner sig i kan påverka det 

självreglerande lärandet både positivt och negativt, antingen som en möjlighet vilken guidar eleven 

rätt eller som en begränsning som hindrar utveckling. Ytterligare en komponent som är starkt kopplad 

till ett självreglerat lärande är förmågan att sätta upp specifika mål av en viss svårighetsgrad för att 

kunna nå långsiktiga mål. För att kunna ta makten över sin egen lärprocess krävs att eleven kan sätta 

upp mål och ta till sig effektiva strategier för att nå dessa mål. Vidare behöver eleven kunna övervaka 

sin egen prestation för att kunna identifiera framsteg, kunna omstrukturera den fysiska och sociala 

kontexten och planera sin tid. Slutligen krävs av eleven förmågan att utvärdera sina egna metoder, 

kunna koppla process till resultat och anpassa framtida metoder (Zimmerman, 2002).  

Zimmerman (2002) delar upp det självreglerande lärandet i tre faser: den förutseende fasen, 

utförandefasen och den självreflekterande fasen. Under den förutseende fasen analyserar eleven 

uppgiften genom att sätta upp mål och planera. Här spelar motivationen en stor roll, där tron på den 

egna förmågan, intresse och målorientering är underliggande processer som påverkar lärandet. När det 

kommer till utförandefasen står självkontrollerande och självobserverande strategier i centrum. 

Exempel på dessa strategier är fantasi, självinstruktion och förmågan att fokusera. Vidare behövs 

också strategier för att utföra uppgifter, där antecknande under arbetets gång och förmågan att prova 

sig fram ingår. Den självreflekterande fasen innehåller omdöme i form av självutvärdering och 

reflektera kring den egna reaktionen på t. ex. de resultat som uppnåtts.  

2.4.1 Självreglerat lärande i klassrumskontext 

Hur sker då det självreglerande lärandet? Det man kunnat enas kring är att fem metakognitiva 

processer är inblandade i det självreglerande lärandet: att kunna sätta upp mål, planera, övervakande 

av sitt eget lärande, självkontroll och självutvärdering (Dent & Koenka, 2016). Dessa processer gör 

det möjligt för elever att ta makten över sitt eget lärande och i det långa loppet även sin framtid.  

Pino-Pasternak et al. (2014) belyser det faktum att interventioner baserade på självreglerat lärande, 

genomförda i klassrumskontext med elever som var 8 år och äldre, har visat sig ge gynnsamma 

effekter på muntlig uttrycksförmåga, användandet av strategier och skolprestationer. 

Forskningsintresset har på senare tid riktats mot att ringa in framgångsfaktorerna gällande självreglerat 

lärande i klassrumsundervisning. Pino-Pasternak et al. (2014) kategoriserade tillvägagångssätt som 

ansågs främja det självreglerande lärandet i undervisningen i tre grupper; typ av aktivitet, 

undervisningspraxis samt klassrumsklimat och lärmiljö. De typer av aktiviteter som ansågs främja det 

självreglerande lärandet var kollaborativa och komplexa uppgifter, samt uppgifter som kopplades till 

flera långsiktiga mål. Vidare lyftes betydelsen av uppgifters koppling till elevernas intressen och 

erfarenheter. Dessutom förespråkades utmanande aktiviteter, vilka tog hänsyn till elevernas proximala 

utvecklingszoner och löstes i samspel med andra. Den proximala utvecklingszonen, härleds till 

Vygotskij, och utgörs av skillnaden mellan det eleven kan utföra på egen hand och det som kan utföras 

tillsammans med en mer erfaren person (Gibbons, 2014). Pino-Pasternak et al. (2014) fann vidare att 

aktiviteter med tydlig struktur, som inrymde en varierad kravnivå där alla elever kunde bidra till 

lösningen gynnade det självreglerande lärandet. 

I den andra gruppen behandlas undervisningspraxis vilken betonar explicit undervisning av de 

självreglerande strategierna (Pino-Pasternak et al., 2014). I undervisningen uppmuntras eleverna att 

delta i lärandet genom dialog där utrymme lämnas för utbyte av idéer och möjligheter att ställa frågor. 
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För att kunna delta i ett kollaborativt lärande och utveckla den kommunikativa kompetensen, t. ex. att 

lyssna på andra och kunna hantera konflikter, behövs explicita instruktioner. Eleverna erbjuds tillfällig 

stöttning som gradvis övergår från lärarreglerat lärande till elevreglerat lärande. Olika former av 

bedömning tillämpas där eleverna får träna självbedömning, där fokus ligger på individuell utveckling. 

Den tredje och sista gruppen betonar vikten av det goda klassrumsklimatet och en stöttande lärmiljö. 

Planering av undervisningsaktiviteter och organisering av klassrumsmiljö sker med hänsyn till 

elevernas intressen. Vidare tas även hänsyn till elevernas individuella lärandemål, deras behov av 

stöttning och anpassning av uppgifternas svårighetsgrad. Ett tillåtande och stöttande klassrumsklimat, 

där olika åsikter respekteras, främjar utvecklingen av elevernas självreglerande strategier. I lärmiljön 

förmedlas lärarens förväntningar för elevernas lärande och deras beteende. Slutligen poängteras vikten 

av ett stöttande klassrumsklimat som främjar ett prestationsorienterat beteende där eleverna vågar ta 

sig an utmanande uppgifter, ser misstag som utvecklingstillfällen samt accepterar och bemästrar 

negativa känslor som kan uppstå i undervisningssammanhang.  

2.4.2 Strategibaserad skrivundervisning 

För att hjälpa elever med utmaningar i skriftlig berättarförmåga att bli mer strategiska i sitt skrivande 

behöver de undervisas i att använda sig av de självreglerande strategier som används av mer 

kompetenta skribenter (Graham & Harris, 2003). Detta sker bäst i en processinriktad och stöttande 

lärmiljö där det finns ett syfte för skrivandet, en frihet att själv välja ämne och där det finns möjlighet 

för eleven att dela sina texter med andra. Vidare är det betydelsefullt att eleverna i sin egen takt 

förväntas planera och granska sina texter. 

 

Undervisning i textskrivande kan utgå från det som kallas en strategibaserad skrivundervisning. Detta 

sätt att undervisa i skrivande härleds av Wengelin och Nilholm (2013) till kognitiv forskning och till 

den forskning om skrivande och skrivutveckling som presenterades i skrivmodellen av Flower och 

Hayes. Den strategibaserade undervisningen bygger upp elevernas medvetenhet om vilka kognitiva 

processer som används vid skrivande samt undervisning i hur dessa processer kan användas. De tre 

kognitiva processer som ingår i undervisningen är planering av innehåll, där hänsyn tas till kunskap 

om mottagare och den aktuella texttyp. Vidare ingår i planering av skrivandet att upprätta mål och 

delmål. Vidare undervisas också eleverna i hur dessa skrivplaner ska omsättas till språk och sedermera 

i att utvärdera och redigera det som skrivits. För att kunna använda dessa strategier vid skrivandet, 

behöver eleverna undervisas i vad dessa processer innebär och för detta behövs konkret undervisning i 

hur dessa processer tillämpas praktiskt. Det framställs som väsentligt att eleverna på egen hand sätter 

upp mål, väljer lämpliga strategier och kan utvärdera dessa. Eleverna ges stöd i planeringen av 

scheman eller checklistor med ord, s. k. akronymer, innehållande de bokstäver som representerar de 

ingående strukturella momenten i texten. 

 

2.5 Self-Regulated Strategy Development  

Self-Regulated Strategy Development, SRSD, förklaras vara en undervisningsmodell där explicit 

undervisning i skrivstrategier kombineras med undervisning i självreglerande strategier (Harris, 

Graham, Mason & Freidlander, 2008; Helsel & Greenberg, 2007). SRSD skapades i syfte att utveckla 

och förenkla skrivprocessen hos elever i stora inlärningssvårigheter (Harris, Graham, Mason & 

Freidlander, 2008). Målgruppen för SRSD har under årens lopp utökats, och modellen har prövats på 

elever vilka beskrivs som ”average-to-better writers” (Harris et al., 2008, s. 5) och på elever som av 

olika anledningar och i olika grad upplever svårigheter relaterade till skrivprocessen. Modellen har 

använts inom den ordinarie klassrumsundervisningen, i mindre grupper alternativt i undervisning 

riktad mot enskilda elever (Harris et al., 2008; Helsel & Greenberg, 2007).  

  

I SRSD-modellen betonas utvecklandet av elevernas kunskaper i skrivstrategier samt vikten av att höja 

deras motivation (Graham & Harris., 2003). I syfte att bättre förstå och behärska skrivprocessen, 

undervisar och utvecklar SRSD-modellen elevernas kognitiva och självreglerande strategier, deras 

innehållskunskap och deras strategier för hur skrivuppgiften ska angripas. Att utveckla självreglering 

görs genom att elever tränas i att arbeta målinriktat, att kunna övervaka den egen arbetsprocessen och 
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driva arbetet framåt. Kunskap i innehållskunskap innebär att eleverna vet vilka strategier de ska 

använda sig av när de tar sig an en specifik uppgift. Elevernas motivation för skrivande stärks genom 

att tron på den egna förmågan stärks.  

2.5.1 Praktisk tillämpning 

I SRSD-modellen kännetecknas planeringen av explicit undervisning i strategier som stöttar 

skrivandeprocessen och det självreglerande lärandet (Graham & Harris, 2003). Ett aktivt lärande 

genom interaktion betonas, där samarbete sker både mellan lärare-elev och elev-elev. Instruktioner ges 

i sex steg, där de skriv- och självreglerande strategierna introduceras och utvecklas. Dessa steg är i 

nämnd ordning; Utveckla bakgrundskunskap, Diskutera det, Modellera det, Memorera det, Stötta det 

och Självständigt arbete (Graham & Harris, 2003; Harris el al., 2008). Stegen ska betraktas som 

riktlinjer och något som lärare och elever vid behov kontinuerligt kan återvända till. 

 

Kortfattat förklaras dessa steg innebära att eleven under det första steget, Utveckla bakgrundskunskap, 

i samarbete med läraren utvecklar de bakgrundskunskaper som anses nödvändiga för den aktuella 

genren (Harris et al., 2008). Skrivstrategier kopplade till aktuell genre och självreglerande strategier 

aktualiseras, vilket också innefattar de ord och begrepp eleven behöver kunna för att förstå 

instruktioner. I detta steg introduceras de för strategin så viktiga självinstruktionerna. Tillsammans 

utvecklar lärare och elev dessa självinstruktioner, en slags motivationshöjande påståenden som eleven, 

utifrån sina individuella behov formar, och uttalar för sig själv under det kommande skrivandet. I 

nästkommande steg, Diskutera det, diskuterar lärare och elev gemensamt fördelar kopplat till aktuell 

skrivstrategi och de självreglerande strategierna. Alla stegen i strategin, samt en minnesramsa, en 

akronym, introduceras och diskuteras. Det finns olika akronymer kopplade till olika genrer. Flera av 

dessa förklaras i kommande resultatgenomgång, men finns också presenterade av Harris et al. (2008) i 

lärarhandledningen Powerful writing strategies for all students. Vidare diskuteras under det andra 

steget elevens engagemang och insats, tillsammans med att egna mål sätts upp. Dessa mål är 

individuella och kan skapas genom analys av texter som eleverna tidigare skrivit inom samma genre. 

Syftet med detta arbete är att synliggöra positiva resultat i det kommande arbetet, förbättra elevens 

inställning till skrivandet och skapa individuella mål. Vidare diskuteras under detta steg till vilken typ 

av text aktuell skrivstrategi, fungerar alternativt inte fungerar. Under det tredje steget, Modellera det, 

modelleras skrivstrategin och självinstruktionerna, av läraren eller av en mer kunnig kamrat, vilken 

tänker högt vid användande av strategins alla steg, och samtidigt skriver en text. Det understryks att 

det är viktigt att den som modellerar samtidigt uttalar de självinstruktioner som härleds till hur det 

egna arbetet ska drivas framåt och hur motgångar klaras av. Som visuellt stöd kan strategin synliggörs 

för eleverna på olika sätt och checklistor kan användas, även dessa tillgängliga i lärarhandledningen. 

Vikten av självinstruktioner diskuteras och eleverna ges möjlighet att ytterligare utveckla sina egna. I 

det fjärde steget, Memorera det, ska eleverna memorera minnesstrategin och sina själv-instruktioner. 

Under det femte steget, Stötta det, skriver eleverna en text och använder skrivstrategier, 

självinstruktioner och de självreglerande strategierna. Läraren stöttar eleverna efter behov, och 

erbjuder gemensamt skrivande när så behövs. Stöttningen minskas gradvis och eleven kommer så 

småningom till det sjätte och sista steget, Självständigt arbete. 

 

Genom en lektionsplanering motsvarande 8 - 12 lektioner, genomförda 3 ggr/vecka har elever, i 

åldersgrupper motsvarande de svenska mellan- och högstadie-åldrarna, utvecklat ett självständigt 

skrivande motsvarande den sjätte och sista nivån (Harris et al., 2008). Lektionernas längd uppges 

variera mellan 20 - 60 minuter beroende på genre och elevernas ålder. Instruktionerna skräddarsys 

efter elevens behov och förmåga och är kriteriebaserade. Detta innebär att arbetet sker i individuell 

takt och att eleven till viss del bör behärska aktuell instruktionsnivå innan nästa nivå introduceras. 

Detta är en pågående process där nya strategier introduceras löpande och där tidigare strategier 

kontinuerligt utvecklas. Modellen beskrivs som enkelt att individualisera, och mer kompetenta elever 

kan hoppa över vissa steg. Vidare kan en elev anses vara i behov av undervisning enligt SRSD-

modellen gällande en viss genre, men inte vid undervisning kopplad till en annan genre, allt beroende 

på elevens individuella behov och tidigare kunskaper. Harris et al. (2008) understryker att erfarenhet 

har visat att undervisning i skrivstrategier och självreglering ökar skrivförmågan i de fall elever har 
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betydande utmaningar i inlärning och beteende. Vidare är det viktigt att elever med utmaning i 

skriftlig berättarförmåga undervisas i samtliga sex steg, samt att undervisning i utvecklande av 

bakgrundskunskap, diskussion av strategier och modellering av strategier inte är tillräckligt för dessa 

elever. Det femte steget i modellen, att stötta, har visat sig vara betydelsefullt för dessa elever. 

De begränsningar som skrivs fram gällande modellen är enligt Harris et al. (2008) att även om 

skrivstrategier och självreglerande strategier är väsentliga för skrivutveckling är dessa inte tillräckliga 

för att utveckla en god skrivförmåga. Skrivande enligt SRSD är därför att betrakta som ett 

komplement till övrig undervisning. Vidare är det väsentligt att ha i åtanke att för att elever ska 

utveckla sitt skrivande med hjälp av SRSD-modellen, måste de ha kommit en bit på väg i sin 

grundläggande skrivutveckling. Detta innebär att eleverna bör kunna formulera hela meningar, kunna 

skriva för hand och ha utvecklat en grundläggande stavningsförmåga.   

3. Metod 

3.1 Metodval 

I dagens samhälle ökar kraven på det som kallas för evidensbaserad pedagogik där forskning i högre 

grad ska ligga till stöd för undervisningen (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). 

Begreppet evidensbaserad pedagogik beskrivs innebära att lärare i sin undervisning integrerar metoder 

som är vetenskapligt beprövade. En systematisk litteraturstudie kan användas som en källa till 

evidensbaserad information för att stödja och utveckla praktik, t. ex. inom skolan, genom att föra 

samman flera studier till en sammanhängande helhet (Eriksson Barajas et al., 2013; Forsberg & 

Wengström, 2013; Petticrew & Roberts, 2006). Den kan fungera som ett användbart underlag till vilka 

utbildningsinsatser i den pedagogiska verksamheten ett samhälle väljer att satsa på. Då skolans 

praktiska verksamhet utgår från tidigare forskning som sammanställs på detta sätt bedrivs en 

evidensbaserad pedagogik, i enlighet med svensk Skollag vilken fastslår att undervisningen ska utgå 

från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (Wengelin & Nilholm, 2016). Syftet med denna 

systematiska litteraturstudie var att redovisa resultatet av interventioner där SRSD genomfördes bland 

grundskoleelever och dess effekt på deras skriftliga berättarförmåga. 

 

Syftet med systematiska litteraturstudier är att begränsa systematiska fel genom att identifiera, bedöma 

och syntetisera för att komma fram till en vetenskaplig sammanfattning (Eriksson Barajas et al., 2013, 

Petticrew & Roberts, 2006). För att besvara syftet till denna studie valdes metoden systematisk 

litteraturstudie, då den handlar om att ta reda på om en viss intervention visat sig vara effektiv när det 

kommer till elevers skrivutveckling. I jämförelse med en allmän litteraturstudie beskrivs en 

systematisk litteraturstudie ha en större tillförlitlighet (Eriksson Barajas et al., 2013). När det kommer 

till att svara på praktikorienterade frågeställningar som ska bidra till evidensbaserad kunskap lämpar 

sig denna metod, med dess systematik och dess transparens, väl. Transparens är viktigt vid en 

systematisk litteraturstudie, där en tydlig sökstrategi, tydligt beskrivna kriterier och metoder som 

ligger till grund för den sökning och det urval som görs ska finnas. Det är centralt att en systematisk 

litteraturstudie är öppen för granskning och replikerbar, därför beskrivs tillvägagångssättet i denna 

studie noggrant, från sökning i databaser, motivering till inklusions- och exklusionskriterier, slutgiltigt 

urval av artiklar som kvalitetsgranskats efter en mall till resultatet. Resultatet i en systematisk 

litteraturstudie ska inte vara en sammanfattning som svarar på vad som framkommit inom ett visst 

område utan ska istället svara på en eller flera specifika frågor (Petticrew & Roberts, 2006). Detta görs 

genom att hitta och se över alla bevis för svar på frågeställning/ar.  
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3.2 Datainsamlingsmetod 

I den inledande sökningen, vilken gjordes 2019-02-24, användes sökordet self-regulated strategy 

development or SRSD, då detta är den metod som är i fokus för studien. Sökningarna gjordes i två 

databaser, EBSCOhost och PsycINFO. Referenserna begränsades sedan i tre steg, se Tabell 1, med 

hjälp av den booleska operationen “AND” (Eriksson Barajas et al. 2013). I båda databaserna söktes 

artiklar oberoende av årtal, dock tidsbestämdes per automatik årtalen från år 1992 - 2018. Sökorden 

som användes var desamma i båda databaserna.  

3.2.1 Urval 

I databaserna EBSCOhost och PsycINFO begränsades antalet artikelträffar genom förval av kritiskt 

granskade artiklar, s.k. peer- review. Vidare riktades sökningarna mot engelskspråkiga, vetenskapliga 

artiklar (academic journals/scholarly journals). Sökningarna resulterade i sammanlagt 103 artiklar, 

varav 79 träffar i EBSCOhost, och 24 i PsycINFO. I EBSCOhost reducerades antalet tillgängliga 

artiklar till 61, då dubbletter automatiskt sorteras bort.  

 

Tabell 1. Sökord och antal träffar. (peer-review och academic journal, english markerade vid 

sökningen).  
 

Sökord Antal 

träffar 

EBSCOhost 

Antal träffar 

PsycINFO 

1 self-regulated strategy development or SRSD 977 356 

2 self-regulated strategy development or SRSD AND primary 

school or secondary school or elementary school or middle 

school or junior high school 

305 120 

3 self-regulated strategy development or SRSD AND primary 

school or secondary school or elementary school or middle 

school or junior high school AND writing skills or writing ability 

or writing development or writing improvement 

150 51 

4 self-regulated strategy development or SRSD AND primary 

school or secondary school or elementary school or middle 

school or junior high school AND writing skills or writing ability 

or writing development or writing improvement NOT higher 

education or high school or college  

 61  24 

3.2.2 Inklusions-och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier 

I den här studien ligger intresset kring hur effektiv SRSD-modellen är och de upplägg som bäst kan 

besvara den frågan är experimentella studier och kvasi-experimentella studier (Eriksson Barajas et al., 

2013, Petticrew & Roberts, 2006). Därför inkluderades endast studier med denna typ av designer i 

föreliggande studie då dessa svarade bäst till dess syfte och frågeställningar. I denna systematiska 

litteraturstudie belyses resultatet av ett antal utförda interventioner, samtliga med ett fokus på 

skrivmodellen SRSD. Det som kännetecknar en experimentell design är att minst en grupp genomgår 

en intervention och att det finns en kontrollgrupp, dessutom ska det ske en slumpmässig fördelning 

mellan de deltagare som hamnar i interventions- och kontrollgruppen (Eriksson Barajas et al., 2013, 

Petticrew & Roberts, 2006). Då antalet experimentella studier ofta är begränsade inom flera 

forskningsområden kan även kvasi-experimentella studier inkluderas. De kvasi-experimentella 



17 

 

studierna har även de ett bevisvärde, om än något mer begränsat än de experimentella studierna, när 

det kommer till att påvisa effekter av en viss intervention. Den kvasi-experimentella designen 

karaktäriseras av att den innehåller en intervention av något slag och oftast finns det någon form av 

kontrollgrupp. Det som skiljer en kvasi-experimentell studie från en experimentell är det 

slumpmässiga urvalet, vilket ibland kan betyda att matchning har skett baserat på t. ex. 

socioekonomisk status eller någon typ av svårighet hos deltagarna. 

 

Eriksson Barajas et al. (2013) beskriver vikten av att välja ut studier av hög kvalitet som underlag för 

den systematiska litteraturstudien och studier med experimentell design har ett högt bevisvärde när det 

gäller att visa på t. ex. effektiviteten hos en viss typ av intervention. Den interna validiteten hos 

experimentella studier är hög, vilket innebär att slutsatser i högre grad kan dras kring huruvida en 

intervention visat sig vara effektiv eller inte. Begränsningen hos en kvasi-experimentell studie ligger i 

att urvalet inte är slumpmässigt och därför kan inte de grupper som jämförs anses lika vid 

interventionens start. För att öka tillförlitligheten införs då ofta förtest och eftertest, där grupper som 

kommer delta i studien, som antingen interventions- eller kontrollgrupp, genomgår ett test innan och 

efter interventionen.  

Exklusionskriterier 

Då intresset för denna litteraturstudie riktades mot elever i den åldersgrupp som ingår i den svenska 

grundskolan, exkluderades de artiklar där målgruppen var äldre än elever i årskurs 9, alternativt 

påbörjat en gymnasial utbildning. Vidare valdes artiklar bort som behandlade relationen mellan 

läsning och skrivande, då detta ej motsvarade litteraturstudiens syfte. Artikelsökningen i de båda 

databaserna EBSCOhost och PsycINFO resulterade i dubbla träffar gällande ett antal artiklar. Dessa 

dubbletter exkluderades. Trots förval att endast inkludera vetenskapliga artiklar, hittades i 

resultatlistan flera reviewer och meta-analyser, vilka exkluderades. Inklusions- och 

exklusionsförfarandet redovisas nedan i Tabell 2. 

Tabell 2. Abstractläsning – Exklusion och Inklusion av artiklar från sökningen 

  
 Återstående referenser från sökningen EBSCOhost PsycINFO Totalt 

antal  

1 Efter sökning i EBSCOhost och PsycINFO  
Kombinationen: 
“self-regulated strategy development or SRSD AND 

primary school or secondary school or elementary school 

or middle school or junior high school AND writing skills 

or writing ability or writing development or writing 

improvement NOT higher education or high school or 

college”.  
 

61 24 85 

2 Exklusion av dubbletter.  61 13 74 

3 Exklusion av rapport, meta-analys och review.  53 11 64 
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4 Exklusion av artiklar med interventioner som 

kombinerades med läsning.  
50 8 58 

5  Exklusion av artiklar där urvalsgruppens ålder är högre än 

16 år eller undervisning i annan skolform än grundskola.  
48 8 56 

6 Exklusion av artiklar som inte innehöll en experimentell 

eller kvasi-experimentell design. 
12 2 14 

7 Exklusion av artiklar där SRSD-modellens alla steg ej 

använts. 
11 2 13 

3.2.3 Kvalitetsgranskning 

Värdet av en systematisk litteraturstudie styrs av kvaliteten på de ingående artiklarna, vilka därför bör 

granskas och värderas noggrant (Eriksson Barajas et al. 2013). Utvalda kvalitetskrav och övergripande 

frågor bör synliggöras och slutligen sammanföras och graderas. En bedömningsmall, inspirerad av 

Eriksson Barajas et al. (2013), har därför sammanställts, se Bilaga 1, och använts vid granskning av de 

artiklar som ingår i denna systematiska litteraturstudie. Kvalitetsgranskningsmallen, i sin slutgiltiga 

form, arbetades fram genom provgranskning av två artiklar, där en var av experimentell design och en 

av kvasi-experimentell design. Utöver att granska artiklarnas kvalitet användes delar av 

granskningsmallen i ett sammanfattande syfte. Aktuell värdering graderas i hög (1), medel (2) och låg 

(3), där betyg 1 har högt bevisvärde, betyg 2 har måttligt bevisvärde och betyg 3 har lågt bevisvärde. 

Enligt Eriksson Barajas et al. (2013) bör forskning som är kvantitativ granskas utifrån följande 

kriterier: syftet med studien samt dess frågeställningar, dess design, urvalsförfarande, dess 

mätmetod/er och hur resultat har analyserats och tolkats. För högsta betyg krävdes enligt vår 

kvalitetsbedömning att frågor 1-9 besvarades med ett ja. För medelnivå besvarades frågorna 1, 2, 4, 5 

och 6 med ett ja. Om en eller flera av frågorna på medelnivå besvarades med ett nej, bedöms artikelns 

kvalitet som låg. Av de 13 inkluderade artiklarna fick sex av dem betyg 1, sju av dem betyg 2 och inga 

artiklar fick betyg 3. De artiklar som bedömdes med betyg 2 saknade antingen en bortfallsanalys eller 

så diskuterades inga etiska överväganden. 

3.2.4 Databearbetning 

För att få svar på de aktuella frågeställningarna lästes och sammanfattades resultatet från de 13 utvalda 

artiklarna, vilka samtliga innehåller interventioner. Enligt Eriksson Barajas et al. (2013) ska artiklarnas 

resultat sedan kodas systematiskt och det är först genom analys som resultaten sedan kan 

sammanställas (Eriksson Barajas et al., 2013). Databearbetningen genomfördes systematiskt genom att 

samtliga artiklar lästes igenom och därefter sammanställdes data från respektive artikel i en 

översiktstabell (Tabell 3). Rubrikerna i tabellen valdes med inspiration från Eriksson Barajas et al. 

(2013) och Petticrew och Roberts (2006). Tabellen innehöll då följande rubriker: referens, sample, 

design, intervention, resultat/slutsats och betyg. Artiklarna numrerades och organiserades i alfabetisk 

ordning för att underlätta för läsaren. 

3.3 Etiska överväganden  

 

I enlighet med de riktlinjer som presenteras för etiskt hänsynstagande (Eriksson Barajas et al. 2013) 

har vi i denna systematiska litteraturstudie redovisat resultaten för samtliga artiklar som valts ut, både 

de resultat som påvisar signifikanta effekter av SRSD och de som visar motsatsen. De för uppsatsen 

utvalda studierna kommer att arkiveras i tio år, och samtliga är kritiskt granskade genom s.k. peer-

review. Vi har i enlighet med ovan angiven granskningsmall, granskat hur etiska överväganden 

presenterats i respektive artikel. I de fall samtycke ej redovisades gavs ett lägre betyg. Enligt gällande 
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forskningsetiska regler ska alla vetenskapliga studier som involverar minderåriga barn ha granskats av 

etisk kommitté, något som publicering i vetenskapliga tidskrifter borgar för (Vetenskapsrådet, 2017).  

4. Resultat 

De 13 inkluderade artiklarna i föreliggande studie var av experimentell design eller av kvasi-

experimentell design (se Tabell 3). Interventionerna var utförda i USA, Kanada, Portugal, Tyskland 

och Spanien. Interventionerna inriktades mot elever i årskurserna 2 till 8. Studiernas sammanlagda 

deltagarantal uppgick till 1868 elever, där den minsta studien innehöll 21 st. deltagare och den största 

592 st. deltagare. Interventionerna genomfördes i ordinarie undervisning alternativt i mindre 

undervisningsgrupper och var antingen lärar- eller forskarledda. Resultatet sammanställdes i en 

översiktstabell, Tabell 3. Resultatet sammanställdes sedan i ett inledande avsnitt kring genomförande 

och SRSD-modellens tillämpning i de aktuella artiklarna. Därefter beskrevs de skrivstrategier som 

användes i de utvalda artiklarna, vilka var kopplade till argumenterande, berättande och beskrivande 

textgenre. Artiklarna grupperades sedan i kategorier, grundade på SRSD-modellens utfall gällande 

textkvalitet, textstruktur, textbindning, textlängd, upprätthållande av förvärvad kunskap och social 

validitet. 

 

Tabell 3 

 

Referens 

 

 

Sample Design Intervention Resultat/Slutsats Betyg 

1.Cuenca- 
Sanchez et al.  
(2012) 

N = 21 
Interventions- 
grupp n = 

11  kontrollgrupp n = 

10 , årskurs 7,  ej 

åldersadekvata 

gällande skrivande/svår 

beteende- 
problematik, USA. 

Experi- 
mentell  
 

SRSD + POW + TREE i 

kombination med SD 

(self-determination) 

Argumenterande text. 

Liten grupp, tre 

speciallärare i varje 

grupp. 
 

Interventionsgruppen 

presterade signifikant bättre än 

kontrollgruppen gällande 

antalet ord, sambandsord, 

uppsatsdelar (texttypiska 

element) och kvalitet. 

2 

 

2. De La Paz 

(2005) 

 

N = 133 
Interventions- 
grupp: 12 st. elever 

med learning 

disabilities (LD), 39 st. 

average och 19 st. 

talented. 
Kontrollgrupp: 46 st. 

average och 17 st. 

talented. Åk 8. USA 

 

Kvasi- 
experi- 
mentell 

 

Två interventioner; 

undervisning i strategier 

för historiskt 

resonemang  och  SRSD 

för skrivande av 

argumenterande text/ 

STOP and DARE. 

Ordinarie undervisning/ 

lärare 

 

Elever i interventionsgruppen 

skrev signifikant bättre texter 

än kontrollgruppen. Elever 

med LD i 

interventionsgruppen, skrev 

argumenterande texter 

motsvarande den nivå som 

talented writers producerade 

vid förtest, gällande längd och 

kvalitet. 

1 

3. Furey et al. 

(2017) 

 

N = 107 
Interventionsgrupp 

elever “at risk” 19 st., 

kontrollgrupp elever 

“not at risk” 88 st. Åk 

4. USA. 

Kvasi- 
experi- 
mentell 

Interventionen bestod av  
 SRSD + F- SPEED. 

Berättande text. Liten 

grupp/forskare 

Interventionen förbättrade 

förmågan hos elever med 

utmaning i skriftlig 

berättarförmåga att 

använda  ortografiska och 

grammatiska regler. 

Interventionsgruppens  resultat 

ej bättre gällande textkvalitet 

2 
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Referens Sample Design Intervention Resultat/Slutsats Betyg 

 

 
4. Garcia & 

Fidalgo  
(2008) 

N = 121 

Två interventions- 

grupper: SRSD n = 48, 

SCM n = 31 (bortfall 

10 st. som ej redovisas) 

Kontrollgrupp:  

n = 32. År 5 och 

6,  elever med LD, 10-

12 år, Spanien 

Experi- 
mentell  
 

Två interventions- 
grupper, en fick SRSD + 

POD + THE VOWELS, 

den andra fick SCM 

(Social Cognitive Model 

sequential skill 

aquizition). Båda 

modeller undervisade 

självreglerande 

strategier. Beskrivande 

text. Liten grupp/forskare 

Den självreglerande instruktion 

som gavs i form av SRSD var 

mer effektiv gällande att 

förbättra och utveckla tron på 

den egna förmågan. De båda 

interventionsgrupperna var 

signifikant bättre än 

kontrollgruppen gällande 

struktur, kvalitet och röd tråd. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Glaser & 

Brunstein  

(2007) 

N = 113 (-3, 

bortfall)Interventions-

grupper: Grupp A: 

strategi + självreglering 

22 flickor, 19 pojkar, 

Grupp B: strategi, 19 

flickor, 5 pojkar. 

Kontrollgrupp: 15 

flickor, 23 pojkar. 

Medelålder 9,9 år, 

Tyskland 

Kvasi- 

experi- 

mentell  

Två interventions- 

grupper, strategy +self-

regulation 

(SRSD) och strategy 

only. Visa att explicit 

undervisning i 

självreglering kunde 

bidra till utvecklandet av 

skrivstrategier och 

utveckla elevers skriv-

förmåga. Berättande text. 

Ordinarie undervisning/ 

forskare 

Interventionsgrupperna visade 

båda på ökad kunskap gällande 

textskapandet. Dock visade 

strategy + self-regulation att de 

i större utsträckning 

applicerade sina kunskaper vid 

planering och bearbetning av 

sina berättelser.  

Strategy + self-

regulation  skrev mer 

fullständiga berättelser med 

högre kvalitet än skrivstrategi-

gruppen och kontrollgruppen. 

1 

6.Harris et al. 

(2012a) 
 

N = 262 elever och 20 

lärare. År 2-3. 
Berättande text 
 n = 113,  

Argumenterande text n 

= 149 

Interventionsgrupperna 

fungerade som 

varandras 

kontrollgrupp. USA. 

Experi- 
mentell  
 

Undersökte resultatet på 

elevers skrivande 

då  SRSD 

implementerades av 

lärare, genom  två 

interventioner, SRSD + 

POW+TREE för 

argumenterande text och 

SRSD + POW + WWW, 

What=2, How=2 för 

berättande text. Ordinarie 

undervisning/ lärare 

Båda interventionsgrupperna 

visade förbättringar gällande 

antalet texttypiska element och 

kvalitet. Större förbättringar för 

argumenterande text. Antalet 

sambandsord förbättrades 

endast i den argumenterande 

texten. Båda grupperna skrev 

kortare texter.   

1 

7. Harris et al. 

(2012b) 
N = 56 elever och 20 

lärare. År 2-3. 
 Berättande text  
n = 23 
Argumenterande text n 

= 33. Interventions- 
grupperna fungerade 

som varandras 

kontrollgrupp. 
Elever med utmanande 

beteende parades ihop 

med elever utan 

beteende- 
problem. USA. 

Experi- 
mentell 
 

Genom två 

interventioner, SRSD + 

POW+TREE för 

argumenterande text och  
SRSD + POW+ WWW, 

What=2, How=2  för 

berättande text 

undersöktes huruvida 

SRSD genomförd av 

lärare förbättrade 

skrivförmågan hos 

eleverna. Ordinarie 

undervisning/ lärare 

Förbättrat 
resultat i 

interventionsgrupperna 

gällande antal texttypiska 

element och kvalitet för båda 

genrerna. Elever med 

beteendeproblematik 

tillgodogjorde sig 

interventionen i mindre 

utsträckning än elever utan 

beteendeproblematik gällande 

kvalitet på den berättande 

texten och antalet sambandsord 

i den argumenterande texten. 

1 

8.Lane et al. 

(2011). 

 N = 44 

Åk 2. 

Interventionsgrupp 

 n = 23 

Kontrollgrupp n = 21 

 Elever med skriv- och 

beteendeproblematik 

(EBD). USA. 

Experi- 

mentell  

 

Interventions- 

gruppen undervisades i 

SRSD +,  POW+TREE 

för argumenterande text 

och SRSD + POW + 

WWW, What=2, How=2 

för berättande text. Liten 

grupp. 

SRSD som skrivmodell ökade 

skrivprestationen i 

interventionsgruppen för elever 

med eller  i riskzonen för EBD, 

gällande struktur, kvalitet och 

längd. Kunskaperna överfördes 

inte till klassrumsundervisning. 

 

 1 
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Referens Sample Design Intervention Resultat/Slutsats Betyg 

 

 
9. Limpo & 

Alves (2014) 

N = 192 

Elever i årskurs 5-6, 

med portugisiska som 

modersmål.  

Interventionsgrupp: 

109 elever. 

Kontrollgrupp: 83 

elever. Portugal 

Kvasi- 

experi- 

mentell  

Interventions- 

grupp undervisades 

i  planering och 

självreglering genom 

SRSD + CRES 

(=TREE). 

Argumenterande texter. 

Ordinarie undervisning/ 

lärare 

 

Interventionsgrupp skrev 

längre texter och av bättre 

kvalitet  än kontrollgrupp.  

 2 

10. Limpo & 

Alves (2018) 
 N = 119 
Elever med 

portugisiska som 

modersmål, utan 

diagnostiserade 

skrivsvårigheter. Åk 2.  
Två interventions- 
grupper:  
SRSD + TR n = 43 
SRSD n = 37 
Kontrollgrupp n = 39 
Portugal.  

Kvasi- 
experi- 
mentell 

design 

SRSD + transkription 

(TR),  och  SRSD 

undervisades i  
SRSD + CASA 

,   WWW, What = 3, 

How = 2. Berättande text 

. 
SRSD+TR: explicit träna 

skrivande av  bokstäver, 

ord meningar. Implicit 

träna stavning av 

ljudstridiga ord. 

Ordinarie undervisning/ 

forskare 

Interventionsgrupperna skrev   

mer utvecklade planeringar, 

längre och mer fullständiga 

berättelser än kontrollgrupp. 

Visar att SRSD kan användas i 

7-årsåldern. SRSD+TR ökade 

skrivflytet för hand, 

stavningsförmågan gällande 

ljudstridiga ord, planering och 

berättelsens fullständighet i 

jämförelse med SRSD och 

kontrollgrupp. SRSD + TR 

särskilt effektivt för kvalitet på 

berättande texter hos svagare 

elever.  

2 

11. Mason et al. 

(2017) 
N = 592 elever 
och 19 lärare 
Kontrollgrupp: 156 

flickor och 110 pojkar, 

48 st. elever i 

skrivsvårigheter. 
Interventions- 
grupp: 171 flickor ,155 

pojkar, 47 st. i 

skrivsvårigheter.  
Åk 5-6. USA. 

Experi- 
mentell  

Utforska effekten av 

SRSD, när 

den   genomfördes av 

lärare inom den ordinarie 

undervisningen. Lärare 

utbildades enligt PDBP. 

Interventions- 
grupp: SRSD +  POW + 

TREE. Argumenterande 

text. Ordinarie 

undervisning/ lärare 

Interventionsgruppen hade högre 

resultat gällande antal ord 

och totalt antal element.  
Vid testet för att kontrollera 

upprätthållandet av förvärvad 

kunskap gällande texttypiska 

element så visade resultatet på 

en hög effekt för elever utan 

skrivsvårigheter och en låg 

effekt för dem i 

skrivsvårigheter.    
Elever i skrivsvårigheter är i 

behov av en mer intensiv 

intervention.  

2 

12. Sawyer 

et  al. (1992) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

N = 56 
33 st. elever med LD i 

olika interventions- 
grupper: 
Direct teaching (DT)   

n = 11 
SRSD-without explicit 

self-regulation 

instructions n = 11 
SRSD n = 11 
Kontrollgrupp (PC) n = 

10 
Normal- 
presterande (NA) n = 

13 
 Åk 5-6. USA 

Kvasi- 
experi- 
mentell 

Självregleringens 

påverkan på 

skrivförmågan. Tre 

interventions- 
grupper: SRSD, SRSD-

WESR utan explicit 

undervisning i 

självreglering samt DT, 

endast  undervisning i 

strategier och 

självständigt skrivande. 

WWW, What=2, How=2 

för berättande text  Liten 

grupp/lärare 

Två av interventionsgrupperna: 

SRSD och SRSD-WESR 

presterade bättre än 

kontrollgrupp och  DT gällande 

berättelsestruktur. Att det inte 

visades signifikanta skillnader 

mellan DT och kontroll, ger 

stöd åt användandet av self-

statements, modellering och 

kollaborativa instruktioner.. 
Gällande kvalitet visades  inga 

signifikanta skillnader mellan 

interventionsgruppperna, men 

presterade på samma nivå som 

gruppen med NA.  

 

 

 

 

 

 

 2 
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4.1 De granskade artiklarnas genomförande 

Då denna systematiska litteraturstudie undersökte interventioner vilka genomfördes i enlighet med 

SRSD-modellen förekom endast artiklar där interventioner följde SRSD-modellens sex grundläggande 

steg. Dessa steg var: (a) utveckla bakgrundskunskap, (b) diskutera strategin, (c) modellering av 

strategin, (d) memorering (e) kollaborativ stöttning och (f) självständigt övande. Vidare beskrevs att 

vid genomgångarna betonades de självreglerande strategierna, vilka var att sätta upp mål, att instruera 

sig själv under skrivandet, självinstruktion, att övervaka sitt eget arbete, och slutligen 

självförstärkning. Vidare visade artikelgranskningen att tre av artiklarna innehöll interventioner vilka 

studerade både argumenterande och berättande texttyper (Harris et al., 2012a, b; Lane et al., 2011), att 

fem interventioner studerade argumenterande texter (Cuenca-Sanchez, Mastropieri, Scruggs & Kidd, 

2012; De La Paz, 2005; Limpo & Alves, 2014; Mason et al., 2017; Wong, Hoskyn, Jai, Ellis & 

Watson, 2008), att fyra interventioner riktades mot berättande texter (Furey, Marcotte, Wells & 

Hintze, 2017; Glaser & Brunstein, 2007; Limpo & Alves, 2018; Sawyer, Graham & Harris, 1992) och 

slutligen att en intervention genomfördes mot den beskrivande texttypen (García & Fidalgo, 2008).  

4.1.1 Strategi för argumenterande text 

En av de textgenrer som användes i interventionerna var den argumenterande texttypen. I en 

argumenterande text uttrycks en tes/åsikt som underbyggs med argument (Skolverket, 2017). Den 

följer en struktur där tesen inleder ett kommande resonemang innehållande argument och åsikter som 

stödjer tesen. Slutligen skrivs en sammanfattning vilken förstärker den inledande tesen. I studierna 

valdes att komplettera SRSD-strategin med olika akronymer, en slags minnesramsor som ska hjälpa 

eleverna vid planering av skrivandet. Granskningen av artiklarna visade att i fem av dem användes 

minnesramsan POW + TREE (Cuenca-Sanchez et al., 2012; Harris et al., 2012a, b; Lane et al., 2011; 

Mason et al., 2017). Bokstäverna POW förklarades i samtliga artiklar stå för: Pick my idea, Organize 

my notes och Write and say more. I artiklarna presenterades bokstavskombinationen TREE i två 

genomföranden, ett för yngre och ett för äldre elever. I fyra av studierna, vilka riktades mot de yngre 

eleverna, stod akronymen TREE för: Topic Sentence, Reasons, Ending och Examine ( Harris et al., 

2012a, b; Lane et al., 2011; Limpo & Alves, 2014). I två av artiklarna, vilka riktades mot äldre elever, 

användes en variant av TREE som istället stod för: Topic Sentence, Reasons, Explanations och Ending 

(Cuenca-Sanchez et al., 2012; Mason et al., 2017). Vidare förklarades att eleverna inom denna genre 

skrev en inledande tes, där eleverna skulle förklara vad de tyckte, skriva tre eller fler argument för 

varför de tyckte som de gjorde samt kontrollera argumentens trovärdighet. För de yngre eleverna 

förenklades skrivstrategin genom att det först E:et stod för Ending vilket innebar att eleverna skulle 

skriva en sammanfattning. I det sista steget Examine skulle eleverna kontrollera att de fått med alla 

delar (Harris et al., 2012a). De äldre eleverna skulle istället förklara sina argument, Explain reasons 

och avslutningsvis sammanfatta texten, Ending (Mason et al., 2017).  

 

Referens Sample Design Intervention Resultat/Slutsats Betyg 

 

 
13. Wong et al. 

(2008) 
N= 55 
varav 24  identifierades 

som elever med 

inlärnings- 
svårigheter, beteende- 
problematik, 

andraspråkselever eller 

lågpresterande. 
Interventions- 
grupp n = 26 
Kontrollgrupp n = 29 
Åk 6, Kanada. 

Experi- 
mentell 
 

Interventions- 
grupp: SRSD+  
CHAIR. Sju 

övningsuppsatser  skrevs. 
Argumenterande text. 

Ordinarie undervisning/ 

forskare 

Interventionsgruppen 

överträffade kontrollgruppen 

gällande tydlighet och 

organisation i sina texter.  

         1 
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Ett gemensamt intresseområde för dessa studier var huruvida SRSD-modellen förbättrade 

skrivförmågan hos elever i interventionsgrupperna (Cuenca-Sanchez et al., 2012; Harris et al., 2012a, 

b; Lane et al., 2011; Mason et al., 2017). Tre av studierna intresserade sig för effekten när lärare 

genomförde interventionen inom den ordinarie undervisningen (Harris et al., 2012a, b; Mason et al., 

2017). Två av studierna vilka genomfördes i mindre undervisningsgrupp riktades mot elever med 

EBD, elever med beteendeproblematik (Cuenca-Sanchez et al., 2012) och elever med och utan 

skrivsvårigheter (Mason et al., 2017). 

 

I studien av De La Paz (2005) användes en annan typ av minnesstrategi, kallad STOP and DARE. 

Minnesstrategin STOP användes som struktur vid planeringen av den argumenterande texten, där S 

stod för Suspend judgement, T för take a side, O för Organize ideas och P för Plan more as you write. 

DARE användes för att hjälpa eleverna att komma ihåg de texttypiska elementen i en argumenterande 

text, D = develop a topic sentence, A = add supporting ideas, R = reject an argument for the other 

side och E = end with a conclusion. Intresset för denna studie låg i att använda SRSD både som en 

strategi för att skriva argumenterande text, men även för att undervisa i hur man byggde upp ett 

historiskt resonemang och bedöma ifall modellen gav positiv effekt på elevers skrivande och 

resonerande (De La Paz, 2005). 

 

Ytterligare en variant av en minnesstrategi som kombinerades med SRSD vid skrivandet av 

argumenterande texter var CHAIR (Wong et al., 2008). Vid denna strategi används en stol som 

bildstöd, där sitsen symboliserade skribentens åsikt och benen två argument för den egna tesen och två 

motargument. Det forskarna vill undersöka i denna studie var om ett lärarkonstruerat skrivstöd, 

CHAIR, i kombination med den teoretiskt och empiriskt underbyggda modellen SRSD skulle öka 

effektiviteten av det lärarkonstruerade skrivstödet (Wong et al., 2008).   

4.1.2 Strategi för berättande text  

 

I de studier som vid granskning visade sig innehålla interventioner som undersökte den berättande 

genren var ett gemensamt intresseområde att undersöka SRSD-modellens effekt på elevernas 

skrivförmåga, samt dess eventuella effekter på elevernas berättelser (Glaser & Brunstein, 2007; Harris 

et al., 2012 a, b; Lane et al. 2011 ; Sawyer et al. 1992). Den berättande texten innehåller beskrivningar 

som kan vara antingen fiktiva eller verkliga och som beskriver karaktärers handlingar samt deras 

tankar och känslor (Oakhill, Cain & Elbro, 2018). Strukturen i en berättande text följer en 

dramaturgisk kurva med inledning, en händelse som startar ett förlopp, huvudkaraktären och dennes 

mål, ett problem som måste lösas och en lösning. I två interventioner utgjordes urvalsgruppen av 

samtliga elever inom den ordinarie undervisningen (Glaser & Brunstein, 2007; Harris et al., 2012a), i 

en annan riktades intresset mot elever med beteendeproblematik inom den ordinarie 

undervisningskontexten (Harris et al., 2012b). I studierna presenterades ytterligare urvalsgrupper vilka 

utgjordes av elever i skrivsvårigheter och med beteendeproblematik (Lane et al., 2011) och 

inlärningssvårigheter (Sawyer et al., 1992). De två sistnämnda studierna genomfördes i mindre 

gruppkonstellationer, utanför ordinarie undervisning.  

 

Vid planering och genomförande använde eleverna akronymer av ett annat slag som anpassats till den 

berättande texttypen. I fyra av interventionerna planerade och genomförde eleverna skrivandet efter 

den av Harris och Graham utarbetade strategin POW+ WWW, What = 2 och How= 2 (Harris et al., 

2012 a, b; Lane et al. 2011 ; Sawyer et al. 1992). Under skrivprocessen förväntades eleverna 

genomföra sju steg, representerade av minnesramsans olika bokstäver. W= Who is the main character 

or characters?, W=When does the story happen?, W= Where does the story take place?, What =What 

does the main character do or want to do?, What do other characters want to do?, What= What 

happens then?, What happens with the other characters?, How= How does the story end?, How= How 

does the main character feel/ How does the other characters feel?. I en av interventionerna, i vilken 

eleverna genomförde skrivandet enligt likartad planering och innehåll, anpassades minnesramsan till 

A-H-A + 7W för att passa elevernas tyska modersmål (Glaser & Brunstein, 2007). 
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Vidare presenterades i två av artiklarna (Furey et al. 2017; Limpo & Alves, 2018) interventioner där 

de berättande texterna planerades efter modifierade minnesramsor. I de båda interventionerna 

kompletterades undervisningen i skrivstrategi med ytterligare undervisningsområden. Limpo och 

Alves (2018), vilka genomförde en intervention i Portugal riktad mot elever inom ordinarie 

undervisning, använde planeringsstrategin CASA för att hjälpa eleverna att generera och organisera 

sina idéer. Följande stödfrågor användes: How does the story start; Who, Where and When? What 

happened and How?, What was the solution? What happened next? How do they feel? How does the 

story end?. Den ena interventionsgruppen fick utöver undervisning i skrivstrategi också aktivt träna 

sin transkriberingsförmåga. Tre grupper jämfördes med varandra, kontrollgrupp, SRSD och 

SRSD+TR (transkribering). 

 

Ytterligare en intervention, vilken riktades mot elever i skrivsvårigheter, struggling writers, 

genomfördes SRSD och dess sex steg, i kombination med minnes- och planeringsstrukturen F-

SPEED, där F= är meningen inramad, framed, med versal och skiljetecken?, S, P= Har meningen 

subjekt och predikat?, E= Eleverna utvärderade, evaluate, sina meningar genom att fråga sig (a), 

Kommer läsaren att bli förvirrad av min mening? ( b) Kommer läsaren att tycka min mening är 

intressant?, E= Kan jag utöka, extend, mitt predikat?, D= Kan jag beskriva, describe, mitt subjekt? 

(Furey et al., 2017). I denna intervention riktades fokus dels mot explicit undervisning i 

skrivstrategier, men också mot automatiserad färdighet i skrivteknik, stavning och enkel 

meningsuppbyggnad och dess eventuella resultat på elevers färdigheter gällande att skriva berättande 

texter.  

4.1.3 Strategi för beskrivande text  

 

I en av artiklarna (García & Fidalgo, 2008) fick eleverna skriva en beskrivande text, där de texter som 

skrevs vid eftertest skulle jämföra ryggradsdjur med ryggradslösa djur. Skolverket (2017) förklarar att 

syftet med en beskrivande text är att beskriva ett fenomen och inleds oftast med en klassificering 

vilken förklarar vad det är texten ska beskriva och i vilken kontext det aktuella fenomenet hör hemma. 

Därefter görs beskrivningar inom olika områden och eventuellt med mellanrubriker.  

 

I den aktuella studien undersöktes effekten av två typer av interventioner kopplade till skrivandet, 

SRSD och SCM, Social Cognitive Model sequential skill aquizition (García & Fidalgo, 2008). Båda 

modellerna byggde på kognitiva strategier och särskilt fokus låg vid att uppnå samstämmighet mellan 

bilden av den egna skrivförmågan i förhållande till självbilden hos elever i inlärningssvårigheter. Alla 

grupper som ingick i studien skrev beskrivande texter, vilka var två interventionsgrupper och en 

kontrollgrupp. Kontrollgruppen följde ordinarie kursplan, vilket innebar att de inte fick undervisning i 

processkrivning eller några kognitiva strategier.  

 

Den ena interventionsgruppen instruerades enligt de sex stegen i SRSD, samt i en minnesstrategi 

kopplad till planeringsfasen, kallad POD + THE VOWELS (García & Fidalgo, 2008). Där POD stod 

för Pick ideas, Organize ideas (genom att följa vokalerna) och Develop your text. THE VOWELS stod 

för vokalerna O, A, I, U, E som blev objective of the text, audience, ideas, united ideas och essay 

draft. Sedan användes även en minnesstrategi för bearbetningen av texten kallad RED, där R = read 

the text, E = evaluate och D = do necessary changes. Den andra interventionsgruppen tilldelades en 

intervention kallad SCM, där gruppen gavs instruktioner i fyra steg: observation, efterliknande, 

självkontroll och självreglerande (García & Fidalgo, 2008). I första steget instruerades eleverna i hur 

skrivprocessen gick till, för att sedan i andra steget efterlikna en modell genom att arbeta i par där 

deltagande antar rollerna som observatör och modell. I tredje steget låg fokus vid att automatisera 

processen och i sista steget handlade det om självständigt arbete. I samtliga steg ingick planering, 

redigering, omarbetning och skrivning.  
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4.2 SRSD och resultat av interventioner 

I de 13 inkluderade artiklarna rapporterades resultatet av genomförda interventioner i effektstorlekar. 

De mått som användes för att mäta interventionernas effektivitet var Hedges g, Eta2  och Cohens d, och 

effektstorlekarna rapporterades som låga, medel eller höga. För Eta2, vilket skrivs η2 , tolkas en låg 

effekt vara .01, en medel effekt vara .06 och slutligen att .138 anses vara en hög effekt (Pallant, 2010). 

För Cohens d och Hedges g anses utfallet av en intervention som visar 0.2 vara av en låg effekt och en 

medelstor effekt motsvaras av storleken 0.5 (Fisher, Frey & Hattie, 2018; Howell, 2002; Pallant, 

2010). För att en intervention ska anses ha haft en hög påverkan anges mätvärdet 0.8 eller högre. 

 

Forskaren Hattie har identifierat olika nyckelfaktorer och hur dessa påverkar elevernas prestationer 

och utfallet av undervisningen (Fisher et al., 2018). Hattie menar att det inom 

undervisningssammanhang inte är möjligt att ha värdet noll som utgångspunkt, då hänsyn måste tas till 

elevernas naturliga mognad och utveckling. De åtgärder som används i skolans undervisning måste 

därför ha ett värde som är högre än det värde som skulle uppnåtts genom deltagande i den ordinarie 

undervisningen. Elevens förväntade intellektuella mognad motsvarar enligt Hattie effektstorlekar 

mellan d = 0.0 till d = 0.15. Vanlig undervisning motsvarar effektstorlekar mellan d = 0.20-0.40 och 

lärare bör därför sträva efter en undervisning som leder till förbättringar motsvarande minst ett värde 

av d = 0.40. Hattie konstaterar att en uppmätt effektstorlek motsvarande d = 0.20 är att anse som en 

liten effekt i undervisningssammanhang. Om utfallet av en pedagogisk intervention uppmätts till en 

effektstorlek motsvarande d = 0.40 är det, enligt Hattie att anse som en medelstor effekt. 

Interventioner som uppvisar effektstorlekar motsvarande d = 0.60 anses ha stora effekter på elevernas 

lärande. Vidare menar Hattie att en intervention inom undervisning endast kan anses vara mer 

effektfull än ordinarie undervisning i de fall effektstorleken är högre än d = 0.40.  

 

I kommande resultatredovisning anges de effekter som rapporterades i de artiklar som inkluderades i 

denna studie. Detta görs utifrån SRSD-modellens effekt på textkvalitet, textstruktur, textbindning, 

textlängd och upprätthållande av förvärvad kunskap. Vidare redovisas uppmätta effekter gällande hur 

SRSD uppfattades av lärare och elever, dvs modellens sociala validitet. Samtliga redovisade effekter 

är jämförelser mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp och till fördel för interventionsgrupperna. 

4.2.1 Textkvalitet 

I en majoritet av de utvalda artiklarna redovisades interventionens effekter gällande kvaliteten på 

texterna (Cuenca-Sanchez et al., 2012; De La Paz, 2005; Furey et al. 2017; García & Fidalgo, 2008; 

Glaser & Brunstein 2007; Harris et al., 2012a, b; Lane et al., 2011; Limpo & Alves, 2014; Wong et al., 

2008). Textkvalitet innebar att elevtexterna bedömdes utifrån dess övergripande kvalitet, både form- 

och innehållsmässigt. Bedömningsförfarandet varierade något mellan de olika interventionerna och 

texttyperna, och texterna bedömdes bl.a. utifrån innehållsmässig struktur, ordval samt grammatisk 

korrekthet. För de argumenterande texterna redovisades höga effekter gällande textkvalitet vid 

mätning mellan för- och eftertest i alla studier utom den genomförd av Furey et al. (2017).  

 

De interventioner som genomfördes inom den ordinarie undervisningen visade på förbättringar 

gällande elevernas förmågor att skriva texter med kvalitet. I artikeln av De La Paz (2005) uppvisades 

framsteg motsvarande en effektstorlek,  d = 1.19, för elever vilka beskrevs som elever i svårigheter, 

normalpresterande elever och högpresterande elever. Gällande elever i svårigheter konstaterades att de 

efter en intervention i ordinarie undervisning, på eftertest producerade argumenterande texter 

motsvarande den nivå som högpresterande elever producerade på sina förtest, gällande kvalitet. De 

övriga studierna som genomfördes inom ordinarie undervisning påvisade även de förbättrad 

textkvalitet vid interventionens slut (Harris et al., 2012a, b; Limpo & Alves, 2014; Wong et al., 2008). 

Harris et al. (2012a) presenterade ett resultat av en intervention genomförd av lärare i deras ordinarie 

klasser, årskurs 2-3. Vid eftertest visade resultat på en mycket stor förbättring gällande kvaliteten på 

elevers texter, d = 1.84. Jämförbart resultat fick Limpo et al. (2014) där interventionsgruppen 

förbättrade sin textkvalitet, η2 = .15, vilket även det visar på en stark effekt. Interventionen genomförd 
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av Wong et al. (2008) visade vid eftertest en förbättring, d = 0.33, gällande hur väl eleverna 

underbyggde sina argument, vilket skrivs fram som en lägre effekt.  

 

I två av de studier som intresserade sig för kvalitet kopplat till argumenterande text, genomfördes 

interventionerna i liten undervisningsgrupp (Cuenca-Sanchez et al., 2012; Lane et al., 2011). Cuenca-

Sanchez et al. (2012) genomförde en intervention riktad mot elever med autism, en allvarlig 

beteendeproblematik, inlärningssvårigheter och andra typer av hälsoproblem. Samtliga elever hade en 

uppmätt skrivförmåga under åldersadekvat nivå. Utfallet av interventionen visade signifikanta 

skillnader mellan interventions- och kontrollgrupp, då den totala kvaliteten på interventionsgruppens 

texter överträffade kontrollgruppens texter. I studien av Lane et al. (2011), vilken genomfördes med 

elever vilka beskrevs ha oroväckande skriv- och beteendeproblematik, påvisades en förbättrad 

textkvalitet, g = 1.66. När dessa elever sedan skrev samma typ av text i ordinarie undervisning 

uppmättes dock en blygsam förbättring, g = 0.09. Resultatet visade att eleverna inte generaliserade 

sina kunskaper till den ordinarie undervisningssituationen. Forskarna drog slutsatsen att lärandet 

generellt är mer situationsbundet hos elever med beteendeproblematik, samt att det  behöver  

tydliggöras när och hur de ska använda sig av det de lärt sig. Vidare betonades vikten av samarbetet 

mellan speciallärare och ordinarie lärare som väsentligt när denna modell implementeras som en 

stödinsats. 

 

I tre av interventionerna där eleverna skrev berättande texter, inom ordinarie undervisning och i liten 

undervisningsgrupp, visades ett varierande resultat gällande textkvalitet (Glaser & Brunstein, 2007; 

Harris et al., 2012a; Lane et al., 2011). I studien av Harris et al. (2012a) redovisades en låg 

effektstorlek, d = 0.27. I artikeln av Lane et al., (2011) tränades skrivande enligt SRSD-modellen 

tillsammans med forskare i en mindre grupp. Resultatet av interventionen uppvisade en effektstorlek 

på g = 1.20. Ytterligare ett test genomfördes sedan i ordinarie undervisningskontext där SRSD-

modellen inte förekommit och därmed ej betonades, effektstorleken blev då mycket lägre, g = 0.29. 

Glaser och Brunstein (2007) genomförde även de interventioner i mindre undervisningsgrupp som 

leddes av forskare, där SRSD inte bara jämfördes med kontrollgruppen utan även en andra 

interventionsgrupp, vilken fick SRSD utan de självreglerande strategierna. När SRSD jämfördes med 

kontrollgruppen uppmättes en hög effekt, d = 1.45, men vid jämförande gentemot den andra 

interventionsgruppen uppmättes inga skillnader. 

 

Furey et al. (2017) redovisade ett resultat där kvaliteten på elevernas texter bedömdes på grundval av 

en intervention genomförd där SRSD-modellens sex steg tillämpades och kombinerades med 

minnesramsan F-SPEED, vilken tränade eleverna i att konstruera meningar. I denna intervention 

rapporterades ingen förbättring mellan för och eftertest gällande kvaliteten på elevernas texter, vilket 

forskarna förklarade kunde bero på att man i studien inte använt sig av någon minnesstrategi för den 

argumenterande textstrukturen, inga effektstorlekar redovisades.  

 

En jämförelse mellan interventioner genomförda mot argumenterande och berättande text görs av 

Harris et al. (2012b). När interventionsgrupperna jämfördes med respektive kontrollgrupp uppmättes 

effektstorleken till d = 0.51 för berättande text och d = 1.98 för argumenterande text. I en jämförelse 

inom interventionsgruppen som skrev berättande texter gjorde elever utan beteendeproblematik större 

förbättringar än elever med beteendeproblematik, d = 0.56.   

 

I en intervention vilken genomfördes av García och Fidalgo (2008) skrev eleverna beskrivande texter. 

Deltagande elever var elever i inlärningssvårigheter vilka också bedömdes ha en försenad 

skrivutveckling. Vid eftertest var effektstorleken hög i de båda interventionsgrupperna gällande 

kvalitet på elevernas texter, η2 = .41.  

 

4.2.2 Textstruktur 

I artiklarna bedömdes elevernas texter med utgångspunkt i hur väl de följde den efterfrågade 

dispositionen. De resultat som rapporteras i denna kategori, som vi valt att kalla textstruktur, 
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åskådliggör hur många av de efterfrågade delarna eleverna redovisade i sina texter. I artiklarna 

används uttrycket antal texttypiska element. I de artiklar (Cuenca-Sanchez et al., 2012; De La Paz, 

2005; García & Fidalgo, 2008; Glaser & Brunstein, 2007; Harris et al., 2012a, b; Lane et al., 2011; 

Limpo & Alves, 2018; Mason et al., 2017; Sawyer et al., 1992; Wong et al., 2008) som uppmätte 

resultat angående förekomsten av antal texttypiska element i elevtexterna, visade resultatet på medel 

till höga effektstorlekar mellan för- och eftertest. Detta resultat framkom oberoende av texttyp, 

undervisningsform och urvalsgrupp. I de studier där intresset riktades mot argumenterande text 

(Cuenca- Sanchez et al. 2012; De La Paz, 2005; Mason et al., 2017; Wong et al., 2008) var 

effektstorlekarna vid mätning av antal strukturella element medel till höga. Resultatet i studien av 

Cuenca-Sanchez et al. (2012) redovisades ej i effektstorlekar, men skrevs fram som signifikanta då 

interventionsgruppen överträffade kontrollgruppen gällande förekomsten av texttypiska delar. I 

interventionerna genomförda av De La Paz (2005) och Mason et al. (2017) uppmättes förekomsten av 

antalet argument öka med en effektstorlek på d =1.17 respektive d =0.70. En högre effekt kunde också 

konstateras gällande antalet texttypiska element, d = 0.90, och antalet förklaringar, d = 0.79 i de texter 

som skrevs av interventionsgruppen vid interventionens slut (Mason et al., 2017). Gällande 

förekomsten av tes, d = 0.21, och sammanfattande avslutning, d =0.59, visade resultatet effekter som 

kan anses vara låga till medelstarka. De låga värdena för tes, förklarades med att eleverna tidigare 

undervisats i detta moment. Analysen visade att elever med utmaningar i skriftlig berättarförmåga 

tillgodogjorde sig interventionen i lägre grad än elever som behärskade den skriftliga 

berättarförmågan. Vidare menade forskarna att elever med utmaningar i skriftlig berättarförmåga var i 

behov av SRSD-instruktion i mindre undervisningsgrupp eller enskilt. Även i studien genomförd av 

Wong et al., (2008) uppmättes vid eftertest en ökning, d = 0.54, av förekomsten av strukturella 

element i elevernas texter.  

 

Även de studier som riktades mot berättande texter uppvisade positiva effekter vid eftermätningar av 

elevernas förmåga att strukturera sina berättelser (Glaser & Brunstein, 2007; Limpo & Alves, 2018; 

Sawyer et al., 1992). Utifrån frågeställningen huruvida olika typer av SRSD-relaterade interventioner 

gav olika effekt på skrivresultatet hos elever i inlärningssvårigheter (Sawyer et al., 1992) jämfördes 

utfallet av SRSD genomförd med och utan explicit undervisning i självreglerande strategier, SRSD - 

WESR. Vidare jämfördes i samma studie effekterna av en undervisning i skrivstrategier, men utan 

inslag av skrivträning och självreglering med stöttning av lärare, DT, direct teaching. 

Kontrollgruppen, PC, fick självständigt, med endast stavningshjälp, skriva samma antal berättelser 

som interventionsgrupperna. I studien skrivs fram ett resultat där det hävdas att det finns signifikanta 

skillnader för SRSD och SRSD - WESR gällande strukturen på de berättelser som skrevs vid eftertest, 

vilket betydde att interventionen varit gynnsam för elever i inlärningssvårigheter. Detta resultat 

valideras dock inte då statistik ej redovisades. Glaser och Brunstein (2007) genomförde en studie som 

tangerar samma område. I deras studie instruerades en interventionsgrupp enligt SRSD-modellen utan 

självreglerande inslag och en annan grupp instruerades i SRSD-modellen med dess självreglerande 

inslag. Den sistnämnda gruppen fick explicit undervisning, modellering och självständig träning i att 

övervaka den egna planeringen, att utvärdera sin skrivprestation, att övervaka den egna bearbetningen 

och att sätta upp mål som förde arbetet framåt. Vid jämförelse mellan de båda interventionsgrupperna 

presterade SRSD + självreglering bättre än SRSD utan självreglering, d = 1.59. Vid jämförelse med 

kontrollgruppen uppmättes en effektstorlek på d = 2.35, till fördel för SRSD + självreglering.  

  

Limpo och Alves (2018) utförde en intervention där mätning av berättelsens struktur delades upp i åtta 

karaktärsdrag. Resultatet visade att den grupp som fått instruktion enligt SRSD skrev texter som 

innehöll fler karaktärsdrag, och uppvisade en hög effektstorlek, d = 0.71 gentemot kontrollgruppen. I 

studien genomfördes ytterligare en intervention, där SRSD kompletterades med undervisning i 

transkribering, SRSD + TR. Eftertest visade då att SRSD + TR gentemot kontrollgrupp presterade mer 

kompletta berättelser, d = 1.36. När SRSD + TR ställdes emot SRSD visade resultatet att den grupp 

som undervisats i transkribering överträffade SRSD-gruppens resultat gällande antal texttypiska 

element, d = 0.52.  

 

Tre av studierna kombinerade de båda genrerna berättande och argumenterande text (Harris et al., 

2012a, b; Lane et al., 2011). Resultatet i två av studierna (Harris et al., 2012a; Lane et al., 2011) visade 
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på medel till höga effekter gällande antalet texttypiska element efter genomförda interventioner för 

både de argumenterande och berättande texterna. Störst effekter uppvisades för de argumenterande 

texterna. Inga signifikanta skillnader redovisades gällande elever med eller utan beteendeproblem när 

det kom till texttypiska element (Harris et al. 2012b). I studien, vilken genomfördes i syfte att pröva 

SRSD genomförd av lärare inom ramen för ordinarie undervisning uppmättes effekterna på de 

argumenterande texterna till d = 0.70  till d = 0.50 på de berättande texterna (Harris et al., 2012a). 

Liknande resultat redovisades i artikeln av Lane et al. (2011) där mätning av antalet texttypiska 

element uppvisade förbättringar både för de argumenterande texterna, g = 1.28 och de berättande 

texterna, g = 1.12. I Harris et al. (2012b) presenterades resultatet av eftertest genom jämförelse mellan 

respektive grupp. Elever i gruppen som skrev berättelser gjorde större förbättringar gällande antal och 

kvalitet på texttypiska element, d = 0.78, i jämförelse med förbättringen hos de som skrev 

argumenterande text, d = 0.54.  

 

Slutligen visade resultatet på gynnsamma förändringar gällande texttypiska element även för de elever 

som skrev beskrivande text (García & Fidalgo, 2008). Resultatet vid eftertest visade på en hög effekt 

gällande total struktur, motsvarande η2 = .582, för de två interventionsgrupperna, vilka båda fick 

undervisning i självreglerande strategier.  

 

4.2.3 Textbindning 

I tre av studierna uppmättes SRSD-modellens effekt gällande hur väl textbindningen fungerade 

(Cuenca-Sanchez et al., 2012; Harris et al., 2012a, b). I samtliga studier bedömdes textbindningen 

genom att de räknade antalet sambandsord som använts i elevernas texter t. ex. för det första, för det 

andra, därför, följande och slutligen. I studien av Cuenca-Sanchez et al. (2012) uppvisades vid eftertest 

på signifikanta skillnader mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen, till fördel för 

interventionsgruppen. Dock redovisades ej några effektstorlekar. I studien av Harris et al. (2012a) 

redovisades gynnsamma effekter både för argumenterande och berättande text gällande sambandsord 

till fördel för den interventionsgrupp som skrev argumenterande text, d = 1.55. För den berättande 

texten redovisades en mycket lägre effekt, d = 0.25. Även i den andra studien av Harris et al. (2012b) 

uppnådde den interventionsgrupp som skrev argumenterande text ett bättre resultat än den 

interventionsgrupp som skrev berättande text, dock redovisades inga effektstorlekar.  

4.2.4 Textlängd 

I nio av studierna redovisade forskarna SRSD-modellens utfall på texternas längd (Cuenca-Sanchez et 

al., 2012; De La Paz, 2005; García & Fidalgo, 2008; Harris et al., 2012a, b; Lane et al., 2011; Limpo 

& Alves, 2014; Limpo & Alves, 2018; Mason et al., 2017). Dessa mätningar baserades på texternas 

totala antal ord, och i vissa artiklar även på totalt antal meningar. De interventioner där eleverna fick 

skriva argumenterande texter visade vid eftertest varierande resultat gällande längden. I studien av 

Cuenca-Sanchez et al. (2012) redovisades signifikanta skillnader gällande antalet ord i elevtexterna, 

inga effektstorlekar redovisades. De La Paz (2005) redovisade i sin studie att elever i 

inlärningssvårigheter, normal- och högpresterande elever vid eftertest skrev betydligt längre texter, d = 

1.23. Vid eftertest producerade elever i inlärningssvårigheter texter vilka, liksom vid textkvalitet, 

motsvarade högpresterande elevers resultat på förtest. Interventionsgruppen i studien av Lane et al. 

(2011), vilken testades både i liten undervisningsgrupp och i ordinarie undervisning, skrev vid eftertest 

längre texter, g =1.08, i den mindre undervisningsgruppen. Motsvarande effektstorlek var mindre i den 

ordinarie undervisningen, g = 0.54. Som vid studierna ovan visade även Limpo och Alves (2014) 

resultat att eleverna skrev längre texter, η2 = .27, vid eftertest. Detsamma visade sig även för de elever 

som ingick i studien av Mason et al (2017). Effektstorleken redovisades till d = 0.47, vilket kan anses 

vara en effekt på medelnivå. 

 

Harris et al. (2012a, b) vilka utförde interventioner riktade mot både berättande och argumenterande 

text redovisade till skillnad från de andra studierna att eleverna vid eftertest skrev kortare texter. 

Effektstorlekar redovisades endast av Harris et al. (2012a), gällande den berättande texten, d = -0.07, 
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och den argumenterande texten, d = -0.08. Resultatet förklarades med att eleverna följde aktuell 

textstruktur och därmed minskades irrelevant innehåll. 

 

Slutligen redovisades i två studier där eleverna skrev berättande texter att dessa vid eftertest blev 

längre (Lane et al., 2011; Limpo och Alves,2018). För den studie där testning genomfördes både i 

mindre grupp och i ordinarie undervisning, uppmättes effektstorleken i den mindre gruppen till g = 

0.57 och i ordinarie undervisning till g = 0.28 (Lane et al., 2011). I den andra studien av Limpo och 

Alves (2018) presterade de båda interventionsgrupperna längre berättelser än kontrollgruppen, SRSD 

+ TR, d = 0.62 och SRSD, d = 0.53. När de båda interventionsgrupperna jämfördes uppmättes en låg 

effektstorlek, till fördel för SRSD + TR, d = 0.02. I den intervention där eleverna skrev beskrivande 

texter redovisades vid eftertest en hög effektstorlek gällande antal ord,  η2 = .311 (García & Fidalgo, 

2008). 

4.2.5 Upprätthållande av förvärvad kunskap 

Fem av studierna intresserade sig för hur väl eleverna upprätthöll den kunskap de förvärvat sig under 

interventionen, definierat som maintenance i studierna. Detta uppmättes genom ytterligare ett test som 

genomfördes ett antal veckor efter eftertest (Cuenca-Sanchez et al., 2012; Glaser & Brunstein, 2007; 

Limpo & Alves, 2018; Mason et al., 2017; Wong et al., 2008). Vid uppföljningstest i studien av 

Cuenca-Sanchez et al. (2012) överträffade interventionsgruppen kontrollgruppen gällande textkvalitet, 

antal texttypiska element och antal sambandsord, men inte gällande antalet ord. Detta resultat 

validerades ej statistiskt. Den interventionsgrupp som i studien av Glaser och Brunstein (2007) hade 

fått SRSD med dess självreglerande inslag överträffade både den interventionsgrupp som fått SRSD 

utan dess självreglerande inslag och kontrollgruppen gällande upprätthållande av förvärvad kunskap. 

Till fördel för SRSD-gruppen med självreglering visade uppföljningstestet stora skillnader när det kom 

till textkvalitet och berättarstruktur gentemot de båda andra grupperna. Den grupp som fått den 

självreglerande undervisningen visade på höga effektstorlekar gentemot både SRSD utan 

självreglering, d = 1.17 på textkvalitet och d = 2.35 på berättarstruktur, och även gentemot 

kontrollgruppen, d = 1.81 på textkvalitet och d = 2.45 på berättarstruktur. Vid jämförelse mellan 

SRSD utan självreglering och kontrollgruppen uppmättes inga signifikanta skillnader. I studien av 

Mason et al. (2017) uppmättes effektstorlekar till fördel för interventionsgruppen bl. a. gällande det 

totala antalet argument, d = 0.61, antalet ord, d = 0.38 och texttypiska element, d = 0.77. Även vid det 

uppföljningstest som Wong et al. (2008) genomförde redovisades effektstorlekar gällande struktur, d = 

0.77 och trovärdigheten hos argumenten, d = 0.55 till fördel för interventionsgruppen.  

4.2.6 Social validitet 

Under denna rubrik redovisas resultaten av lärares och elevers upplevelse av undervisning enligt 

SRSD-modellen. Detta beskrivs som social validitet och uppmärksammas i fem av studierna (De La 

Paz, 2005; Harris et al., 2012a, b; Lane et al., 2011;Wong et al., 2008). Genom intervjuer i studien av 

De La Paz (2005) framkom att elever ställde sig positiva till att kunna skriva argumenterande texter 

både kopplat till historiska ämnen och andra uppgifter. Lärarna kommenterade att flertalet elever hade 

uttalat sig positivt angående erfarenheten av att delta i interventionen. I tre av studierna hade samma 

mätinstrument använts både gällande lärares och elevers inställning till genomförd intervention (Harris 

et al., 2012a, b; Lane et al., 2011). Mätinstrumenten Intervention Rating Profile, IRP-15 för lärare och 

Students´ Intervention Rating Profile, CIRP, för elever innebar att deltagarna skattade interventionen 

på en sexgradig Likertskala. I studierna av Harris et al. (2012a, b) redovisades efter intervention en 

mer positiv inställning till SRSD och genomförandet av interventionen. Redovisad effektstorlek för 

lärarnas skattning gällande berättande text var d = 0.28 och för argumenterande text d = 0.52. 

Motsvarande skattning för eleverna skiljde sig åt mellan studierna, där låga effekter uppmättes i 

studien av Harris et al. (2012a) d = 0.34 för berättande text och d = 0.37 för argumenterande text. I den 

andra studien uppmättes inga signifikanta skillnader vid elevernas skattning (Harris et al., 2012b). 

Låga till måttliga effekter uppmättes vid eftertest i studien av Lane et al. (2011). Effektstorleken på 

lärarnas skattning, g = 0.56, var högre än elevernas skattning, g = 0.21. I den sista studien som 

diskuterade social validitet använde sig  forskarna av en enkät med ja- och nej-frågor kring 

uppfattningen av den utförda interventionen (Wong et al., 2008). Den sociala validiteten presenterades 
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i en tabell utifrån svaren på dessa frågor. Svaren visade att en stor majoritet av eleverna var positiva 

till SRSD-interventionen.  

5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion  

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att redovisa forskningsresultat gällande SRSD-

interventioner genomförda bland grundskoleelever med målsättningen att utveckla skriftlig 

berättarförmåga. Frågorna som ställdes var vilka resultat modellen Self- Regulated Strategy 

Development, SRSD, gav på elevers förmåga att skriva olika slags texttyper samt huruvida SRSD-

modellen kan anses vara gynnsam för utvecklandet av skrivförmågan hos elever som har utmaningar i 

skriftlig berättarförmåga.  

 

Genom granskning av utvalda artiklar framkom ett samstämmigt resultat som visade att SRSD-

modellen gav positiva effekter på elevers förmåga att skriva olika texttyper. De texttyper som 

prövades i interventionerna var argumenterande, berättande och beskrivande text, och inom samtliga 

textgenrer påvisades över lag höga resultatförbättringar hos interventionsgrupperna. Med 

utgångspunkt i Hatties resonemang (Fisher et al., 2018) kring hur effektstorlekar bör förhålla sig till 

utveckling inom ordinarie undervisning, indikerar resultatet att SRSD står sig väl som en 

undervisningsmodell i ordinarie klassrumsundervisning. Samtliga interventioner, vilka genomfördes i 

ordinarie undervisning, gav med god marginal förbättringar på elevernas skrivförmåga motsvarande 

dem som Hattie menar minst krävs i klassrumsundervisning. Effekterna på elevernas skrivprestationer 

visade att elever med utmaningar i skriftlig berättarförmåga och elever som inte hade dessa 

utmaningar skrev texter med betydligt bättre kvalitet och struktur. Resultatet kan även tolkas positivt 

vad gäller elevernas förmåga att upprätthålla den av SRSD-modellen förvärvade kunskapen. Vidare 

indikerar resultatet att elever och lärare ställde sig positiva till den undervisning de fått i 

interventionerna.  

  

Resultatet av de granskade artiklarna indikerar att SRSD-modellen kan anses vara gynnsam för 

utvecklandet av skrivförmågan hos elever som upplever utmaningar, relaterade till språk, lärande och 

beteende. Dessa elever förbättrade sin skrivförmåga inom alla de valda genrerna. Resultatet i studierna 

åskådliggjorde samstämmigt att elever med utmaningar i skriftlig berättarförmåga efter genomförd 

intervention producerade bättre texter gällande kvalitet och struktur. Vidare tyder resultatet på att 

SRSD-modellen är en inkluderande arbetsform, då dessa elever inom den ordinarie undervisningen 

kunde delta och utvecklas positivt utifrån sina individuella förutsättningar. Utvärdering visade dock att 

vissa elever hade gynnats av en mer intensiv och riktad stödinsats, då det för vissa elever fanns behov 

av utökad tid, särskilt vid skrivande av texter inom den berättande genren. Resultatet visade också att 

elever med utmaningar i skriftlig berättarförmåga inte uppvisade lika stora förbättringar som övriga 

elever. 

 

De interventioner där SRSD-modellen genomfördes i mindre grupper visade att eleverna efter 

genomförd intervention i hög grad skrev texter av bättre kvalitet och i större utsträckning anammade 

den efterfrågade strukturen. Med utgångspunkt i Hatties diskussion, där denne menar att effektiviteten 

av insatta åtgärder bör överstiga en effektstorlek högre än d = 0.40 (Fisher et al., 2018), framstår 

SRSD som en mycket effektiv modell att använda som stödinsats med målet att utveckla 

skrivförmågan hos elever med utmaningar i skriftlig berättarförmåga. Enligt detta resonemang är 

åtgärder inom undervisningen, vars utfall visar att elevernas prestationer ökar med effekter som 

överstiger d = 0.60, av hög effekt. SRSD, som stödåtgärd, framstår då som en modell som resulterar i 

förbättringar motsvarande höga till mycket höga effektstorlekar. 
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5.1.1 SRSD-modellen och uppsatsens bakgrund 

Som påvisats av resultatet i de studier som ingår i denna systematiska litteraturstudie visade sig 

SRSD-modellen vara en effektiv undervisningsmodell. Det som förenar modellens framgång är den 

explicita undervisningen i skriv- och självreglerande strategier, vilka eleven får lära sig att använda i 

aktivt skrivande. Flera studier riktas mot elever med beteendeproblematik vilka utvecklade sitt 

skrivande, ett samband som kan antas hänga ihop med modellens självinstruerande delar. Detta 

framstår som särskilt betydelsefullt för elever som har problem med de exekutiva funktionerna. 

Diamond (2013) beskriver att de exekutiva funktionerna tränas när eleverna får stöd i hanterandet av 

sina impulser och i utvecklandet av strategier som minskar belastningen på arbetsminnet. Därmed 

gynnas utveckling av den kognitiva flexibiliteten, vilket bl. a innebär att eleven i större utsträckning 

kan anpassa sig efter nya krav och byta perspektiv.  

 

Det självreglerande lärandet beskrivs av Zimmerman (1986) innehålla moment där eleven planerar, 

organiserar, instruerar och övervakar det egna lärandet, samt utvärderar den egna prestationen stegvis 

och kontinuerligt. Vidare poängteras elevens roll som aktiv deltagare vilken sätter upp egna mål, 

överblickar och reglerar sina tankemönster, sin motivation och sitt handlande. Dessa självreglerande 

inslag tillämpas i SRSD på textskapande, vilket beskrivs av Graham och Harris (Graham & Harris, 

2003; Harris et al., 2008) som en komplex och mångfacetterad process vilken innehåller flera 

kognitiva och metakognitiva processer. SRSD kan beskrivas som ett ramverk där eleverna får explicit 

undervisning i de självreglerande strategier som behövs vid skriftligt berättande. Dessa strategier, 

vilka ingår i modellens sex ordinarie undervisningsmoment, följdes i samtliga artiklar och kan således 

antas ligga till grund för de positiva resultaten. Ytterligare en framgångsfaktor kan kopplas till den 

explicita undervisningen av de moment som ingår i modellens sex instruktionssteg. Undervisningen 

blir på detta vis transparent vilket kännetecknas av en överskådlig process, tydligt syfte och en logisk 

arbetsgång (Li, 2018). 

 

Slutligen kan modellens bakgrund i kognitiv forskning (Wengelin och Nilholm, 2013) och till den 

kognitiva skrivmodell som presenterades av Flower och Hayes (1981) ses som en styrka. Den 

komplexitet som det innebär att tillägna sig skriftspråket och vidareutveckla de skriftspråkliga 

färdigheterna belyses i denna forskning genom hur olika metakognitiva processer samspelar och 

påverkar varandra under själva skrivandet (Berninger & Swanson, 1994., diskuterad i Taube, 2013; 

Flower & Hayes, 1981). Att automatiserade färdigheter, såsom förmågan att forma bokstäver, hitta rätt 

tangenter, stava vanliga ord och skriva meningar, bidrar till minskad belastning på arbetsminnet är en 

viktig faktor att ta hänsyn till i skrivundervisningen, speciellt i hänseende till elever med utmaningar i 

skriftlig berättarförmåga. För dessa elever framstår det som väsentligt att undanröja de hinder som kan 

uppstå på dessa grundläggande områden för att kognitiv energi ska finnas kvar till mer avancerade, 

skriftspråkliga processer inom områden som planering, textskapande och revidering, ett samband som 

uppmärksammades i flera av studierna (Cuenca-Sanchez et al. 2012; Furey et al., 2017; Limpo & 

Alves, 2018).  

 

I denna systematiska litteraturstudie inkluderades artiklar där samtliga interventioner genomfördes 

enligt de instruktionssteg som SRSD innefattar, vilka är utveckla bakgrundskunskap, diskutera det, 

modellera det, memorera det, stötta det och självständigt arbete. SRSD beskrivs av Farrell (2017) som 

en kognitiv strategibaserad instruktionsmodell, vilken syftar till att utveckla elevernas förmågor att 

använda och tillämpa olika strategier och självreglerande förmågor. Vidare syftar modellen till att 

utveckla elevernas innehållskunskap och deras motivation. Så som SRSD har framställts och 

genomförts i de artiklar som ligger till grund för denna systematiska litteraturstudie finns flera 

kopplingar till de framgångsfaktorer som Pino-Pasternak et al. (2014) hävdar främja det 

självreglerande lärandet i klassrummet. Dessa framgångsfaktorer kategoriserades under aktiviteter, 

undervisningspraxis och rådande klassrumsklimat. Pino-Pasternak et al. (2014) menar att uppgifter 

som främjar det självreglerande lärandet är aktiviteter som är kollaborativa och problembaserade, och 

som dessutom lämnar utrymme för eleverna att nå uppsatta inlärningsmål. SRSD betonar dessa 

aktiviteter då eleverna tillsammans med lärare och övriga kamrater får analysera tidigare arbeten i 

syfte att sätta upp egna lärandemål, som dessutom matchar elevens individuella utvecklingszon. Pino-
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Pasternak et al. (2014) menar vidare att uppgifter som upplevs som meningsfulla, genom att hänsyn 

tas till elevernas tidigare erfarenheter och intressen, är viktigt inom det självreglerande lärandet. I 

SRSD-modellens två första steg, utveckla bakgrundskunskap och diskutera det, får eleverna möjlighet 

att relatera till tidigare kunskaper samt att utveckla dessa vidare.  

 

SRSD är en undervisningsmodell som innehåller flera av de framgångsfaktorer som Pino-Pasternak et 

al. (2014) kopplar till undervisningspraxis. Genomgående sker undervisningen genom explicita 

instruktioner i både kognitiva och metakognitiva strategier såsom val av lämplig strategi, sätta upp mål 

och att kunna driva sitt eget arbete framåt. Vidare är eleverna inom SRSD aktiva deltagare och 

dialogen mellan lärare och elever är central. Eleverna stöttas genom hela processen fram till sista 

steget där de så småningom ska kunna arbeta självständigt. Dessutom ingår i undervisningen att 

eleverna ska utvärdera, bedöma och förbättra sitt arbete, något som också anses viktigt i det 

självreglerande lärandet. I den tredje och sista kategorin, där klassrumsklimatet står i fokus, betonas 

lärarens aktiva roll i att skapa en trygg lärmiljö. Det goda klassrumsklimatet är enligt Pino-Pasternak 

et al. (2014) avgörande för hur väl det självreglerande lärandet utvecklas, något som också poängteras 

av SRSD- modellens grundare (Harris et al., 2013).  

5.2 Empirisk nytta och tillämpning  

 

Resultatet av denna studie kan vara av praktisk nytta i ett svenskt skolsammanhang. Vi anser att 

SRSD, även om modellen har sitt ursprung i USA, är tillämpbar i svensk grundskola och väl värd att 

pröva i svensk skolkontext, av forskare, lärare och speciallärare. SRSD-modellen, med dess positiva 

effekter på skrivfärdigheten hos elever med utmaningar i skriftlig berättarförmåga och elever med 

nedsatta exekutiva funktioner, gör den högintressant. Att de interventioner som inkluderats i studien, 

samt den lärarinstruktion som skrivits av Graham och Harris et al. (2008) visar att effekterna är 

märkbara efter kort tid och att det inte krävs något kostsamt material, talar även det till modellens 

fördel. SRSD är på så sätt en tids- och kostnadseffektiv undervisningsmodell. Dessutom har SRSD-

modellen, vilken är ett exempel på strategibaserad undervisning, tydliga inslag som stämmer väl 

överens med de förmågor och färdigheter som betonas och bedöms i kursplanen i svenska och svenska 

som andraspråk. Enligt dessa ska eleverna med ökad ålder utveckla sin genrekunskap och dessutom 

kunna planera och revidera sina texter. Aktuell statistik från Skolverket visar att det i svenska skolor 

finns ett stort behov av en skrivundervisning som når fler elever. Med tanke på att 11,5% av de elever 

som läser enligt kursplanen i svenska och 41,2 % av de elever som läser enligt kursplanen i svenska 

som andraspråk genomförde nationella proven i årskurs 9, 2017/2018, med ett icke godtagbart resultat 

på skrivdelen behövs nya arbetssätt. En modell som SRSD, vilken är inkluderande, transparent och 

som ger positiva resultat på skriftlig berättarförmåga kan vara just det som många elever behöver. 

 

Vår bild av SRSD-modellen är att den är väl genomtänkt och förankrad i kognitiva processer, vilket 

innebär att implementering av modellen bör göras med förankring i bakomliggande teorier kring 

självreglering och kognitiv skrivteori. Vi befarar annars att genomarbetningen av de grundläggande 

stegen kan hamna i bakgrunden för de praktiska stegen, dvs det synliga görandet. Vår farhåga är att 

tillämpningen av självinstruktioner, elevernas möjligheter att analysera och sätta upp egna mål lätt kan 

hamna i bakgrunden. Dessa delar är väsentliga för modellens framgång och måste få ta tid. 

 

I boken Powerful Strategies For All Students (Harris et al. 2008) finns handledning och 

kopieringsunderlag som kan vara till god hjälp för den som vill genomföra en lektionsplanering enligt 

modellen. Manualen är tydlig och enkel att följa, men är skriven på engelska. Det blir därför 

nödvändigt att översätta aktuell akronym och göra egna underlag, för att anpassa handledningens 

innehåll till svensk kontext. Då underlagen är tydliga tar detta inte så mycket tid i anspråk. Vi provade 

att översätta två av de minnesramsor som förekom i de inkluderade artiklarna, POW+TREE, samt 

POW+WWW, 2xW, 2xH, vilket inte tog så lång tid. En svensk motsvarighet till POW skulle kunna 

vara VAS; Välj en idé, Anteckna och organisera, Skriv och säg mer. Minnesramsan som läggs till för 

eleverna att följa gällande den berättande genren kan översättas till VVV; Vem/vilka handlar 
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berättelsen om?, Vid vilken tid utspelar det sig?, Var utspelar det sig?. Övriga delar 2xV och 2xH blir 

med svensk översättning Vad gör huvudkaraktären/vad vill den göra; vad gör de andra karaktärerna?, 

Vad hände sen? följt av Hur slutar det? och Hur känner sig huvudpersonen?. Slutligen översattes 

akronymen TREE för den argumenterande genren lite med kreativt till VAKNA, Välj tes, 

Argumentera, Klargör dina åsikter, och NU ska du, Avsluta.  

 

Resultatet av denna studie och vårt val av innehåll är användbart för oss som speciallärare med 

inriktning mot språk-, skriv- och läsutveckling dels i det handledande uppdraget samt i det 

undervisande uppdraget. Specialläraruppdraget består enligt Byström och Bruce (2018) av de tre 

delarna undervisning, utredning och utveckling. Vi ser möjligheter för SRSD-modellen inom alla de 

tre delarna. I den undervisande delen är skrivundervisning enligt denna modell en tänkbar insats att 

genomföra antingen i liten undervisningsgrupp eller enskilt som en intensiv riktad stödinsats. I det 

utredande uppdraget bistår modellen med fördjupad kunskap om elevens individuella förutsättningar i 

relation till aktuell lärmiljö. Till sist har vi det utvecklande uppdraget, vilket innebär att vi ska arbeta 

förebyggande samt utveckla arbetssätt och insatser som undanröjer hinder i lärmiljön (Byström & 

Bruce, 2018). Då resultatet i flera studier (De La Paz, 2005; Harris et al., 2012a, b; Limpo et al., 2014; 

Mason et al., 2017) visar att SRSD-modellen kan implementeras i ordinarie undervisning av lärare, 

kan vi i vår roll som speciallärare både fungera som handledare och stöd vid genomförandet av 

undervisningen. 

5.3 Metoddiskussion 

Vi har i denna systematiska litteraturstudie granskat och sammanställt resultatet av 13 vetenskapliga 

artiklar kring skrivmodellen Self-Regulated Strategy Development, SRSD, en modell som vi kom i 

kontakt med när vi i en tidigare kurs genomförde en inlämningsuppgift med fokus på elever med 

utmaningar i skriftlig berättarförmåga. SRSD framstod som en skrivmodell med vilken dessa elever på 

kort tid påtagligt förbättrat sin skrivförmåga. Vidare verkade denna undervisningsmodell vara relativt 

okänd i Sverige, då ingen information fanns att ta del av i svensk litteratur. Sökningar i vetenskapligt 

inriktade databaser visade dock att modellen, främst i USA var väl beforskad, och att dess effekt var 

väldokumenterad. Att sammanställa information om SRSD, dess teoretiska bakgrund och redovisade 

effekter, genom att genomföra en systematisk litteraturstudie framstod som ett lämpligt val av 

datainsamlingsmetod. I jämförelse med en allmän litteraturstudie ger den valda insamlingsmetoden 

genom dess systematik läsaren en möjlighet att granska dess innehåll och det resultat som skrivs fram 

(Eriksson Barajas et al., 2013; Petticrew & Roberts, 2006).  

 

Vi upplevde inte några egentliga hinder att hitta relevanta studier inom vårt valda område, dock är vår 

reflektion att vi begränsades då det inte fanns tidsmässigt utrymme att laborera med andra sökord och 

samtidigt söka i fler databaser. Det som också kunnat vara en begränsning är att vi inledningsvis 

saknade tillräckliga bakgrundskunskaper och vid eftertanke skulle kunnat välja andra sökord eller 

andra kombinationer. Utifrån denna studies syfte och frågeställningar har vi redovisat resultat från alla 

de inkluderade studierna, dock utelämnades delar av resultat i de fall studierna delvis hade 

frågeställningar som inte ansågs relevanta utifrån vårt syfte. Ett exempel är studien av García och 

Fidalgo (2008) där forskarna dels ställde sig frågan kring vilka effekter SRSD-modellen hade på två 

olika typer av skrivinterventioner och bilden av den egna skrivförmågan, vilket även låg i vårt intresse, 

men som också kopplade resultatet kring tron på den egna förmågan till kön, något vi valde att inte ta 

med i resultatredovisningen. I studien av Limpo och Alves (2014) testades, i en pilotstudie, ett eget 

utvecklat mätinstrument för att mäta elevers underförstådda teorier om skrivande, vilket 

tvärvaliderades i anslutning till interventionsstudien. Vi valde att endast redovisa resultat från 

interventionsstudien och lade ingen vikt vid pilotstudien och dess mätinstrument. Vidare inkluderades 

i studien fem artiklar i vilka de etiska aspekterna ej diskuterades (Cuenca-Sanchez et al, 2012; García 

& Fidalgo, 2008; Limpo & Alves, 2014, 2018; Sawyer et al, 1992). Detta gjordes med vetskap att de 

är peer-review-granskade och att etiskt tillstånd ska finnas för vetenskapliga studier genomförda mot 

barn (Vetenskapsrådet, 2017). 
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5.4 Fortsatt forskning 

SRSD är en skrivmodell som det bedrivits forskning kring i mer än 20 år och dess positiva effekter är 

därmed väl dokumenterade. Befintlig forskning har främst genomförts i USA, vilket innebär att det 

finns ett behov av fortsatt forskning utförd i europeiska länder, bl. a. i Sverige. Vi anser att det finns 

ett behov av forskningsprojekt kring SRSD och strategibaserad undervisning i Sverige, gärna i ett 

samarbete mellan universitet och lärare i den praktiska verksamheten. Ur ett allmändidaktiskt 

perspektiv finns ett behov av forskningsinsatser där SRSD implementeras i den ordinarie 

undervisningen, då det utifrån vårt underlag visat sig vara en framgångsrik modell gällande elevers 

utveckling av skriftlig berättarförmåga. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv är det angeläget att rikta 

forskningsintresset mot SRSD genomförd antingen som en extra anpassning eller särskilt stöd. Detta i 

syfte att utvärdera SRSD-modellens möjligheter för att utveckla den skriftliga berättarförmågan hos de 

elever som är i behov av riktade stödinsatser. Vidare bör forskning relaterad till skrivande och elevers 

utveckling av skriftlig berättarförmåga uppmärksammas då detta är ett väsentligt verktyg för 

akademisk framgång och därmed påverkar individens framtida valmöjligheter gällande t. ex. yrkesval. 

Mer forskning relaterat till det självreglerande lärandet är också av intresse, då kopplat till olika 

aktiviteter, undervisningspraktiker och lärmiljöer snarare än en viss typ av modell. 

5.5 Slutsats  

Slutsatsen som dras är att SRSD är en undervisningsmodell vilken utvecklar elevers skriftliga 

berättarförmåga, gällande kvalitet och struktur på argumenterande, berättande och beskrivande 

texttyper. Resultatet av de inkluderade artiklarna visar att skrivprestationen förbättrades för alla elever, 

även för de med utmaningar i skriftlig berättarförmåga. Elevernas skrivprestationer förbättrades vid 

undervisning inom ordinarie undervisning och undervisning i mindre grupp. SRSD är en transparent 

undervisningsmodell, vilken med sitt tydliga syfte och sin överskådliga struktur skapar förutsättningar 

för elever att bemästra aktuella skrivstrategier. SRSD kombinerar självreglerat lärande och kognitiv 

teori kring skrivprocesser i en explicit undervisningsmodell, vilket verkar särskilt gynnsamt för elevers 

utveckling av de exekutiva funktionerna.  

 

Inom specialpedagogisk utbildning och i undervisningen har forskning relaterad till elevers läsförmåga 

varit mer framträdande än forskning relaterad till skrivande och skrivsvårigheter (Byström & Bruce, 

2018). Forskningens intresse för skrivande är relativt nytt, och kunskapen inom skrivområdet är därför 

ännu inte lika omfattande (Wengelin & Nilholm, 2013). Det är därför viktig att resultaten av befintlig 

skrivforskning lyfts fram, både i specialpedagogisk utbildning och i undervisningssammanhang, samt 

att fortsatt forskning prioriteras. Vidare är det väsentligt att det självreglerande lärandet belyses, och 

att verksamma pedagoger medvetandegörs om vikten av att eleverna får explicit undervisning i 

självreglering. 

 

Ytterligare en slutsats är betydelsen av att grundläggande färdigheter automatiseras. För skriftlig 

berättarförmåga relaterar detta främst till färdigheter att forma bokstäver, skriva meningar och 

behärska grundläggande stavningsregler. Vidare är det också av vikt att undervisa eleverna i 

grundläggande skrivstrategier, och att även dessa med tiden automatiseras. Detta för att frigöra 

utrymme i arbetsminnet och på sätt möjliggöra användandet av de högre exekutiva funktionerna som 

att planera, reflektera och lösa problem.  

 

“A strategy that cannot be recalled cannot be used. As one student stated: You can´t use it if you can´t 

remember it.” (Harris et al, 2013, s.18). 
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