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Titel 
Skrivutveckling i specialpedagogisk verksamhet - Hur pedagoger arbetar och stöttar elever i sin 

skrivutveckling 

 

English title 
Writing development in special education activities - How educators work and support students in 

their writing development 

 

 

  

  

  

Abstrakt 
Syftet med studien var att undersöka hur pedagoger arbetar med skrivutveckling i 

specialpedagogisk verksamhet. Det gjordes nio observationer av lektioner med 

skriftspråksaktiviter i de båda verksamheterna, informella samtal i anslutning till observationerna, 

fyra intervjuer av pedagoger från respektive verksamhet samt elva intervjuer av elever i olika 

årskurser från respektive verksamhet. Studien följer således kvalitativa metoder, då resultatet 

utgår från de observationer och intervjuer som har gjorts. Resultatet har sedan analyserats utifrån 

Vygotskijs sociokulturella perspektiv samt scaffolding. Resultatet visade att de använde sig av 

stöttning, att de utgick från varje individs behov och förutsättningar genom att interagera och 

använda stödstrukturer samt till viss del använda sig av olika överlappande metoder vid 

tillämpandet av sin skrivundervisning. Pedagogerna var olika medvetna om vilka metoder de 

använde och de hade olika lång erfarenhet av arbete med elever i läs- och skrivsvårigheter, vilket 

påverkade den repertoar av metoder de använde sig av. Vid samtliga observationer och 

pedagogintervjuer framkom således att de använde sig av interaktionen och språket parallellt med 

stöttning och guidning utifrån elevernas individuella förutsättningar som en del av lärandet för att 

nå utveckling i skrivandet.   
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1 Inledning 

Förutsättningarna för barns och ungdomars språkutveckling är olika. De växer upp i olika 

språkliga, sociala och kulturella miljöer. En del växer upp i språkligt rika kulturer som ger 

möjlighet till en aktiv medverkan i olika språkliga sammanhang, medan andra barn inte har 

samma möjligheter och förutsättningar. En del växer upp med funktionsnedsättningar, vilket kan 

påverka möjligheten till att utveckla en språkligt bred repertoar (Liberg 2010). Liberg (a.a) menar 

att det är förskolans och skolans roll att möta alla dessa olikheter eftersom ett gott stöd av både 

språk- och tankeutvecklingen såväl som kunskapsutvecklingen bidrar till hela samhällets 

utveckling. Skriftspråksutvecklingen kan således också se väldigt olika ut för olika barn. De kan 

möta hinder och turbulens på vägen. Barnen behöver då hela tiden andra läs- och skrivkunniga 

förebilder längs vägen. Det viktiga är att barnen i olika situationer får lära sig betydelsefulla 

sociala och språkliga stödstrukturer så att de får möjlighet att bli aktiva deltagare och medskapare 

av det skriftspråkliga samhälle vi idag lever i (Liberg 2010).  

 

Enligt Björk och Liberg (2001) samt Dahlgren et al. (2002) har barn redan som mycket små 

börjat sin språk-, läs- och skrivutveckling. Många barn visar då nyfikenhet bland annat kring hur 

de vuxna skriver olika tecken. En del barn börjar skolan med att både kunna läsa och skriva, 

medan andra av olika anledningar inte har nått dit. Författarna menar att det därför är mycket 

viktigt att pedagogerna har förmågan att använda sig av olika strategier eftersom barns behov av 

stöttning i deras skrivutveckling ser så väldigt olika ut.  

 

Vi skriver inte på samma sätt som vi talar och vi talar inte på samma sätt som vi skriver. Skrivna 

texter är oftast mer situationsberoende och informationsmässigt mer täta. Vygotskij (1999) menar 

att då barnet skriver en fras görs en rad medvetna operationer. Barnet ställer samman ord till 

fraser och styckar upp det med hjälp av grafiska tecken, vilket kräver att barnet utvecklat en 

medvetenhet kring syntax och fonetik. Vygotskij (a.a) poängterar också att skriftspråket är 

maximalt utvecklat och till och med fullkomnat ur en formell synpunkt i jämförelse med det 

talade språket. Skriftspråket kräver således fler och andra språkliga förmågor än de talspråkliga, 

vilket pedagogerna behöver vara medvetna kring i undervisningen. Individanpassad stöttning 

krävs för att skrivsvaga elever ska utvecklas. 

 

Druid Glentow (2006) belyser vikten av att pedagoger arbetar med eleverna utifrån två fronter, 

dels att pedagogerna bygger upp elevernas självkänsla dels att eleverna får hjälp med att rätta till 

sina läs- och skrivsvårigheter. I detta krävs en medvetenhet kring hur pedagogerna förhåller sig 

till eleverna. Persson (2007) menar att det handlar om synen på elever i svårigheter, inte elever 

med svårigheter. Det krävs också insatser och extra anpassningar för att många gånger nå önskad 

effekt. Utöver extra anpassningar påtalar lagen dessutom att om det finns särskilda skäl kan en 

elev få sitt särskilda stöd i en så kallad särskild undervisningsgrupp, där både ämnen och behov 

kan anpassas utifrån individens förutsättningar (SFS 2010:800). Nilholm (2006) menar att det är 

skolans avsikt att alla elever trots olika förutsättningar ska kunna tillgodogöra sig kunskaper 

utifrån de mål och riktlinjer kursplanerna innehåller. Författaren nämner olika stödfunktioner och 

styrdokument som finns för att skolan ska kunna möta olika elevers rättigheter till en likvärdig 

utbildning. Eleverna ska således ges möjligheter till samma chanser till måluppfyllelse, trots 

deras olika funktionsförutsättningar (Nilholm 2006).  

 

Vi som yrkesverksamma lärare har under flera års tid sett och uppmärksammat att de allra flesta 

elever, som på något sätt haft specialundervisning eller särskilt stöd, har haft enormt svårt med att 

producera skrivande. Enligt Jacobson (2001) finns det många olika orsaker som svårigheterna 

kan bero på. Faktorer som skulle kunna påverka kan vara: elevernas förutsättningar såsom till 

exempel kön, sociokulturell bakgrund, andraspråk, språksvårigheter, biologiska faktorer, 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, undervisningen, pedagogerna med mera. I och med att 
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barn har olika förutsättningar är det ett faktum att pedagoger behöver arbeta och möta dessa olika 

individer med hjälp av individuella anpassningar. Detta fick oss att vilja fördjupa oss kring hur 

olika specialverksamheter arbetar med just detta vad gäller elevers skrivutveckling.  

 

2 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger arbetar med skrivutveckling i 

specialpedagogisk verksamhet.   

 

Studien avser att undersöka följande frågeställningar; 

 

 Hur arbetar pedagogerna i en särskild undervisningsgrupp och i en 

            specialpedagogisk verksamhet med skrivutveckling? 

 Hur arbetar pedagogerna för att stötta eleverna i deras skrivutveckling 

 i dessa båda grupper? 

 

2.1 Avgränsning 
I studien tas inte forskning upp om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som annars 

emellertid kan utgöra en del av orsakerna kring varför eleverna finner svårigheter i att skriva. 

Anledningen till att detta inte tas upp i arbetet handlar om att det inte är funktionsnedsättningarna 

i sig som det ska läggas vikt vid samt att studien inte heller syftar mot att diskutera eller reda ut 

bakomliggande orsaker till varför en del elever befinner sig i skriftspråkssvårigheter. Under 

arbetets gång finns dock en medvetenhet kring att funktionsnedsättningar som 

autismspektrumtillstånd och ADHD med flera kan kräva ett specifikt förhållningssätt vad gäller 

stöttning och anpassningar. 
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3 Bakgrund 
Dagens samhälle ställer stora krav på att människor ska kunna läsa, skriva och värdera olika slags 

texter. För människor betyder det att de ska vara kritiska för all den dagliga information som de 

utsätts för genom TV, tidningar och olika sociala medier, men även för att klara av skolarbetet 

och framtida yrken. Det är ingen självklarhet att kunna skriva i dagens samhälle. I skolans värld 

har det allt mer uppmärksammats att elever med skrivsvårigheter ökar. För att få skickliga 

elevskribenter ställs det även höga krav på lärarna. Elevernas förmåga att behärska skolspråket 

blir mer central i de högre skolåldrarna. Eleverna får svårare att ta till sig nya kunskaper från 

olika texter utan denna förmåga för skolspråket. Texterna i skolan går från att vara personliga och 

vardagliga i de lägre stadierna till att bli mer abstrakta och tekniska i högre stadier (Johansson & 

Sandell Ring 2015). 

    

Enligt Stadler (1998) är skriftspråk i dagens samhälle viktigt att kunna tillägna sig för att kunna ta 

kontakt med omvärlden. Det är en förmåga som människor använder sig av eftersom människor 

till vardags använder sig av skriftspråket. Har människan som vuxen skrivsvårigheter kan det 

påverka både det sociala, då mycket nu sker via teknologi, men även personens arbete, då det kan 

vara en utmaning att få tag på ett arbete som passar ens sätt att leva. En viktig faktor för elevernas 

självförtroende för att lyckas är att alla elever ges samma förutsättningar att utveckla sin förmåga 

och tillit att våga uttrycka sig i skrift. Det leder till att eleverna som vuxna lättare kommer att 

kunna kommunicera med omvärlden. 

  

Så här skriver Taube (1987) om hur viktigt det är att kunna skriva: 
  

Ett av de mest avgörande stegen i unga människors utveckling är när de lär sig att 

läsa och skriva. I ett modernt samhälle är en god skrivförmåga inte bara en 

förutsättning för fortsatta studier och förmåga i arbetslivet. Ett tekniskt avancerat 

samhälle kräver en läs- och skrivkunnig befolkning. Att inte kunna läsa och skriva 

gör en människa handikappad                      (Taube 1987, s. 46) 
 

Skolans undervisning ska överlag ge eleverna inspiration, lust och intresse att läsa och skriva, 

samt att arbeta och lära i samarbete med andra. Detta för att eleverna ska ges premisser att 

utveckla förmågan att kommunicera i tal och skrift. Att gynna elevernas skrivutveckling är en av 

den svenska grundskolans främsta uppgifter (Skolverket 2017). Eftersom eleven bland annat i sitt 

framtida yrkes- och vardagsliv, dels ska kommunicera dels skriftligt medverka i det demokratiska 

samhälle som eleven kommer att vara aktiv i. 

  

I läroplanen återfinns: 

 
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur 

man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda 

medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att 

skapa och bearbeta texter; enskilt och tillsammans med andra.            (Lgr 11:222) 
 

Det står även i läroplanen för ämnet svenska att eleverna ska: 

 
[…] ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, 

uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på 

sociala sammanhang och medier.                              (Lgr 11:222) 

Utifrån läroplanen är det av största vikt att eleverna får en god start på den tidiga läs- och 

skrivutvecklingen eftersom det präglar individens fortsatta läs- och skrivsituationer i alla ämnen 

och genom hela livet (Reichenberg 2008). Lundberg (2008) menar att det kan ses som en 

mänsklig rättighet att ha ett funktionellt skriftspråk. Författaren benämner just fem dimensioner 
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när det gäller skrivutveckling; stavning, meningsbyggnad och textform, funktionell skrivning, 

skapande skrivning samt intresse/motivation.  

    

Barns skrivande har olika utvecklingsfaser. Det börjar med att barn i småbarnsåldern låtsasskriver 

krumelurer och bokstavsliknande tecken, likt lekskrivning, så kallat Pseudoskrivande 

(Fridolfsson 2008; Høien & Lundberg 2013; Liberg 2006). Det är en härmning av vuxnas 

skrivande och blir över tid mer och mer likt riktig skrift (Høien & Lundberg 2013). Varpå barnet 

sedan når fasen Logografiskt skrivande, där orden är kopplade till en visuell ordbild. Ordbilderna 

är ofta kopplade till särskilda situationer, till exempel namnet på favoritaffären. Barnet har 

egentligen ingen förståelse för den alfabetiska principen och kan ändra bokstävernas ordning i 

ord eller vända läsriktningen. När skrivandet blir alfabetiskt-fonemisk skrivning har barnet börjat 

koppla ihop bokstäverna med ljud och kan skriva ljudenliga ord. Barnet vet att fonemet, 

språkljudet, hör ihop med bokstäver och skrivs i den ordning de uttalas (Fridolfsson 2008; Høien 

& Lundberg 2013; Liberg 2006). Barnet tar ofta fasta på första och sista bokstaven i ett ord. 

Tydliga mellanrum och gemener börjar oftast inte barnet med förrän det uppnått skolåldern 

(Dahlgren et al. 2002). Även om barnet kan skriva flera ord och meningar är det arbetsamt att 

skriva. Att enbart använda sig av den alfabetisk-fonemiska strategin tar tid och barnets 

arbetsminne belastas hårt (Høien & Lundberg 2013). Till slut när barnet har nått ortografisk-

morfemisk skrivning behärskar den skrivandet utan ansträngning och behöver inte lägga onödig 

energi på att behöva leta efter fonem. Skrivandet är så pass utvecklat att bland annat böjningar 

kommer automatiskt. Barnet visar medvetenhet om ordens morfemstruktur och förstår hur ord är 

uppbyggda med exempelvis förstavelser, stam och ändelser samt har utvecklat ett stort 

ortografiskt mentalt lexikon. Då barnet har kommit hit i sin skrivutveckling, har det utvecklat ett 

flyt i sitt läsande och skrivande (Fridolfsson 2008; Høien & Lundberg 2013; Liberg 2006). 

Ortografisk-morfemisk skrivning fordrar lägre kapacitet av arbetsminnet och skrivandet går 

snabbt. Elever i specifika stavningssvårigheter som till exempel dyslexi har svårt att nå den här 

nivån (Høien & Lundberg 2013). 

3.1 Skrivprocessen 
Enligt Lundberg (2008) består skrivandet av avgränsade kognitiva processer som är hierarkiskt 

inbäddade i varandra. Skrivandet i sig kräver att kunskaper om både ämnet, mottagaren och olika 

texttyper finns lagrade i långtidsminnet. Själva skrivprocessen innefattas av att individen kan 

planera, generera idéer som översätts till skrivna ord, kontroll och utvärdering av vad som skrivs 

samt kunna revidera den text som produceras. Utöver detta finns två ytterligare viktiga 

komponenter, enligt författaren. Den ena är motivation som handlar om lust i skrivandet, 

drivkraften att orka fokusera och förmå bibehålla sin uppmärksamhet kring en uppgift. Den andra 

handlar om sociala och kulturella faktorer, bland annat huruvida de vuxna agerar som språkliga 

och skriftspråkliga förebilder i vardagen. Barn som växer upp i stimulansfattiga miljöer har 

således inte samma förutsättningar för att utveckla den språkliga bredden. Därav är det viktigt att 

pedagogerna har hög ambitionsnivå och får goda förutsättningar att kompensera dessa brister 

Lundberg (a.a). Även Flower och Hayes (1981) skriver om skrivandet som kognitiv process - att 

den huvudsakligen handlar om planering, översättning, bearbetning och granskning samt olika 

kognitiva delprocesser som tillsammans samverkar till själva uppgiften och dess kontext samt 

skribentens långtidsminne (se Figur 1). 

    

Skriftspråket upplevs ofta i början som svårt, enligt Vygotskij (1999), vilket kan förklaras med att 

det är en ny funktion som i sig upprepar grundläggande utvecklingssteg som det muntliga språket 

en gång gjorde. Skriftspråket är en speciell språklig funktion som kräver en hög abstraktionsnivå 

för att kunna utvecklas. Det är ett språk som utvecklas i tanken och föreställningen. Skriftspråket 

är således mer abstrakt än talspråket. Svårigheterna ligger inte enbart i outvecklad finmotorik 

utan kräver att individen har förmågan att föra samtal i en slags språklig monolog med sig själv - 
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utan samtalspartner eller från tekniskt ljud. Enligt Vygotskij (a.a) måste barnet avsiktligt förmå 

hantera ett mer villkorligt språk, ett språk som medvetet ska följa en röd tråd, medvetandegöra 

ordens ljudmässiga struktur, stycka upp det och avsiktligt återskapa det med hjälp av inlärda 

grafiska tecken. 

 

 
Figur 1.  Skrivprocessen, fritt efter Flower och Hayes 1981. 

3.2 Genrepedagogik  
I vardagen och i skolan används olika genrer varje dag, ibland medvetet och ibland inte. I skrift 

och tal anpassas språkliga mönster till det som passar syftet bäst. Anpassning sker efter situation, 

efter ämnet som behandlas samt vilka som är mottagare (Johansson & Sandell Ring 2015). En 

passande genre väljs och således kan den genrekompetens som utvecklas under uppväxten 

användas, vilken är sammanvävd med befintliga sociala situationer. Författarna (a.a) menar att 

olika genrer har olika struktur och språk, vilket hjälper både skribenten och mottagaren att 

realisera syftet samt förstå texten bättre. Den genrepedagogiska modellen syftar i skolans värld 

till att få eleverna bli medvetna om dessa olika språkmönster. Lärarna behöver då medvetet och 

explicit undervisa om texters språkliga drag i samtliga skolämnen (a.a). Författarna poängterar 

också att den genrepedagogiska modellen syftar till att utveckla elevernas vardagsspråk såväl som 

skolspråk. Denna utveckling handlar om att eleverna ska bli stöttade i att ta sig från ett mer 

vardagligt och personligt språk till ett mer expertlikt skriftspråk. Eleverna ska således utveckla 

förmågan att använda det språk som är lämpligt för den aktuella situationen.  

    

Johansson och Sandell Ring (2015) presenterar genrepedagogiken som vilandes på “tre ben”. Ben 

1 innefattas av Vygotskijs sociokulturella perspektiv om lärande; att lärande sker genom 

samarbete, att utgå från den närmaste utvecklingszonen samt få stöttning från någon mer erfaren. 

Ben 2 är en teori om språk med Hallidays systematisk-funktionella grammatik som ursprung. 

Denna teori fokuserar på språket och kontexten, på språket som verktyg för kommunikationen 

och på grammatik som betydelseskapare. Genrepedagogik bygger inte på att lära in grammatiska 

regler för att uppnå språkriktighet utan snarare att uppmärksamma och medvetandegöra 

grammatik för att uppnå ett funktionellt förhållningssätt. Halliday såg språket som en social 

konstruktion som är skapat utifrån människans behov av att kommunicera. Ben 3 innefattas av 

“Martins och Rotherys skolgenrer och cykeln för undervisning och lärande” (a.a s. 28), även 

kallad cirkelmodellen (se nästa avsnitt). Denna del fokuserar på specifika skolgenrer, på ämnet 

och språket, på explicit och stegvis undervisning om språkliga mönster samt på ett gemensamt 

metaspråk.  
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3.1.1 Cirkelmodellen 
1986 skapade Martin och Rothery (1986) cirkelmodellen, på engelska kallad för ”the Curriculum 

Circle”, en pedagogisk arbetsmodell. Cirkelmodellen härstammar från Australien och har sina 

rötter i genrepedagogiken. En av orsakerna till uppkomsten var att aboriginerna skulle få lära sig 

att skriva och läsa på sitt andraspråk (Gibbons 2013). Vid arbete med språk- och 

kunskapsutveckling i skolan är cirkelmodellen en gynnsam utgångspunkt. Syftet är att eleverna 

ska tillägna sig ämnes- och genrekompetens, då modellen som en naturlig del av undervisningen 

integreras i alla skolämnen. Elevernas ämneskunskaper utvecklas samtidigt som en progression 

av det ämnesspecifika språket förekommer. Cirkelmodellen består av fyra faser och i varje fas är 

interaktion och utvärdering betydelsefulla beståndsdelar. Pedagogens kunskaper om modellen 

och elevernas stöttning är viktiga och centrala vid beskrivningen av modellen (Gibbons 2013; 

Hedeboe & Polias 2008; Johansson & Sandell Ring 2015). 

Nedan presenteras Cirkelmodellens fyra faser (se Figur 2) 

Fas 1: Bygga upp kunskap om ämnesområdet 

Pedagogen och eleverna bygger tillsammans upp kunskap i ämnesområdet. Målet är att elevernas 

bakgrundskunskaper byggs upp genom att de får tala, lyssna och läsa och på så sätt bli experter 

på ämnet texten ska handla om (Gibbons 2013). Fasen är innehållsbaserad, ämnesspecifika ord 

och uttryck införskaffas tillsammans (Johansson & Sandell Ring 2015). Pedagogen tar reda på 

elevernas förkunskaper om ämnet/genren och ser om det kan finnas eventuella luckor, styrkor och 

skillnader hos eleven (Hedeboe & Polias 2008). 

Fas 2: Studera texter inom genren för att få förebilder 

Tillsammans ska pedagogen och eleverna undersöka exempel på texter i den genre som ska 

arbetas med. Målet är att eleverna ska förstå den valda textgenren, diskutera syftet, strukturen och 

texternas språkliga drag (Gibbons 2013; Hedeboe & Polias 2008). Eleverna ges olika förebilder 

inom samma genre av pedagogen. Pedagogen kan hämta dessa exempeltexter från egenhändigt 

skrivna texter, böcker eller tidningar (Gibbons 2013; Johansson & Sandell Ring 2015). 

 

Fas 3: Skapa/skriva en gemensam text 

Med hjälp av bakgrundskunskapen om ämnet och genren som eleverna har, produceras en 

gemensam text. Eleverna kommer med förslag och idéer om vad som ska skrivas, pedagogen styr 

textskrivandet och stöttar eleverna med frågor som belyser textens olika steg. För att ytterligare 

utveckla texten gås den igenom gemensamt (Gibbons 2013). En del av processen i arbetet är att 

jobba med textens struktur, byta ut ord eller begrepp som passar bättre, rätta grammatiska fel, 

stavfel och så vidare. För att eleverna ska få ännu en förebild, är det bra att skriva ut den färdiga 

texten och sätta upp i klassrummet. Den här fasen är betydelsefull, då den förtydligar skeendet för 

hur man skapar en text inom en viss textgenre (Gibbons 2013; Johansson & Sandell Ring 2015). 

 

Fas 4: Berätta/skriva en egen text 

Eleverna ska skriva egna texter, individuellt eller parvis, inom den textgenre de arbetat med 

tidigare, med hjälp av de förkunskaper och stöttning som de inhämtat (Gibbons 2013).  För att 

uppfylla kriterierna för texttypen bör nu eleverna vara tydligt medvetna om vad det krävs att de 

ska producera. Nu finns inga exempeluppgifter utan fokus är att åstadkomma en slutlig text i 

genren som arbetats med tidigare (Hedeboe & Polias 2008). 
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Figur 2. Cirkelmodellen, fritt efter till exempel Martin & Rothery 1986, Hedeboe & Polias 2008, 

Gibbons 2013, Johansson & Sandell Ring 2015 

 

4 Teoretisk utgångspunkt 
I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkterna som används för analysen. Nedan följer 

en teorigenomgång om Vygotskijs sociokulturella perspektiv, den proximala utvecklingszonen 

och scaffolding.  

4.1 Vygotskijs sociokulturella perspektiv 
Vygotskij anses som förgrundsperson för det sociokulturella perspektivet på lärandet. I ett 

sociokulturellt perspektiv uppkommer kunnande aldrig i ett tomrum utan i ett sammanhang, i en 

social kontext. Språket och utvecklingsnivån hänger samman i Vygotskijs teori, den muntliga 

tanken är inte nedärvd. Lärandet sker i samspel. Barnets språk och kommunikation fungerar som 

mellanled mellan barnet och omgivningen. Barnets egen handlingskraft finns inte som 

utgångspunkt i lärandet utan den sker i interaktioner med andra människor. Det går inte att 

ignorera betydelsen av barnets kultur, som det lever i, eller barnets språkliga sammanhang, som 

det ingår i (Westlund 2009). 

    

I skolåldern är således det språkliga och litterära skapandet ofta det som är det mest 

karaktäristiska, menar Vygotskij (1995).  Från att barnet har ritat blir det litterära skapandet, 

särskilt i tonårstiden, mer dominerande. Vygotskij menar att det krävs en utvecklad nivå av 

samlade erfarenheter, en hög nivå av språkbehärskning och en hög utvecklingsnivå för att barnets 

egna inre värld ska bli tillgängligt för litterärt skapande. Författaren förklarar att det beror på att 

utvecklingsnivån för barnets skriftspråk ligger på en mycket lägre nivå än i jämförelse med dess 

muntliga språk. I skolsammanhang är det därmed inte sällan pedagogerna ser att en elev presterar 

på en lägre utvecklingsnivå i skriftliga sammanhang än vad eleven hade gjort i ett muntligt 

sammanhang (jmfr. Vygotskij 1995). Vygotskij poängterar att skriftspråket har sina egna lagar, 

vilket kan medföra stora svårigheter. Vid övergången till skriftspråket, som i sig är mer abstrakt 

och konventionellt, förklaras då ofta barnets svårigheter som inre orsaker. Barnet förstår inte 

varför hon ska skriva och har därmed en avsaknad av ett inre behov av själva skrivandet. 

Vygotskij (1995; 1999) menar att barnet relativt ofta skriver sämre då hon inte har något att 

skriva om och att det därav är av högsta vikt att pedagogerna handleder eleverna i ämnen som 

omfattas av individens eget inre. Enligt författaren krävs då att pedagogerna låter eleverna 

orientera sig mycket i ämnet för att själva utveckla ett starkt intresse för det för att på så vis 

framgångsrikt få eleven att förmå skriva om ämnet. Vygotskij (1999) nämner också det faktum 

att individer är olika och har således individuella egenskaper.  
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4.1.1 Den proximala utvecklingszonen 
Vygotskij (1978) utvecklade sina idéer om den proximala utvecklingszonen (se Figur 3) utifrån 

den sociokulturella teorin. Han menade att lärare måste presentera information på ett sådant sätt 

att eleven kan relatera till det den redan vet. Han definierade den proximala utvecklingszonen 

som det utrymme dit eleven med vägledning kan förstå med sin potentiella kognitiva nivå. 

 

 
Figur 3. Den proximala utvecklingszonen, fritt efter Vygotskij 1978 

 

I Bekvämlighetszonen är eleverna trygga i sitt arbete och kan då utföra det utan hjälp från 

pedagoger. Tanken är att eleverna ska fortsätta utvecklas utifrån den. Svårighetsnivån ska 

fortsätta att öka i takt med elevernas kunskaper och förmågor, vilket håller eleven motiverad att 

fortsätta sitt arbete. I Den proximala utvecklingszonen är eleven bekant med arbetssättet och den 

kan arbeta målfokuserat med hjälp av en pedagog som stöttar och guidar för att få rätt slags 

utmaning på vägen. I Obekvämlighetszonen har eleven ännu inte förmågorna att utföra. Detta är 

en pågående utveckling att ta hänsyn till vid varje enskild individs fall (jmfr. Vygotskij 1978). 

4.2 Scaffolding 

Utifrån Wood, Bruner och Ross (1976) byggnadsställning om scaffolding återfinns sex element 

(se Figur 4) av effektiva funktioner som lärare tillhandahåller för att stödja lärande. 1) Rekrytera 

intresse för att kunna följa uppgiftens krav. 2) Förenkla uppgiften genom att minska antalet 

moment. 3) Få eleven att behålla fokus genom att motivera eleven att fortsätta med uppgiften. 4) 

Förtydliga och markera de viktigaste delarna. 5) Guida och kontrollera frustrationen genom hintar 

och genom att prompta men dock i måttliga mängder. 6) Demonstrera och modellera lösningar.  

 

 
Figur 4. Scaffolding som trappa, fritt efter Wood et al. 1976 
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Van de Pol et al. (2012) menar att scaffolding är nära kopplad till Vygotskijs sociokulturella 

teori, där lärandet ses som en social aktivitet med interaktion och språk som en central roll 

(Vygotskij 1978). Utifrån båda utgångspunkter handlar det om att se skillnaden på vad en elev 

kan göra självständigt samt vad den kan göra med hjälp av en mer kunnig individ. Scaffolding 

kan ses som så kallade “byggnadsställningar” där det ges stöd inom studentens så kallade 

proximala utvecklingszon (Van de Pol et al. 2012). Författarna (a.a) menar således att detta stöd 

kan främja elevernas prestation och engagemang eftersom det ligger inom elevens proximala 

utvecklingszon och därmed kan svara mot dennes nuvarande förståelse. Van de Pol et al. (a.a) 

drar också jämförelsen genom att poängtera att scaffolding och formativ bedömning är besläktade 

på så vis att en lärare utifrån båda utgångspunkterna måste vara medveten om elevernas befintliga 

förståelse.  

    

Muhonen et al. (2016) poängterar att Vygotskij själv aldrig använde sig av begreppet scaffolding 

men att flera forskare efter honom har använt det för att beskriva processen där en lärare, tränare 

eller en mer erfaren person stödjer individen i lärandet med hjälp av olika slags 

interaktionsmetoder. Van de Pol et al. (2012) föreslår att scaffolding består av tre grunder; 1) 

Finkänslighet - beredskap som inkluderar skräddarsydd/individanpassad stöttning, 2) Utfasning 

som innebär att stödet gradvis återkallas över tid, 3) Överföring av ansvar, vilket innebär att 

läraren så småningom överför ansvaret att utföra uppgiften till eleven. Eftersom språk spelar en 

nyckelroll i barns kognitiva utveckling kan dialogen i sig mellan elev och lärare ses som 

scaffolding, det vill säga en slags byggnadsställning (Muhonen et al. 2016). 

 

5 Tidigare forskning 
Då det har varit mycket svårt att få tag på tidigare forskning som har presenterat hur pedagoger 

har arbetat med skrivutveckling i specialpedagogiska verksamheter har det fått begränsas till 

forskning som varit mest snarlik området. Följande forskning nedan behandlar undervisning om 

språkets natur, tidiga insatser vid svåra skrivproblem, framgångsfaktorer i klassrum, faktorer som 

inverkar på elevers läs- och skrivlärande, tidig träning av barns skrivutveckling genom 

scaffolding samt framgångsrik läs- och skrivpedagogik.  

 

Enligt Cook Moats (1994) fanns det i läsforskningen ett behov av undervisning av begrepp om 

språklig struktur. I studien hänvisar författaren till att de flesta barn som har inlärningssvårigheter 

också har lässvårigheter och dessutom svårt med stavningen. Studien hänvisar också till att 

lässvaga elever, beroende på deras brist på fonemisk medvetenhet drar nytta av intensiv, 

systematisk, exemplifierande och explicit undervisning kring språkliga begrepp. I denna studie 

befanns 89 erfarna lärare med specialutbildning inom läsning och språk ha för lite kunskaper för 

att ge tillräcklig undervisning om språkets struktur. Dessa lärare fick sedan delta i en kurs med 

inriktning på fonemisk medvetenhet, relationen mellan talat och skriftligt språk och noggrann 

analys av stavnings- och läsbeteenden hos barn. I slutet av kursen bedömde lärarna att denna 

lärdom var avgörande för att tillhandahålla en certifierad undervisning baserad på de krav och 

rekommendationer som återfinns inom lärarutbildningen. Studien ger bevis på att lärare 

vanligtvis behöver mer kunskaper för att undervisa explicit läsning och stavning. Några vanliga 

luckor i lärarnas kunskap och medvetenhet om språkets struktur ges samt tänkbara skäl till varför 

det ser ut på det viset. I studien hävdas också att det krävs politiska förändringar för att förbättra 

lärares förberedelser och prestationer vad gäller läsning och stavning.  

    

En fallstudie av Mäki, Vauras och Vainio (2002) gjordes på två finska tioåriga pojkar med svåra 

skrivproblem. Den gick ut på att utvärdera huruvida en särskild insats kunde främja dessa pojkars 

skrivfärdigheter. Insatsen omfattades av instruktioner utifrån särskilda strategier, stegvisa 

procedurer samt datorassisterad handledning. Studien varade under sex månader och för att 

underlätta proceduren har forskarna tagit hjälp av pojkarnas lärare och föräldrar. Deras 
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deltagande, studiens stabilitet samt andra interventionseffekter diskuteras i studien. Urvalet 

gjordes i samråd med Center for Learning Research (CLR) vid Åbo universitet i Finland. De båda 

pojkarnas kulturella och socioekonomiska bakgrund presenteras i studien. Före studien gjordes 

tester, bland annat i fonologiskt arbetsminne, skrivandets visuella och motoriska färdigheter, 

fonologisk bearbetning, snabb namngivning, neurologiska test för barn, avkodning och 

läsförståelse. Förtesterna ägde rum då eleverna gick i tredje respektive fjärde klass. De läste efter 

den allmänna läroplanen och undervisades i allmän finsk undervisning, inklusive de färdigheter 

som studien berörs av, såsom avkodning, stavning och sammansättning. Interventionen gjordes 

sedan när de gick i fjärde respektive femte klass. Testerna gjordes varje vecka och avsågs bedöma 

avkodning (noggrannhet och hastighet), stavning, sammansättning (stavning, koherens och 

längd). Ordningen på uppgifterna ändrades varje vecka. Eleverna, lärarna och föräldrarna 

intervjuades och det gjordes mätningar mellan testerna, då både avkodning och stavning 

bedömdes. Slutliga tester gjordes sedan efter sex månader. Efter interventionerna hade den ena 

elevens stavfel minskat med 33% och den andres med 53%. Året före interventionen hade båda 

elevernas stavutveckling i stort sett varit obefintlig, vilket indikerar på att själva interventionen 

bidrog till att utveckla elevernas färdigheter i stavning. Testerna visade också att eleverna 

utvecklade sina färdigheter i att finna stavfel samt kunna rätta till dem. I intervjuerna förmedlade 

lärarna att de båda eleverna hade blivit mer delaktiga i moment som berörde skrivande i skolan. 

Den ena eleven visade mer engagemang och en mer positiv attityd medan den andre fortfarande 

inte var särskilt intresserad av skrivande. Studiens forskare antar att brist på motivation skulle 

kunna leda till sämre totalprestanda och därmed motarbeta studiens resultat. De poängterar att 

det, precis som i många tidigare interventionsstudier de stött på, finns en stor individuell variation 

vad gäller hur eleverna svarar mot testerna på grund av bland annat motivations-, känslomässiga 

och beteendemässiga aspekter.  

    

Tjernberg (2013) har i sin studie valt att fokusera sig på framgångsfaktorer i klassrummet. Det är 

en praxisinriktad studie där datainsamlingen ägt rum i första hand genom observationer i 

klassrum och i reflekterande samtal med pedagogerna. Under två års tid följde Tjernberg arbetet i 

fyra låg- och mellanstadieklasser. Styrkan i studien är att den är genomförd under så pass lång tid 

och är förankrad i skolvardagen, vilket därför säkerligen är en bidragande orsak till att studien har 

fått mycket uppmärksamhet i Sverige. En av Tjernbergs frågeställningar som specialpedagog var 

om det fanns moment i pedagogernas undervisning som kunde ses som förebyggande 

specialpedagogiska insatser. Det konstaterades i hennes slutsats att pedagogernas förmåga att 

använda, anpassa och variera olika arbetssätt och metoder efter elevernas förutsättningar och 

behov är avgörande framgångsfaktorer. För att möta den naturliga variationen av elever fordras 

omfattande och specifik kunskap hos klasslärarna men även specialpedagogisk kompetens inom 

arbetslaget. I samband med nedgången av PISA- resultaten redogör författaren att det är särskilt 

viktigt med en utvecklad specialpedagogisk kompetens för att kunna möta alla elever. 

Kunskapsklyftan växer mellan eleverna som får möjlighet att lära sig att skriva och läsa på en 

tillräckligt avancerad nivå i jämförelse med eleverna som inte erbjuds samma möjlighet, där 

följden blir segregering och utanförskap. Enligt författaren är det betydelsefullt att tydliggöra det 

specialpedagogiska perspektivet genom att pedagogerna anpassar och varierar sin undervisning så 

att så många förmågor som möjligt får framträda och tränas. Även tydlighet för eleverna av 

innehåll och struktur i lärandet är en annan framgångsfaktor som behandlas. Det är också viktigt 

att pedagogen har teoretiska kunskaper så att pedagogen kan identifiera och diagnostisera 

elevernas läs- och skrivutveckling. Ytterligare en av Tjernbergs slutsatser är att undervisningen i 

sin helhet är tvunget att ses ur ett språkutvecklande perspektiv, där samtal, läsa och skriva ingår 

som delar av en helhet. Ändå finns det barn, som även med god undervisning, är i behov av 

specialinriktade insatser av speciallärare, specialpedagog eller annan specialisthjälp. Den mest 

verkningsfulla pedagogiken utmärks av hög grad av språklig ”en-till-en” interaktion både mellan 

barn-vuxna såväl som barn-barn. 
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Det finska forskarteamet Kiuru et al. (2012) menar att det är viktigt och betydelsefullt med 

struktur i undervisningen. I sin studie ger forskarna en redogörelse för bakomliggande faktorer 

som tidigt inverkar på elevers läs- och skrivlärande. Dessa riskfaktorer kan vara exempelvis 

störande beteende, social tillbakadragenhet och risk för läs- och skrivsvårigheter och upptäcks 

redan på förskolan. Ett stödjande klassrumsklimat är en sak som kan skydda dessa elever från att 

riskera att hamna utanför och komma efter sina klasskamrater kunskapsmässigt då de uppnått 

skolåldern. Ytterligare en sak som kan hjälpa dessa elever är mindre klasstorlek då det ger 

pedagogen större möjligheter att upptäcka och stötta elever som annars riskerar att hamna 

utanför. Det konstateras även i studien att det mest gynnsamma för elevernas utveckling gällande 

stavning och läsning under de tidiga skolåren, förutsätter en tydlig, styrande och strukturerande 

roll som pedagog, men även som förälder. Vidare slår man fast att i viss mån kan pedagogens 

förhållningssätt kompensera riskfaktorer i hemmet till exempel hos elever från hem med låg 

utbildningsnivå och icke struktur, genom tydlighet och struktur i klassrummet. En helt avgörande 

faktor för att lyckas i läs- och skrivlärandet är enligt forskarna det stödjande klassrumsklimatet, 

där den enskilda pedagogen har en mycket avgörande och framträdande roll för att uppnå detta 

stödjande klimat. 

    

Quinn, Gerde och Binghams (2016) studie är relevant dels på grund av hur de arbetat med 

scaffolding och skrivande dels för att poängtera hur viktigt det är att barnen introduceras tidigt i 

sitt skrivande för att gynna framtida skriftspråksutveckling. Författarna menar att förskollärare 

oftast inte fokuserar på just skrivandet och att det i förskolan och förskoleklass finns 

begränsningar vad gäller främjandet av barns tidiga skrivutveckling. Studien tar utifrån detta upp 

innovativa sätt som ska träna barnens tidiga skrivutveckling inom följande skrivfärdigheter; 

komposition, stavning och bildandet av bokstäver med hjälp av scaffolding. Studien tar upp hur 

scaffolding används som strategi för att stötta barnen i deras skrivande. En av de stödjande 

strategierna som tas upp handlar bland annat om att främja ett barns förmåga att generera idéer 

om vad som ska skrivas, en annan handlar om att skriva ord och bokstäver. Enligt författarna är 

det viktigt att lärarna tillämpar scaffolding genom att möta sina elever på den utvecklingsnivå de 

befinner sig samt kunna erbjuda individualiserade lösningar. En del barn behöver omfattande 

stöttning och strategier på hög nivå, medan en del är i behov av mindre stöttning och klarar sig 

med något färre strategier.  

    

Alatalo (2011) beskriver hur pedagoger bedriver en framgångsrik läs- och skrivpedagogik. Hon 

tar upp hur viktigt det är att pedagogerna förfogar över goda kunskaper i skriftspråksinlärning och 

elevers lärprocess. Det räcker inte bara att pedagogerna innehar metodkunskaper i läs- och 

skrivinlärning utan dessa kunskaper måste också kunnas omsättas i praktisk pedagogisk handling 

så att eleverna kan tillägna sig dem. Pedagogerna arbetar på olika sätt kring den första läs- och 

skrivinlärningen. För att befästa den grundläggande läs- och skrivundervisningen är det av stor 

vikt att eleverna går igenom specifika utvecklingssteg i sitt lärande. Inom läs- och 

skrivundervisning är det några områden som är väsentliga; Fonemisk medvetenhet, fonem-

grafem-korrespondens (Phonics), ordkunskap och stavning, läsflyt, ordförråd och läsförståelse. 

(Alatalo 2011, s.30). Pedagogen är betydelsefull, interaktionen mellan pedagog och elever är 

viktig och att pedagogen kan skapa lärsituationer där varje elev möts där denne befinner sig samt 

att olika upplägg passar olika för olika elever. Enligt författaren är det mest effektivt att 

pedagogen använder sig av omväxlande övningar som är ämnesövergripande och 

individanpassade. Men även att pedagogen använder sig av en strukturerad undervisning för att 

ge eleverna ökade färdigheter.  Det allra viktigaste är pedagogens engagemang och dennes 

förmåga att anpassa metoden efter elevens behov. Goda elevresultat uppkommer inte av nya 

läroplaner, fina lokaler eller mindre elevgrupper utan av den enskilda pedagogen som är den mest 

betydelsefulla faktorn. 
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6 Metod 

6.1 Vetenskapsteoretiskt resonemang  
Utgångspunkten för denna kvalitativa studie grundar sig i ett hermeneutiskt perspektiv, att tolka 

för att försöka förstå företeelser (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013). Studiens ämne 

syftar mot att undersöka relativa och kontextberoende upplevelser och strategier hos två mindre 

grupper. Det görs således tolkningar av mindre verksamheter, i detta fall med hjälp av kvalitativa 

icke-deltagande observationer, intervjuer och samtal.  

 

Empirin har samlats in utifrån en kvalitativ metod med hjälp av intervjuer och observationer, för 

att få svar på frågeställningarna. Ahrne och Svensson (2015) skriver att en kvalitativ metod 

grundar sig på intervjuer, observationer eller textanalyser, som inte bedöms med utgångspunkt 

från statistiska data eller metoder. Intervjuerna är planerade och strukturerade utifrån delvis fasta 

frågeställningar, delvis öppna frågor (se Bilaga B). Observationerna är planerade utifrån fasta 

observationspunkter (se Bilaga A). 

    

En fördel med att använda intervjuer som metod är att frågorna kan ställas i den ordning som 

passar situationen, vilket inte är fallet vid ett exempelvis standardiserat frågeformulär.  (Eriksson 

Zetterquist & Ahrne 2015). I samband med intervjuerna strävas mot noggrannheten att i bästa 

möjliga mån vara objektiva och neutrala. Eftersom intervjuerna har gjorts på en del av 

pedagogerna i en och samma särskilda undervisningsgrupp kan dessa förmodas ha gemensamma 

attityder och erfarenheter, vilket riskerar att fältmaterialet inte blir tillräckligt allsidigt (Eriksson 

Zetterquist & Ahrne 2015). Å andra sidan jämförs dessa pedagogers uppfattningar med 

pedagogerna från specialpedagogisk verksamhet i en annan kommun. Dessa är oberoende av 

varandra och har således ingen kontakt sinsemellan. Enligt Eriksson Zetterquist och Ahrne (2015) 

är det viktigt att i intervjusituationen vara medveten om att eleverna kan influeras av person och 

sammanhang och att det berättade kan skapas i stunden. Det bör även tänkas på att de kan känna 

sig utsatta och observerade, vilket kan bero på att eleven är i ett maktberoende till intervjuaren. 

Detta tas i beaktning och kommer att resoneras kring. 

    

Som observatörer under observationerna beräknas ett visst avstånd för att inte själva bli delaktiga 

i aktiviteten eftersom samtliga medverkande då kan riskera att ändra beteenden (Dahmström 

2011). Observationerna är inte deltagande. Deltagande sker således inte i aktiviteterna, enbart 

rumslig närvaro där aktiviteterna sker (Fangen 2011). I jämförelse med intervjuerna, som i sig 

avspeglar subjektiva uppfattningar, gör observationerna det möjligt att röra sig utanför 

deltagarnas perspektiv och kan på detta sätt komplettera intervjuernas subjektivitet (jmfr. a.a).  
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6.2 Studiens miljöer och deltagare 
I följande kapitel ges en presentation av studiens miljöer och deltagare. I Figur 5 görs en 

sammanställning av deltagare, observations- och intervjutillfällen.  

 

 
 Figur 5. Sammanställning av insamlad empiri 

  
I samband med besöket i den särskilda undervisningsgruppen gjordes tre observationer av tre 

elever i skrivsammanhang. Vid dessa besök intervjuades dessutom två elever, en i årskurs 5 och 

en i årskurs 7 samt två svensklärare i respektive undervisningsgrupp. Den särskilda 

undervisningsgruppen var uppdelad i två olika fysiska lokaler, där den ena för tillfället var för 

yngre elever mellan årskurs 3-5 och den andra för äldre elever mellan årskurs 5-8. 

Observationerna och intervjuerna genomfördes samtliga tillfällen under förmiddagar mellan 

klockan 8.30–10.30. De intervjuer som gjordes av eleverna var mellan 6½-10 minuter långa och 

intervjuerna som gjordes av pedagogerna var mellan 25-35 minuter långa. Observationerna som 

gjordes var mellan 15-25 minuter långa. Samtliga tre elever som observerades genomförde sin 

undervisning vid sin plats och vid sin egen dator. Intervjuerna av elever och pedagoger gjordes i 

angränsande grupprum.  

    

I den specialpedagogiska verksamheten gjordes tre observationer i respektive grupp, sammanlagt 

sex observationer. I grupperna fanns det 3-6 elever som observerades från årskurs 2 och 3. Även 

den specialpedagogiska verksamheten var uppdelad i två olika fysiska lokaler, en för respektive 

årskurs. Observationerna genomfördes under eftermiddagstid mellan klockan 12.00–13.30 och 

varade cirka 40-50 minuter. Nästan samtliga elever som observerades genomförde sin 

undervisning vid sin plats, några enstaka elever förflyttades till en dator. Elevintervjuerna 

genomfördes i ett för eleverna känt grupprum, under förmiddagstid och varade mellan 5-8 

minuter. Intervjuerna med pedagogerna varade cirka 30 minuter. I underrubrikerna nedan görs 

vidare presentation av de deltagare studien omfattas av. 

 

6.2.1 Pedagoger 
I detta stycke benämns pedagogerna som pedagog A, pedagog B, pedagog C och pedagog D för 

att underlätta och särskilja vem texten syftar på i dess olika sammanhang. Dessa benämningar 

används dock inte i resten av studien.   

    

Sammanlagt intervjuades fyra pedagoger. I den särskilda undervisningsgruppen intervjuades två 

pedagoger som ansvarade för svenskundervisningen. Pedagog A arbetade i det ena huset med 

elever i årskurs 3-5 medan pedagog B arbetade i huset med elever i årskurs 5-8. Pedagog A är 

sedan år 2002 utbildad lärare i svenska och de samhällsorienterande ämnena för årskurs 1-7 och 

pedagog B är utbildad lärare sedan år 1999 i svenska, de samhällsorienterande ämnena samt 

engelska för årskurs 1-7.  
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I den specialpedagogiska verksamheten intervjuades två pedagoger. Pedagog C har arbetat som 

lågstadielärare i många år innan utbildning skedde i början av 2000-talet till specialpedagog och 

har sedan dess arbetat som speciallärare. Pedagogen C har arbetat 44 år med elever i årskurs 1-3. 

Även pedagog D har arbetat i många år i yrket. Först som förskollärare, därefter som 1-7 lärare, 

då främst på mellanstadiet och de sista åren som speciallärare efter att ha läst 60 hp i 

specialpedagogik. Pedagog D har arbetat 38 år med elever i olika åldrar. 

 

6.2.2 Den särskilda undervisningsgruppen 
Den särskilda undervisningsgruppen tillhör och ligger belägen i en byggnad precis intill en 

mellanstor grundskola i södra Sverige. Gruppen som verksamhet är egentligen indelade i tre 

elevgrupper men av särskilda skäl besöktes bara två av grupperna. Dessa två grupper består av 

fem elever mellan årskurs 3-5 samt 7 elever mellan årskurs 5-8 och respektive grupp har tre 

pedagoger som undervisar och står för aktiviteter. Den undervisning som har observerats och 

intervjuats kring i denna studie har varit med koppling till svenskämnet. Observationerna och 

intervjuerna ägde rum våren 2019 och omfattades av tre observationer, två elevintervjuer och två 

pedagogintervjuer.  

 

6.2.3 Den specialpedagogiska verksamheten 

Den specialpedagogiska verksamheten finns på en annan mellanstor grundskola i södra Sverige. 
Verksamheten för årskurs 3 eleverna är i skolans huvudbyggnad i ett lite större rum, där en halv 

klass i jämförelse skulle få plats. De äldre skriveleverna består av 3-5 elever. Verksamheten för 

årskurs 2 eleverna är i skolans moduler i ett litet rum med plats för 6-7 elever runt ett ovalt bord. 

De yngre eleverna består av 4-5 elever i två olika grupper. I de olika elevgrupperna undervisar en 

speciallärare och vid observationstillfällena är det skrivande som har observerats. 

Observationerna och intervjuerna ägde rum våren 2019 och omfattades av sex observationer, nio 

elevintervjuer och två pedagogintervjuer.  

 

6.2.4 Urval och bortfall 
Pedagoger med svenskundervisning i två specialverksamheter tillfrågades för intervjuer och 

observationer. Samtliga elever i dessa pedagogers undervisning tillfrågades för intervjuer och 

observationer. Enbart de som tackade ja deltog i studien. Anledningen till att just dessa två 

verksamheter i södra Sverige tillfrågades var på grund av närhetsfaktorn - att det fanns goda 

förutsättningar och förbindelser dit då studien skulle genomföras. 

    
Ytterligare en elevintervju i den särskilda undervisningsgruppen av en elev i årskurs sju var 

planerad men avbokades i sista stund, då eleven själv valde att inte delta på grund av privata skäl. 

En annan elevintervju i den specialpedagogiska verksamheten genomfördes men plockades sedan 

bort från anteckningarna, då den inte tillförde resultatet något. 

6.3 Procedur 
I samband med observationsbesöken i den särskilda undervisningsgruppen gjordes också 

intervjuer av pedagoger och intervjuer. Två tillfällen bokades. Under det första tillfället gjordes 

en observation och därefter två intervjuer, varav den ena var en pedagog och den andra en elev. 

Under andra tillfället gjordes två observationer som sedan följdes av två intervjuer av en pedagog 

och en elev. Samtliga intervjuer spelades in som ljudfiler. Samtliga intervjuer och observationer 

genomfördes i miljöer där den ordinarie undervisningen alltid ägde rum. I den 

specialpedagogiska verksamheten genomfördes först sex observationer vid olika tillfällen i två 

olika grupper. Efter genomförda observationer genomfördes intervjuer med pedagoger respektive 

elever. Intervjuerna genomfördes i ett för eleverna välkänt rum och spelades in som ljudfiler. De 

två pedagogernas intervjuer utfördes på samma sätt. Utöver intervjuer och observationer hölls 

också informella samtal i direkt anslutning till observationsbesöken.  
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6.4 Databearbetning och analys 
De empiriska data som har samlats in har varit ljudfiler och anteckningar från intervjuer samt 

anteckningar från observationer och informella samtal. Ljudfilerna har bearbetats genom att de 

vid upprepade tillfällen har lyssnats igenom, därefter transkriberats samt gjorts en jämförelse så 

att anteckningarna stämmer överens med det inspelade materialet. Vid observationerna och de 

informella samtalen gjordes enbart anteckningar. Utifrån denna insamlade data gjordes 

jämförelser, anteckningar vid sidan, färgmarkeringar, och rubriker/begrepp. Följande begrepp 

uppkom som intressanta; skriftsspråksaktiviteter (utifrån observation, informella samtal och 

intervjuer), stöttning (utifrån observation, informella samtal och intervjuer) och metoder - vad 

pedagogerna har använt sig av för metoder i skriftspråksundervisningen (utifrån observation, 

informella samtal och intervjuer). Dessa begrepp kom att utgöra innehållet av studiens 

resultatkapitel. I resultatet har det dessutom gjorts en sammanställning av det som varit relevant 

av pedagog- och elevintervjuerna, också utifrån dessa ovanstående begrepp. Innehållet av 

resultatet har sedan analyserats utifrån den teori som presenteras i kapitlet 3 Teoretisk 

utgångspunkt; med Vygotskijs sociokulturella perspektiv och Scaffolding som genomgående 

fokus.   

6.5 Etiska övervägande 
I avsikt att öka trovärdigheten i denna studie finns en noggrannhet med hur intervju- 

och observationsmaterialet samt dess resultat har bearbetats och presenterats. 

    
Studien har följt Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska krav som ställs vid all forskning. 

Informationskravet; respondenterna informeras om studien. Information gavs om studiens syfte 

och hur den ska genomföras. Vad gäller samtyckeskravet har undersökningsdeltagarnas samtycke 

delgivits, att deltagandet är frivilligt och att det är möjligt att avbryta sitt deltagande. Då denna 

studie räknas som av etisk känslig karaktär, eftersom de undersökta är minderåriga, hämtades 

även ett samtycke från vårdnadshavare. Vad berör konfidentialitetskravet skyddades 

undersökningsdeltagarna genom att inte identifieras. Förvaringen och lagringen av insamlade 

uppgifter hanterades så att obehöriga personer inte kan ta del av dem. Nyttjandekravet behandlas 

på så vis att insamlade uppgifter enbart används i studiesyfte. 

    

Då studien inte bygger på någon hantering av känsliga personuppgifter eller specifikt utvalda 

individer behövdes det utifrån Vetenskapsrådet (2017) inte göras en etisk prövning. Samtliga 

tillfrågade har fått ett informationsbrev/en samtyckesblankett, där de utifrån den själva har fått 

välja ifall de ville delta i studien eller inte. Då studien ingick i en av Linnéuniversitets 

utbildningar på avancerad nivå räknades den inte som forskning (Svensk författningssamling 

2003:460). Enligt lag behövde därför denna studie inte granskas av etikprövning då den följer 

Vetenskapsrådets (2017) rekommendationer.  

6.6 Metodkritik 
Kvalitativ forskning visar enbart en liten del av hur något ser ut (Trost 2005), vilket även kan ses 

som en begränsning i denna studie. Syftet var dock bland annat att undersöka tendenser kring hur 

det kunde se ut i specialpedagogiska verksamheter. Hade mer tid funnits hade det varit till fördel 

för studien att observera fler verksamheter samt intervjua fler pedagoger och elever. För att få 

ytterligare underlag kring specifika frågor skulle även studien kunnat kompletteras/kombinerats 

med en enkät som skickats ut till flera pedagoger och specialpedagogiska verksamheter i Sverige. 

Hade studien således istället syftat mot att exempelvis fastställa kvantitativa skillnader och större 

representerade proportioner mellan fler verksamheter runt om i landet hade andra metoder, såsom 

enkät också valts.  
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Då intervju som metod hade valts som kvalitativ datainsamlingsmetod möttes intervjuarna av 

människor som skildrade och beskrev viktiga och intressanta åsikter och uppfattningar. 

Dahmström (2011) menar att intervju som metod har många fördelar. Bland annat att det finns 

möjlighet att ställa öppna frågor och följdfrågor samt att få chansen att reda ut oklarheter i frågor. 

För att också få ett så komplett svar som möjligt av respondenten har intervjuaren möjlighet att 

stötta och stimulera denne. Risken finns dock att en så kallad intervjueffekt kan uppstå, 

respondentens svar kan påverkas av intervjuaren så att mätfel uppstår. I den här undersökningen 

skulle en viss “jävsituation” kunna ha orsakats av att intervjuarna sedan tidigare kände eller 

kände till några av respondenterna. I själva intervjusituationen var det dock tvunget att förhålla 

sig objektivt mot varandra, samtidigt som man såg varandra som subjekt med likvärdiga åsikter 

(Røkenes & Hanssen 2016). Intervjusituationen fick inte påverkas av de ursprungliga relationerna 

mellan intervjuarna och respondenterna. Bedömningen efter intervjuerna blev att resultatet inte 

hade påverkats av relationerna. En annan nackdel med intervju som metod är, enligt Dahmström 

(2011), att den är tidskrävande. 

 

7 Resultat  

7.1 Skriftspråksaktiviteter i den särskilda undervisnings-

gruppen och den specialpedagogiska verksamheten 
Följande kapitel syftar till att fördjupa förståelsen av hur pedagogerna arbetar med 

skrivutveckling i den särskilda undervisningsgruppen och den specialpedagogiska verksamheten. 

Det resultat som presenteras bygger på den empiri som samlats in via intervjuer, observationer 

och informella samtal. Avsnittet riktas med särskilt intresse för elever i specialverksamheter där 

alla har olika förutsättningar och behov. Inga specifika elever har valts ut utan de elever som har 

blivit intervjuade och observerade är de som har beviljat och tackat ja till att delta i studien. 

Sammanlagt gjordes nio observationer, elva elevintervjuer och fyra pedagogintervjuer     

(se Figur 5, avsnitt 5:2).  

 

I underrubrikerna om skriftspråksaktiviteter presenteras aktiviteterna med ibland efterföljande 

kommentarer utifrån de informella samtal som hållits i direkt anslutning till observationerna. I 

underrubrikerna om pedagogernas arbete med stöttning presenteras hur pedagogerna har arbetat 

för att stötta och motivera eleverna i deras skrivande. Där återfinns också kommentarer från 

informella samtal med pedagogerna direkt efter observationstillfällena. I underrubrikerna med 

pedagog- och elevintervjuer presenteras andra relevanta saker om pedagogernas arbete samt 

elevernas upplevelser av skrivande. I underrubrikerna förekommer citat och exempel från 

besöken för att ge stöd åt de tolkningar som görs.  

  

7.1.1 Presentation av skriftspråksaktiviteter i den särskilda undervisningsgruppen  
Samtliga tre lektioner som observerades genomfördes vid elevens enskilda plats. De hade alla 

egen arbetsbänk med skärmar runt sig samt egen dator. Enligt en av pedagogerna kunde det 

ibland behöva skapas en rutin kring att sitta vid en annan särskild arbetsbänk för att eleven inte 

skulle fokusera på andra kringliggande prylar som på så vis kunde distrahera eleven från sitt 

arbete. I den särskilda undervisningsgruppen observerades en elevs arbete med en förklarande 

text i årskurs 5, en elevs arbete med skriftlig sammanfattning i årskurs 7 och en elevs arbete med 

en berättande text i årskurs 5. Ingen av de pedagoger som intervjuades menade att de medvetet 

följde någon särskild metod för skrivandet. De poängterade att de på olika sätt stöttade eleverna 

utifrån deras förutsättningar samt att rutiner och ett igenkännande arbetssätt var en 

framgångsfaktor och oftast en förutsättning för att ens få bedriva lektion med eleven. 
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Den pedagogen som arbetar med eleven i årskurs 5 som höll på att skriva en förklarande text var 

den enda personen som eleven för tillfället accepterade att ha lektion med. Deras lektioner flöt på 

bra, både vid besöket och enligt pedagogen vid intervjun som senare ägde rum. Eleven hade till 

en början fått en strukturmall presenterad för sig. Denna innehöll rubriker på vad en förklarande 

text ska bestå av. Eleven i fråga uttryckte att den förstod vad denne skulle göra. Eleven hade fått 

några förslag på vad den skulle skriva om men ville ändå, enligt pedagogen, själv välja ämne. 

Pedagogen menade att det ibland är enda sättet att få eleven motiverad och få med denne i arbetet 

under lektionen. Eleven valde att skriva om MEMS (mikroelektromekaniska system). Under 

lektionens gång har pedagogen enbart denna elev och pedagogen sitter bredvid hela passet. 

Passets längd varierar enligt pedagogen mellan 15-30 minuter och den lektion som observerades 

började klockan 8.30 och varade i 25 minuter. Eleven arbetade vid sin dator och pedagogen satt 

bredvid. Pedagogen började lektionen med att repetera vad som gjordes förra lektionen, dels för 

att få eleven att minnas dels för att få igång arbetet och komma vidare med det. Pedagogen 

upprepar en mening och påtalar att eleven behöver utveckla den. Under arbetets gång ställer 

pedagogen frågor som stöttar eleven i skrivandet: “Hur samarbetar de? Kommer du ihåg vad vi 

nämnde kring detta sist? Ska vi försöka komma på hur vi ska avsluta meningen? Ville du ha en 

bild här? Eller ett diagram? Samarbetar dem genom att bilden är här och texten är under eller hur 

tänkte du? Hur ska diagrammet se ut? Hur ska vi förklara att dessa samarbetar? Vad har det med 

diagrammet att göra? Vad har det med texten att göra? Vi försöker med meningen igen...” Under 

loppet av 25 minuter hinner eleven prata om en del annat, banka i bordet och skoja med 

pedagogen genom att låtsas att eleven inte hör något pedagogen säger. Pedagogen är inlyssnande 

men samtidigt snabb med att försöka återföra eleven till arbetet. Vid besöket var eleven 

halvfärdig med sin text. Enligt pedagogen var det en utmaning att få eleven motiverad till att 

fortsätta. Så länge eleven tycker lektionen är rolig fortsätter eleven i små steg, men detta kunde, 

enligt pedagogen, vända från en dag till en annan. Vid samtal med pedagogen vid ett senare 

tillfälle berättades det att eleven inte förmått skriva klart sin text, då eleven fastnade vid ett ställe 

och inte längre ville fortsätta med sin text. 

    

Vid nästa lektion då en elev i årskurs 7 observerades då denne skulle skriva en sammanfattning 

om dagens läsning, märktes tydligt hur pedagogen arbetar utifrån strukturen och de rutiner de 

byggt upp. Pedagogen inledde med att hänvisa till schemat, presenterar vad som skulle göras nu 

och vad som förväntades av eleven. Pedagogen förklarade för eleven att det idag är eleven som 

ska skriva på datorn istället för pedagogen. Enligt överenskommelse läser först eleven högt ur 

boken och därefter fortsätter pedagogen. Medan pedagogen läser får eleven rita. Eleven håller 

fokus medan den själv läser. Eleven fortsätter hålla fokus till viss del under tiden pedagogen läser 

men ibland avbryter denne och pratar om tekniska prylar som inte har med boken att göra. 

Pedagogen svarar kort men återgår sedan direkt till läsningen. Eleven fortsätter mot slutet att läsa 

med gott flyt och verkar utåt sett följa de rutiner som de tillsammans har arbetat fram. Pedagogen 

behöver dock påminna om rutinerna för att eleven ska förmå fortsätta fokusera på arbetet. Efter 

läsningen fick eleven instruktionen att skriva det viktigaste ur det kapitel som hade lästs. 

Pedagogen ställer stödfrågor under tiden, såsom: “Vad var det som hände när karaktärerna 

träffades? Ska du börja skriva var de träffades? Berättade karaktären något viktigt? Vad hände 

sedan på slutet? Vad fick det för konsekvenser?” Eleven frågade under tiden om stavningen på ett 

franskt ord och slutligen återkopplade pedagogen att dagens arbete gick bra och att eleven skrivit 

sin sammanfattning bra. Pedagogen poängterade under tiden eleven skrev att denne inte behövde 

byta rad vid varje ny mening samt att det skulle vara punkt och stor bokstav. Slutligen hänvisar 

pedagogen till timstocken, att den slocknat och att lektionen då är slut. Pedagogen hänvisar igen 

till schemat genom att förbereda eleven på vad som ska hända därefter.   

 

Vid tredje lektionen som observerades skulle en elev i årskurs 5 få skriva själv på datorn för 

första gången i denna grupp. Eleven var inne på sitt första skolår som elev i den särskilda 
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undervisningsgruppen. Lektionen började med att pedagogen visade en berättarkurva som 

innehöll orden inledning, handling, avslutning. Pedagogen hade utgått från en dramaturgisk kurva 

men menade att den förenklats avsevärt för att få eleven förstå och kunna tillägna sig den. 

Pedagogen instruerar eleven muntligt med stöd av den visuella stödstrukturen. Lektionen gick ut 

på att se en kort film på några fåtal minuter sedan skulle eleven sammanfattningsvis skriva ned 

vad som hände utifrån filmen i berättarform. Berättelsen skulle bestå av en inledning, en handling 

och ett slut. Pedagogen var noga med att eleven skulle känna att de gjorde det tillsammans som 

en övning första gången. Eleven har, enligt pedagogen, aldrig tidigare tyckt om att skriva. Eleven 

har, enligt pedagogen, dessutom själv uttryckt det som att eleven inte kan producera egna idéer 

varken muntligt eller i skrift. Under denna lektion hann de skriva inledningen på berättelsen. I 

inledningen skulle eleven presentera personerna, miljön och om berättelsen utspelar sig under 

någon särskild tid. Pedagogen poängterade i samband med skrivande att berättelsen också skulle 

ha en rubrik. Pedagogen ställer också stöttande frågor såsom: “Hur skulle man kunna börja? 

Vilka är huvudpersonerna?” Eleven var i behov av mycket stöttning för att få till fullständiga 

meningar. Pedagogen försökte ibland stötta genom att inleda meningen: “Då kan du börja med: 

Huvudpersonerna är…, sedan skriver du vilka de är. Och hur avslutar du meningen?” Pedagogen 

får under ett par tillfällen fråga hur eleven kan avsluta sin mening. Slutligen förbereder 

pedagogen eleven på vad de ska göra nästa skrivtillfälle, nämligen fortsätta att skriva handlingen 

och därefter avslutningen.  

    

Under intervjun och vidare samtal med pedagogerna i den särskilda undervisningsgruppen 

framkom att de i första hand ofta använde sig av läromedlet Zick Zack
1
 i svenskundervisningen 

för de elever som gick i årskurs 2-6. Det finns dock undantag vad gäller de elever som inte är 

mottagliga för den typen av arbetsmaterial. En del elever kräver mer praktiskt, visuellt, konkret 

och tydligt material än så. Pedagogerna poängterade dock att de ansåg Zick Zack var ett mycket 

omtyckt, heltäckande och tydligt material kopplat till Lgr 11 som innehåller samtliga delar för 

årskurs 1-6. Att utgå från ett material behöver dock inte innebära att man använder det från pärm 

till pärm, menade en av pedagogerna. En hel del uppgifter måste anpassas, både i bland annat 

omfattning och struktur.  

 

7.1.2 Presentation av skriftspråksaktiviteter i den specialpedagogiska verksamheten 
De observerade lektionerna genomfördes i olika grupper och årskurser. Undervisningen i årskurs 

3 bedrivs i ett halvstort klassrum, med plats för cirka 15 elever, där varje elev i den 3-5 elever 

stora gruppen sitter vid en egen bänk med tillgång till penna, suddgummi och papper. 

Undervisningen för eleverna i årskurs 2 bedrivs i ett halvstort rum runt ett ovalt bord med plats 

för 6-8 elever, där varje elev i den 3-5-stora gruppen har sin bestämda plats runt bordet eller vid 

de två bänkar som också finns i rummet. De har vid sina platser tillgång till penna, suddgummi 

och papper. 

    

Vid de observerade tillfällena i årskurs 3 arbetade eleverna med egna berättelser utifrån att de ska 

ha med början, mitten och slut. Några elever väljer att skriva helt på egen hand medan de flesta 

skriver utifrån ett förslag från pedagogen, där sagan skrivs med hjälp av att slå tärning. Vid de 

observerade tillfällena i årskurs 2 skriver eleverna en berättelse utifrån fyra sekvensbilder som 

först ska läggas i rätt ordning och därefter skrivas om. Vid ett tillfälle i en av grupperna i årskurs 

2 skrivs det även en faktatext om kaniner. En av pedagogerna uttrycker att cirkelmodellen 

(Martin & Rothery 1986; Hedeboe & Polias 2008; Gibbons 2013; Johansson & Sandell Ring 

2015) används medan båda pedagogerna även uttrycker att de följer de läsförståelsestrategier som 

Barbro Westlund (2009) skriver om och använder sig av (se fotnot 3, avsnitt 6:1:1 och fotnot 6, 

                                                           
1
  Zick Zack; Basläromedel i svenska och svenska som andraspråk, i huvudsak för åk 2-6, som bygger 

på genrepedagogiken och cirkelmodellen. Består av Läsrummet, Skrivrummet och Sökrummet. Förlag; 
Sanoma Utbildning, 2018. 
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avsnitt 6:1:3). De anser att dessa är lätta att även överföra på elevernas skrivande. Mycket av 

deras skrivundervisning bygger på att det för eleverna ska vara ett igenkännande och 

återkommande arbetssätt för att de ska uppleva att de känner igen sig samt klarar av uppgifterna 

de tilldelas. 

 

Besök hos specialläraren i årskurs 3; Vid det första observerade besöket presenterade pedagogen 

en berättelse genom att använda sig av Inläsningstjänst
2
 (2019). För att få eleverna aktiva och 

delta använde sig pedagogen av frågor och strategier utifrån Barbro Westlunds (2009), 

Läsfixarna
3
, under hela berättelsens gång. Elevernas uppdrag är att lyssna och tänka ut en mening 

som de ska komma ihåg och skriva ned. Denna mening ska de sedan placera in i schemat med 

början, mitten och slut som pedagogen gjort på tavlan, där den passar bäst in i berättelsen. 

Elevernas lappar passar alla bäst in i slutet och diskussioner uppstår kring hur meningar från 

början och mitten skulle varit. Därefter får eleverna olika stödmallar (se Figur 6) som de ska 

arbeta med under lektionen. Dels en stödmall med början, mitten och slut, där eleverna och 

pedagogen samtalar om vad som är karaktäristiskt för varje del. Dels dagens uppgift att skriva en 

egen berättelse utifrån en så kallad fyrfältslapp. Eleverna och pedagogen repeterar tillsammans 

vad detta innebär. Av det som görs framgår det att detta är en uppgift som eleverna har gjort 

tidigare. För att eleverna ska få mer inspiration och få ytterligare hjälp i sitt skrivande presenterar 

pedagogen även en stödmall om att slå med tärning (se Figur 6).  

   

 

Figur 6. Elevernas stödmallar med början, mitten och slut, utifrån en fyrfältare och med tärning. 

                                                           
2
 Inläsningstjänst (2019) är ett nätbaserat verktyg med inlästa läromedel och lättlästa böcker m.m. för 

skolpersonal och elever. 
3
 Läsfixarna är Spågumman Julia som förutspår, Nicke Nyfiken som ställer frågor, Fröken Detektiv som 

klargör otydligheter och Cowboy- Jim med lasso som fångar in det viktigaste. Så har Barbro Westlund 
försvenskat Oczkus (2003) mer elevvänliga tolkning av Palincsar & Browns (1984)  ursprungsstrategier i 
läsförståelse. 
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Eleverna väljer olika alternativ. Eleverna sitter på sina platser och skriver aktivt för hand sina 

förslag i fyrfältslappen, någon ber om hjälp, efter tio minuter tycker en elev att den är klar. 

Pedagogen går till eleven och uppmuntrar den att fortsätta och ger tips och idéer hur det skulle 

kunna ske. Efter ytterligare tio minuter är den eleven är klar med sina tillägg och väljer att 

renskriva sin berättelse på den stationära datorn. Pedagogen hjälper eleven att sätta i pappret i 

ställningen som finns vid datorn, som hjälp vid skrivning, så eleven lätt kan följa var den är med 

hjälp av en linjal. Nästa elev som är klar får använda sig av laptop vid sin renskrivning. Vid båda 

dessa elevers igångsättande vid dator pratar elever och pedagog om vad eleven bör tänka på vid 

skrivandet. Pedagogen går runt och hjälper, uppmuntrar och stöttar eleverna hela tiden. Då ena 

eleven har fått något rödmarkerat på skärmen gör pedagogen eleven uppmärksam på att så ser det 

ut när något är fel, tillsammans löser pedagog och elev detta. Lektionen avslutas med att elever 

och pedagog sammanfattar dagens lektion tillsammans. Elevernas respons på lektionen var; 

”Tyckte det var enkelt, kul. […] Kul att skriva berättelser. […] Kul att skriva med tärningar.” 

Efter lektionen hålls ett samtal med pedagogen om den. Pedagogen utgår ofta från 

Nyponförlagets lättlästa böcker då den arbetar. Lektionen är, enligt pedagogen, gjord främst 

utifrån att resultaten i NP årskurs 3 inte var så bra.   

    

Vid andra observationstillfället sätter pedagogen igång eleverna direkt. De eleverna som skrivit 

på dator vid förra tillfället fortsätter med det och den eleven som valt att skriva för hand gör det. 

Dessa elever kommer igång snabbt med sina arbeten med pedagogens hjälp. Vid detta tillfälle har 

det också tillkommit två elever, dessa elever får nu en egen genomgång av pedagogen med hjälp 

av en saga. Pedagogen ger och visar eleverna stödmallen med början, mitten och slut. 

Tillsammans samtalar de om dessa delar samt om hur man kan göra berättelser längre. Eleverna 

får fyrfältslappen, ett samtal mellan pedagogen och eleverna startar utifrån dessa fyra delar; 

karaktär, miljö, problem och lösning med utgångspunkt från den berättade sagan. Även dessa 

elever får alternativet om att slå med tärning vid skrivandet och väljer det. Under tiden som 

genomgången har pågått har övriga elever arbetat tyst och helt själva vid sina platser. Eleverna 

som slår med tärning hörs väldigt väl i det övrigt tysta rummet och pedagogen får säga till dem 

att ta hänsyn till sina kompisar och dämpa ljudnivån. Under resterande del av lektionen går 

pedagogen runt och hjälper eleverna både då de ber om hjälp med exempelvis stavning eller 

inspiration till att skriva samt då pedagogen ser att någon elev har fastnat i något moment. 

    

Tredje observationstillfället sker ett tag efter de två första. Pedagogen börjar med att påminna 

eleverna om deras berättelser, det framgår att de inte jobbat med dessa berättelser sedan förra 

observationstillfället. Den som skriver för hand kommer igång direkt och de som skriver på dator 

får hjälp med det. Efter en stund klagar eleven vid datorn högt om att det är svårt, det upplevs bli 

många fel. För att underlätta hjälper pedagogen eleven att få igång talsyntesen, samt ger eleven 

ett par hörlurar så att inte övriga elever störs av ljudet. Eleven vid laptoppen får samma hjälp. Då 

en av eleverna anser sig vara klar samtalar pedagogen med denna om exempelvis stor bokstav 

och punkt samt hur ord stavas. Eleven får möjlighet att rätta sin text och pedagogen går till nästa 

elev som också är klar. Liknande samtal uppstår om berättelsen mellan pedagog och elev. Eleven 

har svårt med p och b. Pedagogen visar eleven hur den kan känna igen/se skillnaden mellan dessa 

två. Den första eleven blir klar med sitt rättande. Som nästa steg går pedagogen in på hur 

berättelsen är skriven och hjälper eleven med strukturen. Elev och pedagog samtalar sig fram, hur 

det som har blivit fel ska vara och eleven får i uppgift att fixa det. Samma procedur upprepar sig 

då nästa elev rättat klart. Eleven som skriver för hand upplever det som jobbigt och ber om hjälp, 

pedagogen samtalar, stöttar och motiverar eleven och eleven kommer igång med sitt skrivande 

igen. Lektionen avslutas med att de elever som skrivit på dator skriver ut sina berättelser. 
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Besök hos specialläraren i årskurs 2; Vid det första observerade besöket fås information om 

lektionsplaneringen innan de fyra eleverna anländer. Planeringen är att skriva till fyra 

sekvensbilder, där eleverna först enskilt ska lägga bilderna i rätt ordning, sedan tillsammans gå 

igenom ordningen, därefter skriva två meningar till varje bild helt själva. Då eleverna anlänt ger 

pedagogen eleverna instruktionerna muntligt samtidigt som bilderna visas; ”Ni får de här bilderna 

av mig. Ni ska klippa ut dem! Ni ska lägga dem i rätt ordning!”  Eleverna gör detta lite olika 

snabbt. Pedagogen kontrollerar att elevernas bilder ligger i rätt ordning. Sedan visar pedagogen 

hur eleverna ska göra - limma in en bild på varje sida i sin skrivbok, vilket eleverna gör. Nästa 

uppmaning; ”Den här farbrorn som är på bilderna ska ni döpa! Vad menas med det?” En elev 

svarar på frågan. Pedagogen fortsätter och visar samtidigt; ” Lämna allra första raden tom. Där 

ska ni allra sist skriva vad er berättelse heter.” Pedagogen frågar eleverna vad de ska tänka på när 

man skriver meningar. Pedagogen skriver elevernas svar på tavlan; Stor bokstav i början av 

meningen. Punkt i slutet. Mellanrum mellan orden. Skriva snyggt. Det framgår att detta är något 

som eleverna har hört innan. Pedagogen repeterar sedan vad eleverna ska tänka på enligt ovan. 

Pedagogen ger exempel på hur eleverna kan börja; ”Det var en gång en gubbe som hette…”. En 

elev skriver helt själv, några får hjälp av pedagogen med enstaka ord som skrivs på lappar och en 

annan berättar för pedagogen vad det ska stå. Pedagogen skriver det och eleven skriver av. 

Pedagogen går viskande runt och hjälper, stöttar och pushar på olika sätt där det behövs. Eleverna 

är olika aktiva och vid lektionens slut är inte alla klara. Efter lektionen framkommer det att 

eleverna har stora problem med skrivandet på olika sätt och behöver, enligt pedagogen, mycket 

hjälp med uppmuntran och stöttning. 

    

Andra observationstillfället är en upprepning av den just beskrivna lektionen men med fyra andra 

elever. Upplägget är detsamma och lektionen påbörjas på samma sätt som föregående med 

instruktioner om vad som ska göras och hur. Även här sätter eleverna igång att skriva, en skriver 

helt själv och övriga får hjälp med ord på lappar. Pedagogen går runt och hjälper, stöttar och 

pushar på olika sätt där det behövs. Då två av eleverna till en början är självgående kan 

pedagogen sätta sig hos den tredje för att stötta och göra det tydligare för just den eleven. Efter ett 

tag vill en elev inte alls skriva mer och uttrycker tydligt att den inte vill mer. Pedagogen går dit 

och samtalar viskande med eleven, uppmuntrar eleven på olika sätt, men talar också bestämt om 

att det idag är fröken som bestämmer. Pedagogen har handen på elevens axel då pedagogen pratar 

med eleven. Eleven fortsätter efter ett tag med sitt skrivande. Mot slutet av lektionen läser 

eleverna upp sina berättelser för varandra. Eleverna applåderar och säger varsin bra sak med 

berättelsen till varandra. Pedagogen uppmuntrar och hjälper de elever som behöver läshjälp. Efter 

lektionen framkommer att även denna grupp har stora problem med skrivandet och behöver 

mycket hjälp, uppmuntran och stöttning. Vid frågan om hur det kom sig att pedagogen höll på 

den orolige elevens axel svarade pedagogen att det i just detta fall hade en lugnande inverkan och 

att det hjälper eleven att ta in det som pedagogen säger. 

 

Vid tredje observationstillfället läser de elever som är klara med sina berättelser upp dem. 

Pedagogen uppmuntrar och hjälper de elever som behöver hjälp med läsandet. Eleverna 

applåderar och säger varsin bra sak med berättelsen till varandra. Därefter håller pedagogen upp 

en kaninbok samtidigt som det berättas om buskaninerna i dennes trädgård. Detta följs upp med 

läsning ur faktaboken om kaniner. Eleverna reagerar på olika saker som läses och på bilderna 

som visas. Pedagogen interagerar med eleverna under läsandet. Elevernas uppgift att komma ihåg 

varsin sak om kaniner. Pedagogen får många förslag från eleverna som sammanfattas och skrivs 

upp på tavlan. Exempel; Kaniner ska inte vara i buren hela dagen. Två kaninhannar slåss gärna. 

Kaninen kan hoppa. Den äter blommor och morötter. Kaninen får många ungar. Uppgiften blir 

att skriva minst fem meningar om kaninen. Pedagogen förmedlar att det är jättebra om eleverna 

skriver egna men de får även skriva av. En elev skriver på sin gamla berättelse, några elever 
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skriver av och en elev tittar på tavlan men gör egna meningar utifrån dem. Något som pedagogen 

uppmuntrar. Eleverna jobbar tyst och enskilt. Pedagogen går runt och stöttar dem då det behövs.  

    

7.1.3 Pedagogernas arbete med stöttning i den särskilda undervisningsgruppen 
Det framgick att pedagogerna i den särskilda undervisningsgruppen medvetet använder sig av 

olika mallar, checklistor och färgkodade uppgifter för att arbetsuppgifterna skulle bli så tydliga 

som möjligt för eleverna.   

    

Vid observationerna i den särskilda undervisningsgruppen sätter pedagogerna ramarna men det 

tycks visas lite olika beroende på elevens förutsättningar och förmågor. Vid första 

observationstillfället där en elev i årskurs 5 skulle arbeta med sin förklarande text ställde 

pedagogen stöttande frågor för att få eleven att själv komma på egna formuleringar till sitt arbete. 

Samtidigt som detta sker hänvisar pedagogen till uppgiftens struktur genom att ställa frågor som 

påminner eleven hur den ska tänka. Ett moment i uppgiften var bland annat att text och bild 

skulle samarbeta. Pedagogen frågar bland annat: ”Hur samarbetar de? Ska vi försöka komma på 

hur vi ska avsluta meningen?” I vidare samtal poängterade pedagogen sedan att det är denne själv 

som styr och sätter ramarna vid lektionen, men för att få eleven att känna sig motiverad och 

delaktig försöker läraren få eleven tro att det är eleven själv som styr en hel del av sitt arbete just 

för infinnandet och känslan av kontroll, vilket enligt pedagogen är viktigt för denna elev.  Vid 

observationstillfälle två och tre, av de två elever som går i årskurs 5 och 7, fortskred dock arbetet 

aldrig självständigt någon gång utan att pedagogen satte ramarna och hela tiden muntligt stöttade 

hur eleverna kunde fortsätta sitt arbete. Där behövdes direkt återkoppling kring elevens insats 

samt direkt hänvisning till vad som förväntades enligt stödstrukturen. Vid observationstillfälle 2 

skulle eleven skriva en sammanfattning av dagens högläsning av den bok eleven och läraren 

turats om att läsa högt. Eleven behövde då ständig påminnelse om vad den skulle göra för att inte 

tappa fokus. Eleven pratade vid ett par tillfällen om annat men pedagogen var snabb med att 

hänvisa till vad som skulle göras under lektionen. Eleven fortsatte då i lugn takt att skriva sin 

sammanfattning på datorn med ständigt stöd från pedagogen. Pedagogen stöttade med hjälp av att 

ställa muntliga frågor om vad som hade hänt i handlingen som eleven då först besvarade muntligt 

för att sedan uppmanas skriva ner. Pedagogen hjälpte dessutom till med hur en del av orden 

stavades, till exempel egennamn på franska som återfanns i den skönlitterära boken. Vid tredje 

observationstillfället hade eleven lättare att fokusera men behövde ständigt stöttande frågor för att 

veta hur den skulle fortsätta sitt skrivande samt för att förstå vad som skulle göras. Enligt 

pedagogen var dock detta ett nytt arbetssätt för eleven. Eleven har enligt pedagogen tidigare inte 

velat eller förmått skriva egna texter.  

    

Samtliga elever som observerades i den särskilda undervisningsgruppen får stöd med stavningen, 

både med hjälp av datorns stavningskontroll men också av pedagog som förekommer eller som 

svarar eleven muntligt för att, enligt pedagogen, förhindra att eleven blir stressad i sitt skrivande. 

Båda pedagogerna som samtalades med menar att skrivandet tar sådan kraft och energi av 

eleverna, därför måste pedagogerna förekomma och stötta förebyggande under tiden eleven 

skriver. Båda pedagogerna menar också att modellerandet är viktigt i denna process. Mycket av 

stöttningen handlar, utifrån dem, dels om att få eleven orka hålla fokus på sin skrivuppgift men 

också få eleven att komma vidare genom att ställa rätt frågor. I de flesta fall får pedagogerna 

stötta eleven genom varje del – mening för mening och ibland även ord för ord samt påminna om 

skrivregler såsom skiljetecken, stor bokstav och styckeindelning. 

    

Eleven i årskurs 5 under första observationen samt eleven i årskurs 7 under andra observationen 

hade båda lätt att tappa fokus. Båda behövde ständigt återföras till arbetet. Under första 

observationen började eleven banka lite på bänken under arbetet och upprepade ”va, va, va” vid 

frågor som pedagogen ställde. Vid senare samtal menade pedagogen att eleven dels behöver hjälp 
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med att återgå till uppgiften och finna fokus dels behöver eleven hjälp med strukturen för att 

förstå och därmed bli motiverad. Pedagogen poängterade att eleverna inte blir motiverade att 

fortsätta arbetet om inte läraren stöttar så att uppgiften hela tiden behåller sin tydlighet.  

  

7.1.4 Pedagogernas arbete med stöttning i specialpedagogiska verksamheten 
Vid samtal med pedagogerna framgick det att de vid samtliga sex observationstillfällen har 

planerat och bestämt uppgifterna med hänsyn utifrån varje elevs förutsättningar och behov. För 

att stödja eleverna använde de sig av olika stödstrukturer – till exempel vid instruktion och 

repetition - både muntliga och visuella. De använde olika checklistor som bildstöd samt muntlig 

återkoppling. Då eleverna vid några tillfällen gör andra saker som till exempel pratar högt, pratar 

med en kompis, plockar med saker som stör, är pedagogerna genast där och försöker få eleverna 

att återgå till sitt arbete.  

    

Vid första observationstillfället i årskurs 3 stöttar pedagogen med frågor utifrån Barbro 

Westlunds (2009) Läsfixarna. Senare under lektionen då eleverna börjar komma igång med sina 

egna berättelser uppmuntrar pedagogen dem att titta på berättelsestrukturen för att få med alla 

delar. Pedagogen pratar även enskilt med alla elever och försöker inspirera och stötta dem att 

försöka få sina berättelser lite längre med hjälp av stöttande frågor; ”Varför gör han så? Hur löste 

du det? Hur tänkte du där?” och då eleverna talar om hur de menar uppmuntrar pedagogen dem 

att tillföra detta i sin berättelse. Vid andra och tredje observationstillfällena i årskurs 3 arbetar 

pedagogen på liknande sätt med sina elever. Vid ett tillfälle får bland annat en elev som skriver 

på datorn hjälp med sin berättelse genom att spalta upp texten så att den innehåller allt från 

elevens fyrfältarplanering. Eleven får även hjälp med rättningen av sin text. Pedagogen använder 

sig av stöttande frågor; ”Kommer du ihåg när vi jobbade med j-ljudet? Hur hjälm stavades, 

hjälper stavas likadant. Vad händer när ett ä låter lite kortare? Man gör något som heter 

dubbelteckning. Det är när man sätter till ett n till i människorna, annars blir det määniskorna.” 

Vid ett annat tillfälle vill en elev att någon ska läsa för den i datorn för att eleven vill veta/höra 

vad den skrivit. Pedagogen är då snabb med att hjälpa eleven att ställa in talsyntesen.  

    

Vid observationstillfällena i årskurs 2 är pedagogen tydlig och visar eleverna samtidigt som 

pedagogen instruerar. Eleverna får instruktionerna både auditivt och visuellt, väldigt korta men 

tydliga auditiva instruktioner. Pedagogen informerar vid senare tillfälle att dessa elever är i behov 

av korta tydliga instruktioner som en del av deras stöttning. Vid elevernas skrivande går 

pedagogen runt bland eleverna, uppmuntrar och stöttar dem på olika sätt, bland annat genom att 

ställa frågor för att få igång eleverna; ”Vad heter han? Vad gör han då? Vad händer på nästa 

bild?” Pedagogen uppmanar även om olika delar i texten som till exempel berör sådant som stor 

bokstav i början av meningen och punkt i slutet. En elev får ett tips av pedagogen om hur man lätt 

ändrar lilla h till stora H genom att bara sätta till ett litet streck. Ett tips som uppskattas mycket av 

eleven. Då en elev vid ett tillfälle inte alls vill skriva inspirerar pedagogen denne genom att prata 

direkt till denne. I samtal med pedagogen efteråt framkommer det att det hade en positiv inverkan 

på eleven då den ofta tilltalades med namn. Det medförde att eleven lättare kunde bibehålla 

fokus. Pedagogen nämner också i samband med detta att en hand på axeln har en lugnande effekt 

på eleven. 

    

Samtliga observerade elever i den specialpedagogiska verksamheten får och behöver hjälp med 

sin stavning. Stavningshjälpen får de främst av pedagogerna, men även till viss del av datorns 

stavningskontroll och av talsyntesen på datorn. Av pedagogerna får eleverna hjälp med sin 

stavning på olika sätt. Eleverna kan berätta för pedagogen vad det ska stå, pedagogen skriver ner 

det och eleven skriver av. Eleverna frågar själva hur ett ord stavas när de skriver sin text eller att 

pedagogerna upptäcker att ett ord har blivit fel och samtalar sedan med eleverna hur det ska vara. 

Pedagogerna förklarar i samtal att eftersom skrivandet tar tid och kraft från eleverna är det viktigt 
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att de finns där och stöttar förebyggande. Pedagogerna menar att det är viktigt med strukturen för 

att få eleverna att bibehålla fokus på sina skrivuppgifter. Många av eleverna är i behov av att 

pedagogerna ska stötta dem igenom varje del i skrivandet, bland annat påminna om stor bokstav 

och punkt, mellanrum mellan orden, skriva fint, olika stycken med mera. En del elever får de 

hjälpa mening för mening eller rent av ord för ord. 

      

7.1.5 Pedagog- och elevintervjuer i den särskilda undervisningsgruppen 
Pedagogerna 

En av pedagogerna i den särskilda undervisningsgruppen menade att det absolut viktigaste vad 

gäller skrivandet är att eleverna får stöttning utifrån sina förutsättningar och att dessa således får 

möjlighet att utvecklas i sitt skrivande. Båda pedagogerna anser att skrivutveckling är viktigt att 

arbeta med. En av dem poängterar vikten av att eleverna ska kunna formulera sig, kunna hitta en 

röd tråd, utveckla fantasi samt göra sig förstådd i skrift. Den andre pedagogen menar att alla 

måste ha någon form av grundläggande kunskap vad gäller skrivande men att man arbetar med 

det på olika sätt beroende på elevens förutsättningar och framtidsvisioner. Pedagogen förmedlar 

att skrivutveckling således är viktigt eftersom alla behöver kunna skriva i någon form som vuxna. 

En del elever som kommer till verksamheten är precis i början av skrivinlärningen trots att de gått 

flera år i skolan - utifrån detta menar pedagogen att det är mycket olika hur långt i utvecklingen 

olika elever förmår och hinner. En förutsättning i detta arbete är att pedagogen utgår från att alla 

kan utvecklas med rätt stöttning, menar pedagogen.   

    

De båda intervjuade pedagogerna poängterade att de tidigare kommer från klassundervisning, att 

de inte arbetat i verksamheten särskilt länge och att de hittills tagit stor hjälp av de samtal de haft 

med sina kollegor vad gäller skrivundervisningen. Det som varit den största skillnaden för dem 

båda är att ingen av eleverna i den särskilda undervisningsgruppen har visat någon form av 

självständighet i sitt skrivande. Alla har, enligt pedagogerna, stora svårigheter som på något sätt 

påverkar dem i deras skrivande. För den ena pedagogen har det varit viktigt att eleverna känt sig 

trygga i arbetet med denne, skrivandet var således, enligt pedagogen, inget som började fokuseras 

på under den första tiden i verksamheten. Båda pedagogerna uttrycker dock att de mer och mer 

har börjat få in skrivandet i främst svenskundervisningen. De säger båda att de överlag ser att det 

är detta som eleverna har svårast för. De båda förmedlar också att de tar hjälp av stödmallar och 

stödstrukturer för att skapa en struktur. Enligt pedagogerna har de allra flesta eleverna i 

verksamheten svårast för att komma på hur de ska formulera sig i skrift, en del säger att de inte 

har någon fantasi medan andra verkar mer osäkra på hur de tänkta orden ska bli till korrekta 

meningar både grammatiskt och skriftspråkligt. Båda pedagogerna säger sig använda modellering 

för att eleverna ska få det som exempel och utgångspunkt för att sedan själva aktivt få delta. Trots 

att det är nivåanpassade är skrivuppgifter mycket svåra för eleverna, menar pedagogerna. En av 

pedagogerna uttrycker att det för en del av eleverna kan handla om uthålligheten - att uppgiften 

kan kännas för stor och att det därför är viktigt med små steg i taget. Den andre pedagogen menar 

att det kan handla om motivationen, att eleven inte känner sig motiverad av själva uppgiften, 

innehållet i den eller ens själva skrivandet i sig - och att det då ofta kan handla om att det är för 

svårt, enligt pedagogen. En av pedagogerna menar att man i vissa fall kan börja med mycket små 

steg. Det kan handla om att utgå från samma modelltext men att eleven får byta ut vissa meningar 

eller ord just för att uppleva att de faktiskt fått skapa något eget. Samma pedagog säger också att 

en del elever skulle kunna använda sig av tärningssagor eller kryssalternativ för att komma igång 

medan de för andra även här skulle kunna vara för svårt för att komma på eller välja något. Båda 

pedagogerna är överens om att de behöver arbeta med skrivandet på olika sätt med olika elever 

men att tidsbristen gör att de inte fullt ut kunnat kartlägga precis vilka hjälpmedel och tekniska 

verktyg eleverna skulle kunna gynnas av i skrivsammanhang. De önskar båda också att få tid, 

mer kunskap och träning i hur olika hjälpmedel och verktyg används på ett bra sätt i 

skrivundervisningen. Den ena pedagogen säger att den ibland använder iPad med en elev så att 
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denne får tala in sina skrivuppgifter. Pedagogerna uttryckte också upplevelsen av att eleverna är i 

stort behov av snabb återkoppling och bekräftelse för att förmå fortsätta sitt skrivarbete. De talar 

båda om vikten av en god struktur, bland annat att eleven har kontroll, vet hur länge den ska 

arbeta, med vad den ska arbeta med, syftet med uppgiften och hur den ska utföras.  

    

Pedagogerna berättar i intervjuerna att de inte medvetet följer någon metod att sätta ord på, 

däremot uttrycker de båda att de arbetar med stöttning och återkoppling. I intervjun framgår att de 

på olika sätt stöttar eleverna utifrån deras förmågor och förutsättningar. Vad gäller arbetsmaterial 

arbetar den ena pedagogen med läromedlet Zick Zack för de elever som förmår och med övriga 

blir det blandade övningar och stenciler där de oftast får träna språk- läs- och skrivstrategier samt 

grammatik. Den pedagog som arbetar med de lite äldre eleverna arbetade också med Zick Zack 

upp till årskurs 6 men därefter fanns ingen röd tråd, då pedagogen understryker att det inte finns 

något enhetligt bra läromedel för de elever denne undervisar. Oftast ägnas tid åt att välja ut 

uppgift från ett läromedel och göra till något eget samt för att sedan sätta ihop med något annat 

från ett annat läromedel för att anpassa och göra om så att det passar just den eleven det är tänkt 

till, menar pedagogen.  

 

Eleverna 

Den intervjuade eleven i årskurs 7 uttryckte att den inte gillade att skriva men räknade trots det 

upp följande anledningar till varför skrivandet var en viktig kunskap:  

 
   Annars kan man inte ens skriva mail eller bli en agent… skriva SOS-hjälp, 
    skriva kravmeddelande att skicka pengar, annars får man inget jobb,  

skriva texter i skolan, skriva inköpslistor och det är mycket viktigt att  
kunna stava rätt så det inte ser ut som en treåring som har skrivit det. 

               (Elev i årskurs 7) 
 

Samma elev sa också att den fick skriva mycket mer i de yngre skolåren men att det nu i denna 

undervisningsgrupp mest har blivit att skriva sammanfattningar i svenska, svara skriftligt på 

frågor i NO-ämnena samt lite skrivande i spanska då de ska träna meningar och ord. En annan 

elev i årskurs 5 menade att skrivandet var en viktig kunskap av följande skäl:  

 
Det är bra att kunna skriva ner saker, till exempel pengasummor - som en  
strategi för att slippa räkna, skriva saker i anteckningsblock, vad man ska  
köpa i affären om man inte kan komma ihåg vad man ska köpa. 

    (Elev i årskurs 5) 
 

Denna elev ansåg det vara viktigt att kunna stava bra, bland annat för att de engelska vännerna 

skulle förstå vad den menade. Eleven uttrycker att det i nuläget är lärarna som skriver och att 

eleven säger vad de ska skriva. Eleven säger att den inte brukar behöva skriva då denne har haft 

ont i handen sedan eleven hade spelat tennis.  

    

De båda intervjuade eleverna säger att skrivandet hemma mest handlar om att skriva sökord på 

Google eller Youtube samt om de ska skriva kommentarer eller chatta då de spelar onlinespel på 

datorn. Den ena eleven säger att den ibland skriver upp namn eller ord på små lappar för att 

komma ihåg sådant som inte får glömmas eller behöver kollas upp.  
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7.1.6 Pedagog- och elevintervjuer i specialpedagogiska verksamheten 
Pedagogerna 

Båda pedagogerna i den specialpedagogiska verksamheten har lång erfarenhet av att arbeta med 

barn, 44 respektive 38 år. En har dessutom lång erfarenhet, 16 år, av arbete med elever i behov av 

särskilt stöd. Båda pedagogerna menar att deras långa erfarenhet av, dels som klasslärare men 

även som speciallärare, gör att de har mycket kunnighet och rutin att plocka av. Båda har under 

åren upplevt många metoder, både bra och dåliga, både sådant de behållit eller försakat. Detta har 

bland annat lett till att de kommit fram till att delar av många läsmetoder kan anammas på 

skrivandet också, exempelvis LTG
4
 och ASL

5
. Båda menar att vid ASL tvingas eleverna till att 

lyssna på fonemljuden och få ihop det till ett ord. Skrivutvecklingen förstärker läsningen och 

tvärtom. Båda hade önskat att det hade kunnat använda sig mer av ASL i sin undervisning, men 

skolans brist på datorer utgör i dagsläget ett stort hinder för det.       

    

Båda pedagogerna menar att det är viktigt att de håller sig uppdaterade och ständigt får möjlighet 

att utveckla sitt arbete. De menar också att det är viktigt att kunna möta eleverna där de befinner 

sig i sin skrivutveckling. Båda pedagogerna anser att skrivning och skrivutveckling är viktigt för 

att eleverna ska kunna göra sig förstådda i skrift, till exempel för att kunna skriva lappar hemma, 

redovisa något skriftligt i skolan eller som vuxen i samhället kunna skriva debatterande. Det är 

betydelsefullt att elevernas skrivande utvecklas optimalt genom stöttning och motivation så att 

eleverna känner skrivglädje. Båda pedagogerna försöker att arbeta med saker utifrån elevernas 

intressen, vardag, fantasivärld och erfarenheter. 

    

En av pedagogerna startar alltid från att gå från det lilla mot det stora; först skriver eleverna 

enstaka enkla ord till bilder utifrån de fonem de kan, därefter utökas det till enkla meningar med 

hjälp av tillhörande bilder, för att sedan utvecklas till enkla berättelser och enkla faktatexter. I 

detta arbete med berättelsestrukturer tar pedagogen bland annat hjälp av Westlunds (2009) Tio 

konkreta modeller för läsförståelseundervisning
6
. Pedagogen menar att dessa modeller lätt kan 

omsättas från läsandet till skrivandet. Det är något som pedagogen använder aktivt i sina elevers 

både läs- och skrivutveckling och som, enligt pedagogen, sker på elevernas utvecklingsnivå. 

    

Båda pedagogerna menar att de stödmallar och stödstrukturer som eleverna tilldelas ger dem en 

struktur som gör att de lättare kan ta sig vidare i sitt skrivande. För vissa är stödmallarna och 

stödstrukturerna ett måste för att eleverna över huvud taget ska förmå komma vidare i sitt 

skrivande. Pedagogerna försöker variera sitt arbete med skrivandet utifrån den elevgrupp som de 

har. Det kan handla om att låta dem arbeta både enskilt, i par och i grupp. Pedagogerna arbetar 

ofta interaktivt med eleverna för att försöka få alla aktiva. Att de ska tänka och skriva själva först 

för att sedan diskutera med kompisen intill. Därefter enas om något med kompisen och slutligen 

diskutera med hela gruppen för att då enas och skriva tillsammans. 

    

Med sin långa erfarenhet anser båda pedagogerna att de besitter stor kunskap i läs- och 

skrivsvårigheter och hur man kan arbeta förebyggande med det. De har under åren träffat många 

elever i olika läs- och skrivsvårigheter. Då dessa elever är i olika specifika svårigheter behövs det 

                                                           
4
  LTG; Läsning på Talets Grund, en läsmetod av Ulrika Leimar (1976) som hade sin storhetstid i slutet av 

70-talet och på 80-talet. 
5
 ASL; Att Skriva sig till Läsning, Arne Tragetons (2014) digitala läsmetod.  

6
  Westlunds (2009) 10 modeller för läsförståelseundervisning; 1. Urskilja olika typer av frågor 2. 

Identifiera huvudbudskap 3. Berätta strukturerat 4. Aktivera sin bakgrundskunskap 5. Jämföra texter och 
genrer 6. Skapa inre bilder 7. Granska kritiskt 8. Undervisa i ordkunskap 9. Läslogg alternativt 
bokrecension 10. Orsak och verkan modell. 
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bemötas utifrån dem.  De menar också att det gäller att vara lyhörd och förstå svårigheter tidigt, 

så att adekvat hjälp kan sättas in så tidigt som möjligt.  

  
Det finns inga bättre lärare än våra elever, man måste fixa och dona så det  

fungerar  för dem. [...] Finns hur mycket som helst man kan göra. [...]  

Egentligen är det bara fantasin som sätter stopp.   
                                                  (Pedagog i specialpedagogisk verksamhet) 

 

Eleverna 

Eleverna i årskurs 2 och 3 hade olika uppfattningar om varför det var viktigt att kunna skriva:   

 
Man blir smart. Det är bra att vara smart.[…] Om man inte kan skriva så  

Kan man inte lära sig att skriva. […] För då lär man sig mer. […] Då kan  

man skriva till en kompis eller ett brev.               (Elever i årskurs 2 och 3) 

    

Eleverna menade på att de bara skriver i skolan, främst i ämnena svenska, SO och NO.  Hemma 

skriver de läxor och ibland någon berättelse. Vid mer djupgående frågor om skrivandet hemma 

framkom det att många av eleverna skriver mer hemma än vad de faktiskt tänker på, exempelvis 

när de skickar ett sms, är på snapchat eller söker något på datorn.  

 
  Jag messar till kompisar och till mamma och pappa. […] Jag skriver på  

  min telefon om jag ska ha någon musik eller något. Jag ljudar mig  

  fram. När jag har ljudat mig fram frågar jag pappa om man skriver så,  

  då säger han nej eller ja.                                   (Elever i årskurs 2 och 3) 

    

De flesta eleverna föredrog också att skriva direkt på datorn om de fick möjlighet till det. 

Eleverna tyckte också att det var viktigt att stava rätt. Majoriteten av eleverna ansåg att det var 

bättre att skriva en kortare text som var helt rätt än en längre text med felskrivningar. Deras 

anledningar till varför det var bättre var varierande; “Texten blir fel och man kan inte läsa den. 

[…] Mottagaren skulle förstå vad de skrivit.”   

 

8 Analys  
I detta avsnitt analyseras resultatet kring skriftsspråksaktiviteter, stöttning och pedagogernas 

arbetsmetoder - med utgångspunkt från Vygotskijs sociokulturella perspektiv och scaffolding, 

som tagits upp i avsnitt 3 Teoretisk utgångspunkt. 

8.1 Stöttningen under skriftspråksaktiviteterna 
I de båda undersökta verksamheterna var det, utifrån både samtal, intervjuer och samtliga 

observationer, tydligt att pedagogerna tillämpar scaffolding (jmfr. Johansson & Sandell Ring 

2015) samt utgår från elevens proximala utvecklingszon (jmfr. Vygotskij 1978) under 

skriftspråksaktiviteterna. Pedagogerna försökte hela tiden stötta utifrån individens individuella 

utvecklingsnivå. Eleverna fick olika anpassningar, helt skräddarsydda för att passa just den 

specifika elevens förutsättningar och behov. Stöttningen för att komma vidare i sitt skrivande 

kunde bland annat handla om att visa eleven i årskurs 5 berättarkurvan som en visuell 

stödstruktur, att påminna eleven i årskurs 7 hur de sammanfattade läsningen förra gången, att ge 

eleverna i årskurs 3 stödmallar som var anpassade efter dem, att ge eleverna i årskurs 2 

sekvensbilder att skriva till där var och en skrev utifrån sin förmåga. Stöttningen är också att 

muntligt återkoppla vad de gjorde sist i arbetet, att instruera och repetera syftet med uppgiften 

samt vad som är nästa steg i den med hjälp av att hänvisa till visuella stödstrukturer. Detta 

framkommer tydligt vid tredje observationstillfället hos pedagogen i årskurs 3, då eleverna snabbt 

kommer igång med sitt arbete efter en kort repetition om vad som har gjorts. På detta sätt får 
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pedagogen flyt i sin undervisning genom att eleverna ständigt möts där de befinner sig (jmfr. 

Vygotskij 1978) samt stöttar dem för att komma vidare (jmfr. Van de Pol et al. 2012). 

Pedagogerna i båda verksamheterna arbetade således tydligt med att förenkla - minska antalet 

moment, få eleven att fokusera, guida och markera höjdpunkten - markera de viktigaste delarna, 

vilka samtliga delar kan hänföras till trappan för scaffolding i Figur 4 (se avsnitt 3:2, Wood et al. 

1976).   

    

Några av pedagogerna påtalade att det är väldigt olika hur långt eleverna har kommit med sin 

skrivutveckling. Förutom bakgrund, erfarenhet och psykosociala förutsättningar (Westlund 

2009), kan det emellertid ha att göra med hur mycket och vilken slags stöttning eleverna har fått 

utifrån sin proximala utvecklingszon (Vygotskij 1978). Det var bland annat tydligt hur 

pedagogerna i båda verksamheterna använde sig av interaktion och språk som en central roll i 

stöttningen och lärandet (jmfr. Van de Pol et al. 2012). Det gjordes bland annat då pedagogen 

stöttade eleven i årskurs 5 som skulle påbörja att skriva sin berättelse med hjälp av 

berättarkurvan. Pedagogen använde sig av begrepp såsom inledning - följt av frågan “Hur skulle 

man kunna börja?” för att stötta. Pedagogen ställde vidare alltjämt stöttande specifika frågor samt 

promptade inledande ord i vissa meningar för att få eleven att komma vidare i sin text. Då eleven 

inte var van vid att skriva själv behövde pedagogen både guida, få eleven att fokusera och 

markera viktiga delar, vilka återfinns i trappan för scaffolding i Figur 4 (Wood et al. 1976). I 

ytterligare ett exempel, då en annan pedagog i den särskilda undervisningsgruppen stöttar eleven i 

årskurs 5 i sitt faktaskrivande om MEMS, visas tydligt hur rekrytering och värvandet av intresse 

(se första steget i Figur 4) möjliggör att eleven ens ska påbörja, alternativt fortsätta sitt arbete 

(jmfr. Wood et al. 1976). Pedagogen uttryckte själv att det för denna elev var intresset som var 

det mest bärande, annars arbetade eleven inte alls. Pedagogen bemötte således detta redan från 

början genom att låta eleven välja sitt egna förslag MEMS. För att nå steget värva intresse (se 

Figur 4) interagerade också pedagogen med eleven (Van de Pol et al. 2012). Om pedagogen inte 

hade bemött eleven i denna interaktion och enbart hållit fast vid att eleven skulle välja något av 

pedagogens förslag på ämne skulle det kunna ha lett till att eleven inte hade gjort något alls.  

    

Pedagogen i årskurs 3 undanröjer ett annalkande stressmoment då en elev får hjälp att sätta sitt 

skrivna papper i en ställning vid datorn för att lätt kunna följa och se då det är en linjal i 

ställningen. På detta sätt förenklar (se Figur 4) pedagogen för eleven i det fortsatta arbetet. 

Därefter interagerar eleven och pedagogen med varandra om elevens fortsatta skrivande (jmfr. 

Van de Pol et al. 2012). Under arbetet med eleverna i årskurs 2 lades märke till att pedagogen 

som en del av sin stöttning använde sig av cirkelmodellen för att möjliggöra elevernas lärande i 

att införliva sig kunskap och utvidga gränserna för sina proximala utvecklingszoner (Vygotskij 

1978). Utifrån genomgång och elevarbete uppmärksammades följande inslag av cirkelmodellen 

(Gibbons 2013; Hedeboe & Polias 2008; Johansson & Sandell Ring 2015); 1) Bygga upp kunskap 

om ämnesområdet; Pedagogen och eleverna pratade om vad de visste om kaniner. 2) Studera 

texter inom genren för att få förebilder; Pedagogen berättade om sina buskaniner samt läste en 

enkel faktabok för eleverna om kaniner. 3) Skapa/skriva en gemensam text; Elevernas uppgift var 

att komma ihåg en sak var om kaniner. I diskussion med varandra och med pedagogen kom de 

tillsammans fram till vad de ville ha med i sin gemensamma berättelse som pedagogen skrev ner 

på tavlan. 4) Berätta/skriva en egen text; Utifrån sina egna förutsättningar väljer eleverna själva 

om de vill skriva av den gemensamma texten eller göra en egen text. Det framgick inte om 

pedagogen använde cirkelmodellen medvetet eller om det var en tolkning av vad som gjordes i 

denna studie vid observationsbesöket. Det som framgick efteråt var att pedagogen använde sig av 

en blandning av LTG och Westlunds metoder (Leimar 1976; Westlund 2009) och pedagogen 

menade att det härrörde sig till Vygotskijs (1978; 1999) teorier om att möta alla elever där de 

befinner sig. 
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8.2 Arbetssätt och skrivande 
 

8.2.1 Pedagogerna 
De intervjuade pedagogerna talar mycket om att eleverna ska känna trygghet som en förutsättning 

för vidare arbete med dem. I andra hand nämner de stöttning och anpassningar. Ingen av 

pedagogerna använder sig medvetet av någon specifik modell eller metod för själva skrivandet, 

förutom att ett par av dem nämner att använder sig av en blandning av LTG och Westlunds 

metoder, som tidigare nämnts eller cirkelmodellen (Martin & Rothery 1986; Hedeboe & Polias 

2008; Gibbons 2013; Johansson & Sandell Ring 2015). De tycks dock använda sig av särskilda 

metoder för stöttningen vid skrivandet - nämligen scaffolding. Detta begrepp är dock inget som 

nämns under intervjuerna och pedagogerna kan inte svara att de medvetet använder sig av någon 

specifik metod där heller. Det de kan svara på är att de utgår från varje elevs individuella 

förutsättningar, hur långt de klarar av utifrån sin förmåga, vilket går att härleda till Vygotskijs 

(1978) teori kring den proximala utvecklingszonen. Vygotskij skrev just om att informationen 

måste presenteras på ett sådant sätt som eleven kan relatera till utifrån sin kognitiva nivå. Det 

framkom även i pedagogintervjuerna att de stödmallar och stödstrukturer som användes görs för 

att eleverna ska se och härma, en form av imitation. Enligt Vygotskij (1978) är imitation ett 

inlärningsredskap, där imitationen är en aktiv process i det sociala samspelet. Eleverna införlivas 

i de vuxnas, men även mer kunniga kamraters handlingar och språk genom att imitera och 

anpassas in i en kulturgemenskap. Detta sker exempelvis då eleverna i årskurs 3 använder sig av 

olika stödmallar, (Se Figur 6, avsnitt 7.1.2) för att utveckla och komma vidare i sitt skrivande. 

Några av pedagogerna menade bland annat att skrivutveckling var viktigt för att eleven skulle 

kunna göra sig förstådd i livet och för att detta ska ske krävs att pedagogerna lyckas få eleven att 

relatera till ämnet, relatera till att själv förstå varför den behöver kunna skriva (Vygotskij 1978; 

Vygotskij 1995). Om eleven inte ser vad skrivandet ska användas till är det inte säkert att den 

motiveras tillräckligt att faktiskt vilja skriva.  

 

8.2.2 Eleverna 
Det framkommer i elevintervjuerna, att eleverna själva har svårt att förstå varför de i skolan 

behöver utveckla sina förmågor i skrivande (jmfr. Vygotskij 1978; Vygotskij 1995). Flera av 

eleverna påtalar dock att de skriver via datorn, telefonen, på små lappar och så vidare. Då 

använder de skriftspråket självmant för att de relaterar till ett tydligt användningsområde då de 

exempelvis spelar, sms; ar till kompisar eller föräldrar, skriver i chatten med spelkompisar, eller 

skriver upp olika begrepp som de behöver komma ihåg för att komma vidare i spelet.  

    

Ett par av eleverna i den särskilda undervisningsgruppen menade att de i skolan inte behövde 

skriva särskilt mycket på egen hand. En av dem uttryckte att den enbart i vissa situationer och 

ämnen behövde skriva själv, medan den andre menade att den knappt inte alls skrev i skolan för 

att den hade fått ont i armen efter att ha spelat tennis. Att just behöva skriva mindre skulle i sig 

kunna vara en av anpassningarna för att stötta eleven i dennes trappa/byggnadsställning för 

scaffolding (Wood et al. 1976). Att skriva mindre kan bland annat gå in i delarna att minska 

antalet moment, att undvika sådant som inte värvar intresse, att få eleven fokusera på andra 

viktiga delar i skrivandet och för att få den fortsätta sitt arbete istället för att just fokusera på det 

tekniska i skrivandet som kanske tar mest kraft av eleven samt guida eleven genom att undvika 

sådant som gör att eleven blir frustrerad och tappar kontrollen (Figur 4, Wood et al. 1976). 

    

Vad som framgick vid flera av elevintervjuerna, men även under observationerna, var att flera av 

dem föredrog att arbeta muntligt med sina uppgifter i skolan. En av eleverna berättade att den 

bara behövde skriva vid vissa situationer. Pedagogerna hade således förmodligen ett syfte med att 

låta eleven skriva vid just vissa tillfällen, medan skrivandet anpassades mer eller mindre bort vid 

andra typer av aktiviteter som för kanske andra elever hade varit självklart att skriva. Vygotskij 
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(1995) menade att pedagogerna relativt ofta ser att eleverna presterar på en lägre utvecklingsnivå 

i skriftliga sammanhang än vad eleven hade gjort i ett muntligt sammanhang, vilket således kan 

vara en av orsakerna till varför de väljer vissa aktiviteter som skrivaktiviteter före andra. Återigen 

är detta också kopplat till att pedagogerna medvetet stöttar och anpassar för eleven, vilket går att 

koppla både till den utökande svårighetsgraden i Vygotskijs (1978) Proximala utvecklingszon (se 

Figur 3, avsnitt 3:1) samt Woods (et al. 1976) trappa för Scaffolding (se Figur 4, avsnitt 3:2).  I 

vissa lärandesituationer kan det emellertid krävas att eleven utför uppgifter utan hjälp (Vygotskijs 

bekvämlighetszon) medan det i andra uppgifter syftar mot att eleven faktiskt ska utvecklas i sitt 

skriftspråkande med hjälp av guidning, Vygotskijs proximala utvecklingszon och med hjälp av 

scaffolding (Wood et al. 1976). 

 

9 Diskussion 
I följande delar diskuteras först kort hur metoden fungerade, därefter diskuteras och knyts 

resultatet an till de begrepp som genomsyrat arbetet, nämligen skriftsspråksaktiviteter, stöttning 

och metoder.  

9.1 Metoddiskussion 
Då eleverna inte är i direkt beroendeställning till oss som intervjuare men ändå har mött oss i 

skolsammanhang, kan detta till viss del ha påverkat hur de svarade. Det finns en medvetenhet 

kring att deltagarna kan ha velat upprätthålla, visa och säga sådant som låter bra, vilket är 

problematiskt att avgöra och analysera vidare kring. Utifrån intervjufrågorna (se Bilaga B) 

fungerade intervjuerna väl eftersom en del av frågorna, som kunde vara avsedda att ta reda på en 

sak, ställdes på flera olika sätt. Efter ett övervägande huruvida elevintervjuerna bidrog till 

resultatet av denna studie valde vi slutligen att ha med dem, då de visar vilka 

skiftspråksaktiviteter eleverna faktiskt upplever att de undervisas och blir stöttade i. Detta kunde 

då jämföras med pedagogernas intervjuer, samtalen och med observationerna, vilket också bidrog 

till grunden av analysen ovan. 

    

I det stora hela fungerade metoden väl vad gäller att utläsa möjliga tendenser kring 

skiftspråksarbetet i dessa två specialpedagogiska verksamheter. Utifrån det resultat vi fick hade 

det dock varit intressant att se hur ytterligare verksamheter stöttar och arbetar med 

skriftspråksaktiviteter. Det hade i sig kunnat bidra med ytterligare resonemang kring de begrepp 

studien har arbetats fram utifrån.  

 

Vid observationsbesök, där pedagoger fått information om besök finns också risk för att 

pedagogen ändrar sitt sätt att undervisa och att det som observeras, inte vanligtvis brukar gå till 

exakt på det sättet. Det skulle exempelvis kunna handla om hur en pedagog delar in eleverna i 

grupper, placeringar, hur mycket stöd som ges, hur snabb återkopplingen är men också hur pass 

tydlig pedagogen anstränger sig att vara. Det är dock inget som har fått vidare utrymme i denna 

studie. Å andra sidan behöver detta inte vara något negativt utan kan istället ha en positiv 

inverkan för framtiden, då pedagogen i så fall kan komma att anstränga sig mer än i vanliga fall 

samt reflektera extra kring området.  

9.2 Resultatdiskussion 
Syftet med undersökningen har varit att ta reda på hur pedagoger i specialpedagogisk verksamhet 

arbetar med skrivutveckling och stöttning med sina elever. Studien är avgränsad till en särskild 

undervisningsgrupp och en specialpedagogisk verksamhet. Resultatet visar att pedagogernas 

arbetssätt, deras bemötande av eleverna och deras sätt att stötta eleverna har stor betydelse för att 

eleverna ska vilja skriva och utvecklas. Eleverna är olika, de har och får ha svårt för vissa saker 

då de är olika, vilket respekteras. Eleverna bemöts respektfullt och individanpassat, alla är lika 
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viktiga och har rätt till att utvecklas till duktiga skribenter. Resultatet visar även att pedagogerna 

först försöker hitta vad eleverna har svårigheter med i sitt skrivande för att sedan utifrån varje 

elev hitta lämpligt material som är anpassat efter elevens behov och förutsättningar, vilket 

innebär att pedagogerna använder sig av olika metoder i undervisningen som är anpassade efter 

just deras elever.   

 

Då pedagogen i den särskilda undervisningsgruppen introducerade skrivuppgiften med 

berättarkurvan för sin elev i årskurs 5, sades det att denna elev inte tidigare hade jobbat med 

skrivuppgifter under tiden som denne hade gått i gruppen. Momentet var således nytt för eleven 

tillsammans med denna pedagog, vilket då i sig inte visar oss tendenser kring hur pedagogen 

brukar jobba med skrivande med denna elev. Å andra sidan visar det fortfarande hur pedagogen 

stöttar sin elev. Samma elev hade själv uttryckt att denne inte tyckte om att skriva, hade svårt att 

komma på idéer för att sedan får ned dem i skrift. Utifrån detta går att tyda att eleven under sina 

skolår fått för lite träning i just skrivande. Det är också något som det finska forskarteamet Kiuru 

et al. (2012) tar upp i sin studie, att en tydlig, styrande och strukturerande roll som pedagog men 

även som förälder, är av stor vikt för bland annat elevens läs- och skrivutveckling. Det kan, enligt 

studien, för flera elevers del ha funnits riskfaktorer som har bidragit till att elevernas utveckling 

gällande bland annat stavning och läsning har varit låg. Enligt Kiuru et al. (2012) är mindre 

grupper och ett väl fungerande klassrumsklimat en avgörande förutsättning för ett stödjande 

forum där eleverna ska få möjlighet att utvecklas. Båda de observerade verksamheterna har till 

synes nått framgång i denna roll, både vad gäller mindre grupp, stöttning och struktur. I den 

specialpedagogiska verksamheten ges följande exempel då en elev uttryckte tydligt att den inte 

ville mer. Pedagogen gick dit och samtalade viskande med eleven, uppmuntrade eleven på olika 

sätt, men talade också bestämt om att det idag är fröken som bestämmer. Pedagogen hade handen 

på elevens axel vid fortsatt samtal med eleven, varpå eleven fortsätter med sitt skrivande. 

Pedagogen bemöter den här eleven på ett sätt som passade just denna specifika elev och situation. 

Alla individer behöver olika stöd vid olika tillfällen då alla är olika, en viktig sak som även 

framkommer i Alatalos (2011) studie.  

    

En av eleverna i den särskilda undervisningsgruppen som intervjuades uttryckte att denne inte 

tyckte om att skriva. Samtidigt menade eleven att det är viktigt för att denne ska kunna skriva 

med sina engelska vänner. Utifrån detta gjordes kopplingen att många barn och ungdomar skriver 

i spelchatter online och då oftast på engelska. Även om dessa barn inte visar samma förmåga att 

uttrycka sig i skrift i skolan förefaller det vara mer motiverande att uttrycka sig i sådana 

situationer där det finns ett intressant sammanhang.  

    

I den specialpedagogiska verksamheten uttryckte många elever att de inte använde skrivande 

hemma, men vid fortsatt samtal kom de på att de använde sig av sms när de kontaktade mamma, 

pappa eller kompisar samt då de skulle söka via Internet. Kan det vara så att de yngre eleverna 

mestadels förknippar skrivande med det som görs i skolan under lektionerna eller vid skrivläxa 

och inte tänker på att de faktiskt i stort sett använder skrivandet hemma dagligen? Å ena sidan 

kan det vara något för oss som pedagoger att tänka på, nämligen att anpassa undervisningen så att 

den tilltalar och kan relatera till elevernas vardag. Å andra sidan eftersträvas tydliga strukturer för 

att ge eleverna stöd i deras skrivande så att de också kan utvecklas i sitt skrivande samt utrustas 

för framtiden. En metod som kan vara bra att använda sig av är att låta eleverna själva få 

bestämma vad de vill skriva om, för att skapa ett intresse hos eleverna att vilja skriva. Det är inte 

alltid är lätt att hitta rätt anpassningar vad gäller skrivandet eftersom varje individ kan befinna sig i 

olika typer av svårigheter. Det är därför av stor vikt att vi som speciallärare i språk-, läs- och 

skrivutveckling kan vara behjälpliga vad gäller kartläggningen kring detta. Samtliga speciallärare är 

förhoppningsvis överens om att det inte enbart finns en eller två olika lösningar vad gäller att anpassa 

efter skrivsvaga elever. De är troligen således medvetna om att anpassningarna måste skräddarsys 

efter varje enskild individ, vilket var märkbart att pedagogerna i de båda besökta specialpedagogiska 
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verksamheterna var. Vi tycker precis som Wood et al. (1976) att utmaningen för pedagogerna är att 

införa skrivandet som ett användningsområde som eleverna kan relatera till på ett sätt så att de 

faktiskt skulle kunna se det som ett behov eller i alla fall en viktig förmåga att fortsätta utvecklas 

i. Att få eleverna delaktiga samt intresserade i sitt eget lärande är emellertid en förutsättning för 

fortsatt stöttning.  

    

Eleverna i särskilda undervisningsgrupper placeras där för att det krävs särskilda insatser vad 

gäller att kunna erbjuda eleven rätt stöttning och rätt anpassningar av olika slag. Eleverna ligger 

säkerligen så pass olika till, bland annat i sin skriftspråksutveckling, för att de tidigare fått olika 

väl/icke väl fungerande stöttning i den tidigare skolan/klassen. Har pedagogerna i tidigare 

verksamhet inte haft tid, möjlighet eller kunskap vad gäller att tillämpa scaffolding? Har de haft 

möjlighet att samla tillräcklig kännedom om eleven och dennes proximala utvecklingszon? En av 

eleverna upplevde att den inte behövde skriva lika mycket själv i denna särskilda 

undervisningsgrupp, i jämförelse mot hur det varit då eleven gick i klass. Funderingar utifrån 

detta skulle bland annat kunna handla om; Upplever eleven det som mindre skrivande och mindre 

påfrestande i och med att skrivmomenten är mer anpassade efter just dennes förutsättningar? 

Eller anpassar pedagogerna bort mer av skrivandet för att just skrivande tar sådan enorm kraft av 

eleverna? 

    

Båda verksamheterna som har observerats arbetade med explicit undervisning och mycket 

individanpassad stöttning som tidigare har nämnts i studien. Det som dock skiljer är att 

pedagogerna i den särskilda undervisningsgruppen verkar skräddarsy både lektionsinnehåll och 

material utifrån var eleverna befinner sig. Eleverna verkade således alltid ha olika moment och 

innehåll. Det kan vara en konsekvens av att de i själva gruppen tillhör olika årskurser, befinner 

sig på olika nivåer samt får tillgång till individuell undervisning hela dagen. I den 

specialpedagogiska verksamheten bedrevs undervisningen i liten grupp där det oftast var samma 

moment för samtliga, men där varje moment i sin tur var anpassat efter varje individ. I många 

specialpedagogiska verksamheter antas lektionsinnehållet vara kopplat till klassundervisningens 

innehåll. Det kan vara en tendens som skulle kunna stämma in på fler liknande verksamheter 

beroende på hur organisation och andra förutsättningar ser ut. Som speciallärare kan vi ytterligare 

fundera över hur vi vill att den specialpedagogiska verksamheten ska fungera på våra skolor. Ska 

vi som speciallärare arbeta med våra elever inne i klasserna med anpassat material eller arbeta 

med våra elever i mindre grupper med explicit undervisning? Hur vet vi vilket som är rätt eller 

fel? En återkommande fråga som alltid kommer att vara aktuell. I den observerade 

specialpedagogiska verksamheten arbetade dock pedagogerna helt fristående från den ordinarie 

klassrumsundervisningen, vilket tyder på att pedagogerna anpassar sin undervisning efter sina 

elever och möter varje specifik elev just där den befinner sig i sin skrivutveckling.    

    

Utifrån Woods (1976) scaffolding samt utifrån Vygotskijs teori, tas stödet mer och mer bort då 

eleven på egen hand anses klara uppgiften. Till viss del är fallet även så i de undersökta 

verksamheterna men inte fullt ut. Pedagogerna ändrar frågorna och lämnar mer utrymme när de 

märker att eleven kan mer men de anser fortfarande att det är mycket viktigt att bibehålla struktur 

och kontinuitet, just för att eleverna inte ska tappa fokus. Pedagogerna menade att deras elever är 

i behov av rutiner och har mycket svårt för förändringar. Frågan är då om det i vissa fall skulle 

kunna vara hämmande? Att de fastnar i den så kallade byggnadsställningen (jmfr. Wood et al. 

1976) och inte lyckas få bort den för att nå självständighet vid den tid de annars skulle kunna ha 

uppnått en viss förmåga? Å andra sidan kan träningen med en tidsmässigt lite förlängd variant av 

den så kallade byggnadsställningen ändå ge färdigheter. Oavsett om processen blir utdragen eller 

inte, hänvisar pedagogerna ändå till att i första hand få eleverna trygga, samarbetsvilliga och 

motiverade av arbetet. Det är inget som i sig motsäger varken scaffolding eller Vygotskijs teori 

om den proximala utvecklingszonen.  
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I analysen omnämns hur pedagogerna förenklar och undanröjer stressmoment. Det fanns få 

tillfällen de istället hade kunnat förekomma vad gäller att undanröja hinder och stressmoment. Ett 

av dem var dock då eleverna i specialpedagogiska verksamheten slog med tärning så att de störde 

andra. I detta fall skulle möjligen ett ljuddämpande underlag kunnat underlätta. Ett annat fall var 

då en elev i samma verksamhet klagar över hur mycket fel det blir då den skrev på datorn. Även 

här hade pedagogen kunnat förekomma med talsyntes och hörlurar från början, just för att 

undvika stressmoment som kan göra att eleven eller andra elever omkring tappar fokus (jmfr. 

Van de Pol et al. 2012).    

    

Då de observerade och intervjuade pedagogerna har olika lång arbetslivserfarenhet inom 

läraryrket samt olika pedagogisk utbildning skulle det kunna skilja sig i huruvida stöttningen och 

anpassningarna sker. Det kan också skilja sig i hur de arbetar med skrivutveckling, vad de har för 

underlag och kunskap kring hur de kan arbeta med skrivande i undervisningen. Ingen av de 

deltagande pedagogerna benämnde att de medvetet arbetade med någon skrivmetod utan snarare 

var influerade av olika, de nämnde dock mycket tydligt huruvida de anpassade efter varje elevs 

individuella förutsättningar och förmågor, vilket går att härleda till både scaffolding och 

Vygotskijs proximala utvecklingszon.      

    

Pedagogerna i den särskilda undervisningsgruppen uttryckte sig överlag osäkra på specifika 

metoder för just skrivutveckling, vilket också visade sig i forskningsstudien av Cook Moats 

(1994). I denna studie visade det sig att 89 erfarna lärare med specialutbildning hade för lite 

kunskaper för att ge tillräcklig undervisning om bland annat språkets struktur. Trots att studien är 

några år gammal kan det ändå visa att det emellertid kan utgöra ett skäl till att lärare behöver mer 

kunskap för att bland annat ge explicit undervisning i läsning och stavning. Å andra sidan, i 

jämförelse med pedagogerna i den specialpedagogiska verksamheten med längre erfarenhet vad 

gäller olika metoder i läs- och skrivundervisning, gav uttryck för en större säkerhet kring just 

detta. De anpassade sin undervisning efter flera olika och medgav själva att de ofta utgick från 

etablerade läsmetoder för att sedan omsätta dem i sin skrivundervisning. 

 

10 Specialpedagogiska implikationer  
 

I denna studie hade de mer erfarna pedagogerna en större kunskap och säkerhet av olika läs- och 

skrivmetoder än sina yngre kollegor. I vår nya roll som speciallärare behöver vi vara behjälpliga 

och skapa ett forum för kollegialt lärande, där pedagoger med mer erfarenhet får medverka och 

dela med sig av sin kunskap kring bland annat olika läs- och skrivmetoder. Det kollegiala 

lärandet kan ske på olika sätt exempelvis genom mentorskap mellan en mer erfaren och en 

mindre erfaren pedagog. Det är viktigt att ha rektors förståelse för att på detta sätt förbättra 

kunskapen om läs- och skrivmetoder hos alla pedagoger. 

 

Under arbetets gång har våra kunskaper ökat. Både när vi tagit del av litteratur, tidigare 

forskning, skrivutveckling, scaffolding, men främst elevers och kunniga pedagogers berättelser 

inom området samt hur vi som speciallärare kan arbeta främjande och förebyggande. Vi anser att 

det är av stor vikt att vi som speciallärare har kunskap om elevers skrivutveckling och hur vi kan 

stötta dem i den. Först då kan vi nå alla elever genom stöd och stimulans samt planera vår 

undervisning för att den ska bli så omväxlande och balanserad som möjligt. För att nå alla elever 

gäller det att väcka elevernas nyfikenhet, lust och glädje vilket vi kan göra genom att ha en 

inspirerande undervisning som genomsyras av ett språkutvecklande och språkstimulerande 

arbetssätt.  
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Då det är betydelsefullt för oss som speciallärare att kunna individualisera och anpassa 

undervisningen efter varje elev är det även viktigt för oss att kunna bedöma elevernas förmågor 

inom skrivandets olika områden samt även belysa hinder för att se utvecklingsmöjligheter. Något 

vi reflekterat över och som har förstärkts under arbetets gång är hur värdefullt och viktigt det är 

att arbeta utifrån en strukturerad, stöttande och medveten undervisning där eleverna ges möjlighet 

att befästa och utveckla sitt skrivande. För oss har det känts uppmuntrande att få lyfta och 

reflektera kring skrivundervisning och scaffolding.  Vår förhoppning är att vårt arbete leder till att 

fler pedagoger fokuserar på skrivundervisning och scaffolding, vilket inför framtiden skulle 

gynna alla elever eftersom skrivandet har en sådan stor del vad gäller möjligheten att aktivt få 

delta i samhället. 
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I 
 

Bilaga A  
 

Observationspunkter  

 
 

Vilken/vilka metod/metoder använder pedagogen? 

Hur instruerar pedagogen eleverna? 

Vilka konkreta tecken i undervisningen visar vilken/vilka metod/metoder pedagogen använder? 

Elevernas respondens på skrivundervisningen? 

Konkreta tecken på hur metod/metoder påverkar elevernas skrivinlärning? 

Annat? 

När sker det skrivande aktiviteter? 

Var sker det skrivande aktiviteter? 

Hur sker det skrivande aktiviteter? 

Sker skrivaktiviteterna enskilt? 

Sker skrivaktiviteterna i grupp? 

Vem styr skrivaktiviteten? 

Om pedagogerna arbetar med grammatiken? Hur gör de? 

Skriver eleverna för hand? Varför/varför inte? 

Skriver eleverna på dator? Varför/varför inte? 

Finns det elever som har svårt att skriva? Varför? 

Vilket(-a) stöd får eleven i sitt skrivande?  

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 
 

Bilaga B 
 

Intervjufrågor 

 

Frågor pedagog 
Vad har du för utbildning och hur länge har du arbetat som lärare? 

Vad innebär skrivutveckling för dig? 

Hur viktigt anser du att det är att arbeta med elevers skrivutveckling? Varför? 

Hur arbetar du med skrivutveckling? 

Är du nöjd med hur du arbetar med skrivutveckling eller hade du velat utveckla ditt arbete mer? 

Har ditt arbete med skrivutveckling förändrats under åren? Hur i så fall? 

Din medvetenhet om läs- och skrivsvårigheter? 

Hur kan man arbeta förebyggande mot läs- och skrivsvårigheter anser du? Hur i så fall? 

Hur individualiserar du arbetet med skrivutvecklingen för eleverna? 

Vilka faktorer i din undervisning anser du påverkar elevernas skrivkunnighet? 

Vilka olika metoder finns för att utveckla elevers skrivutveckling? 

Vilken eller vilka metoder använder du för att utveckla elevers skrivutveckling? 

Din motivering till varför du valde just den metoden/metoderna? Vilka fördelar/nackdelar? 

Hur stödjer den metoden/ metoderna elevers skrivutveckling tycker du? 

Hur gör du för att komplettera de svagheter du anser finns i metoden/metoderna? 

Elevernas motivation är viktig. Hur stöttar du dina elever? 

Hur responderar eleverna på stöttningen? 

Vilken sorts stöttning fungerar bäst? 

Interagerar eleverna med varandra under skrivandet? Hur? 

Hur övar eleverna sin skrivning? 

Skriver eleverna egna texter exempelvis dagbok, berättelser, sagor, brev? 

Hur gör du med eleverna som har svårt för att skriva? 

Vet du vad som är de bakomliggande orsakerna till detta? 

Vilka åtgärder har ni för att underlätta skrivandet för dessa elever? 

Finns det någon dokumentation om ert arbete vad gäller skrivandet? Hur i så fall? 

Finns det någon övrig information som du tror kan vara intressant för vår studie? 

  

   

Frågor elev 
Tycker du att det är det viktigt att kunna skriva? Varför? 

Skrivning, vad är det bra för? 

Vad och hur använder man skrivande? 

Skriver du något hemma? På vilket sätt? 

På vilka sätt får du lära dig om skrivning i skolan? 

Hur brukar du få arbeta med skrivande i skolan? 

Vid vilka tillfällen skriver ni i skolan?  

Vad är det som får dig att skriva? 

Hur stöttar dina lärare dig i ditt skrivande? 

När du skriver väljer du att skriva allt för hand, lite för hand- sedan på dator, direkt på dator? 

Varför? 

Hur viktigt tycker du att det är att stava korrekt/rätt? 

Vilket hade du valt om du hade fått välja mellan att skriva lite och helt korrekt/rätt eller skriva 

mycket men med fel? Varför? 

 



III 
 

Bilaga C 
 

Samtyckesblankett 

 

 

                    

 

Hej! 

Vi heter Marina Sundström och Lizette Månsson och jobbar sedan ett antal år tillbaka på 

XXXXXXXX respektive XXXXXXXX. Under de senaste två åren har vi studerat till 

speciallärare inom språk-, läs- och skrivutveckling på Linnéuniversitetet i Växjö. Nu är det dags 

för oss att skriva vårt examensarbete. Vårt syfte är dels att se hur pedagogerna arbetar med 

elevernas skrivutveckling dels att se hur eleverna stöttas, interagerar med varandra och hur de 

skriver. För att kunna se närmare på detta har vi valt att använda oss av intervju och observation 

av pedagoger och elever, som metod. Vår förhoppning är att kunna intervjua dels pedagoger dels 

elever samt att observera dem under skrivlektioner. För att kunna genomföra detta behöver vi 

vårdnadshavares tillåtelse. Vi kommer under studiens gång att vara noga med att följa de 

forskningsetiska kraven enligt Vetenskapsrådet. Informationen som kommer fram behandlas 

konfidentiellt, inga namn, skolor eller kommuner kommer att nämnas i vår text. Anteckningarna 

som förs är till för våra egna studier för att få svar på frågeställningarna till vår forskning och 

kommer således att förstöras efter slutfört arbete. Om ni har några frågor eller funderingar är ni 

välkomna att höra av er till oss! 

 

Tack på förhand! 
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XXXXXXXX                                                            XXXXXXXX 
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