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Syftet med studien är att belysa skrivundervisningen för elever i behov av särskilt 

stöd. Samhället idag ställer krav på människors skrivkunnighet och konsekvensen 

blir följaktligen att undervisningen i skolan bör hålla en god kvalité. Vi har i vår 

studie tittat på den generella undervisningen och på specialundervisningen  i 

skrivande. Vi har valt att undersöka vad lärare och speciallärare anser vara viktigt 

att skrivundervisningen innehåller samt vilket arbetssätt de använder och vilka 

åtgärder som sätts in för elever i behov av särskilt stöd. Genom enkäter och 

intervjuer har vi fått en inblick i hur skrivundervisningen ser ut. Vi har haft 

läroplanens kunskapsmål som utgångspunkt. Olika kategorier av lärare, 

klasslärare och ämneslärare samt speciallärare och specialpedagoger, har fått 

värdera och beskriva hur undervisningen läggs upp utifrån detta. 

Vårt resultat visade att den generella undervisningen och specialundervisningen i 

skrivande både har likheter och skillnader. Båda undervisningsformerna innehåller 

undervisning i att skapa och bearbeta olika texttyper vilket även läroplanen 

fokuserar på. Lärarna i den generella undervisningen anser att stavning är ett 

viktigt moment. I motsats till speciallärare som menar att stavning bör ha en 

mindre framskjuten roll i undervisningen. 

Specialundervisningen visade sig innehålla fler och mer varierade arbetssätt och 

åtgärder än den generella undervisningen.  
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1 Inledning 

 

Att kunna skriva är att få möjligheten att uttrycka sin åsikt, kommunicera eller att 

strukturera sina tankar. Skrivkonsten är inte något som vi människor kan naturligt, 

det är något vi måste lära oss, ett hantverk som ställer både kognitiva och 

språkliga krav. Dessa krav kan vara mer eller mindre svåra för en del människor 

att behärska. Historiskt har det inte varit nödvändigt för alla individer att lära sig 

skriva men idag måste nog ett skriftspråk ses som varje människas grundläggande 

rättighet. De allra tidigaste skriftsystemen utvecklades av förenklade bilder som 

representerade ett ord eller ett begrepp och såsmåningom utvecklades vårt 

alfabetiska system där det talade språkets ljud återges med ett tecken (Stadler, 

1998). 

I skolan är skrivandet en viktig del i lärandet för att visa den kunskap eleven 

besitter och för att eleven genom skrivandet också kan uttrycka det den känner. 

Skriva är inte ett ämne för sig, utan ingår i alla ämnen i skolan och de elever som 

kämpar med sitt skrivande och inte når de krav som ställs hamnar i ett ogynnsamt 

utgångsläge. Det måste ses som skolans viktigaste uppgift att i de tidiga åren i 

grundskolan ge eleverna god läs- och skrivundervisning eftersom dessa 

färdigheter har stor betydelse för hur lyckad skolgången kommer att bli (Stadler, 

1998). Att i förskolan få möta skriftspråket på ett positivt och lekfullt sätt och 

utveckla den språkliga medvetenheten har visat sig vara avgörande för  hur 

framgångsrik barns läs- och skrivutveckling blir i skolan (Lundberg, 2008). 

De samhälleliga kraven på varje enskild individs färdigheter inom läs- och 

skrivområdet ställer krav på att skolan har en undervisning som motsvarar kraven. 

I skolans styrdokument finns kunskapskrav dit alla elever ska nå, så även i att 

kunna skriva. I Lgr11 (Skolverket, 2011a) får skrivförmågorna lika mycket 

utrymme och anses lika viktiga som förmågorna i läsning och samtala. 

I skolan möter vi elever med olika förutsättningar för att klara de uppsatta 

kunskapskraven. De som arbetar med eleverna ska med hjälp av varierad 

undervisning se till att alla elever når så långt som det bara är möjligt för varje 

enskild elev utifrån dennes förmåga. Undervisningen är lärarens arbetsredskap 

och är en viktig påverkansfaktor för hur goda elevernas studieresultat blir. Hattie 

(2008) visar i sin undersökning att mångsidiga insatser i undervisning för elever i 

särskilt behov av stöd har stor effekt på elevers studieresultat. Därför är det viktigt 

att vi tittar på hur skrivundervisningen ser ut för elever som behöver särskilt stöd i 

sin skrivutveckling. Det är också av vikt att insatserna kommer tidigt så att 

elevernas motivation och självbild inte påverkas negativt och cementeras (Høien 

& Lundberg, 2013).  
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Forskningen kring skrivande och skrivundervisning är relativt liten om man 

jämför med motsvarande  forskning kring läsning och läsundervisning. Skrivandet 

spelar en stor roll för elevens möjligheter för en positiv kunskapsutveckling och 

därför vill vi genom denna studie undersöka hur skrivundervisningen ser ut i 

skolan idag, med fokus på de elever i skrivsvårigheter. 

 

 

1.1 Olika synsätt på skrivundervisning 

Synen på skrivande har skiftat och sedan 1970-talet kan man urskilja några tydliga 

perspektiv som speglat av sig på skrivundervisningen. På 1970-talet var det en 

formalistisk syn som präglade undervisningen i skrivande. Undervisningen 

fokuserade på textens form dvs. stavning, meningsbyggnad och grammatik. 

Formen var viktigare än innehållet (Hoel, 1997). 

En reaktion på denna formalistiska syn kom på 1980-talet. Nu lät man istället 

skrivandet bli expressivt och den egna utgångspunkten och erfarenheten fick 

komma fram i skrivandet. Individen och dess inre processer fick fokus. I Sverige 

fick Siv Stömquists modell (2007) genomslag i och med utgivningen av boken 

Skrivprocessen, som kom ut första gången 1988. Eleverna skrev texter utifrån sina 

egna mentala berättelser. Skrivandet hade oftast bara läraren som den egentliga 

läsaren. Syftet med den här skrivundervisningen var att eleven i sitt skrivande 

skulle utveckla sina tankar. Texterna kom att bli personliga, individuella men 

också fragmentariska i sin form. Den här typen av skrivande har i den svenska 

skolan kommit att kallas fri skrivning. 

Dysthe (1996) drar en skiljelinje mellan två former av skrivande, ett skrivande för 

att tänka, lära sig och utforska ett stoff och ett skrivande för att kommunicera med 

andra och presentera ett stoff. Det går inte att dra en skarp linje mellan formerna, 

det är syftet som är den viktigaste skillnaden mellan dem. Syftet med skrivandet 

för att tänka och lära är att utforska tankar och pröva idéer och att reflektera över 

dessa.  Skrivandet är ämnat för mig själv och inte andra. Texten blir som en 

dialogpartner och de formella kraven blir inte så viktiga. Om syftet med 

skrivandet istället är att kommunicera, presentera eller beskriva ett ämne så blir 

skrivandet läsarbaserat och mottagarorienterat. Texten måste vara organiserad och 

strukturerad på ett sätt så att läsaren förstår, form och språknivå blir viktig. 

Processen är viktigast i det först nämnda skrivandet och produkten blir viktigast i 

det andra. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att titta på hur skrivundervisningen ser ut för elever i behov 

av särskilt stöd i årskurs 4. För att nå syftet har vi valt följande frågeställningar. 

1. Vad anser lärare respektive speciallärare vara särskilt viktigt att den 

generella skrivundervisningen och specialundervisningen innehåller? 

2. Vilka arbetssätt använder lärare i skrivundervisningen? 

3. Vilka åtgärder sätts in för elever i behov av särskilt stöd? 
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2 Teoretisk bakgrund 

 

 

Den teoretiska bakgrunden inleds med en redogörelse för skrivprocessen, där 

Flower och Hayes’ modell presenteras och hur andra forskare har vidarutvecklat 

den. För att få en djupare förståelse för skrivprocessen behandlas arbetsminne och 

långtidsminne under samma rubrik. Skrivutveckling och skrivundervisning tas 

upp i avsnitt 2.2 och 2.3 för att ge en fördjupad bild av elevens skrivutveckling 

och den undervisning som de möter i skrivande.  I avsnitt 2.4 belyses olika hinder 

för en god skrivutveckling inom så väl arv som miljö, så som 

stavningssvårigheter, svårigheter med att skapa och bearbeta texter och 

handskriftssvårigheter. Avsnittet behandlar även olika former av åtgärder för att 

komma till rätta med skrivsvårigheter. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om 

specialpedagogik, där både forskningsområdet specialpedagogik och 

specialundervisning belyses. 

 

 

2.1 Skrivprocessen 

Att skriva är att omsätta sina tankar till skrift på ett papper, en datorskärm eller på 

något annat sätt transkribera om tankarna till skrivna bokstäver, ord och meningar. 

Det är en avancerad process där både långtidsminnet, arbetsminnet, planering, 

färdigheter i stavning, grammatik, revidering och handskrivning ska samverka. 

John Hayes och Linda Flowers presenterade på 1980-talet en modell om hur 

processen att skriva går till (Flowers & Hays, 1981). Genom att intervjua och låta 

personer ”tänka högt”, så kunde Hays och Flowers fokusera på den kognitiva 

processen som sker under tiden man skriver. Tidigare modeller hade inte fokus på 

de inre processerna, de kognitiva. Hays och Flowers studerade hur skribenten 

tänker och varför han eller hon tar vissa beslut. Hays och Flowers modell 

innehåller tre huvudsakliga moment. Det är planering, utförande och granskning. 

Planering betyder den inre planeringen när skribenten kommer på idéer, associerar 

och sätter upp mål för sina tankar som ska skrivas ner. Det är främst i 

långtidsminnet som de här processerna hämtar stoff till skrivandet.  

I utförande-momentet översätts tankarna till synligt språk och blir bokstäver, ord 

och text. Den här fasen kan vara arbetskrävande och svår för de som ännu inte 

automatiserat sitt skrivande. 
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Granskningen har två syften. Det ena är att skribenten läser det som han eller hon 

har skrivit för att få underlag och planera vidare vad som ska skrivas härnäst. Det 

andra syftet är att läsa för att revidera och se över sin text.  

De tre momenten parallellprocessas under skrivandet. När en skribent läser 

igenom sin text planerar han eller hon för nästa tanke, textstycke och sätter upp 

nya mål (Flowers & Hays, 1981). De tre processerna styrs av en funktion för 

övervakning, monitorn. Två yttre faktorer påverkar skrivandet menar Hays och 

Flowers, vilket det ena är omgivningen och det andra är skribentens 

långtidsminne. I omgivningen är det skrivuppgiften och den hitintills producerade 

texten som påverkar skrivsituationen. 

 

 

 

 

Figur 1. Structure of the writing model,  hämtad ur artikeln A cognitive Process Writing av 

Flower och Hayes (1981) 
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Flowers och Hays modell har efterhand reviderats och utvecklats av senare 

forskare. Arbetet i planeringsfasen ses av Høien och Lundberg (2013) som 

antingen omedelbar då man direkt skriver ner det man har i tankarna för stunden. 

Planeringen kan även vara avancerad, dvs. när skrivaren planerar upp ett längre 

textstycke innan han eller hon börjar skriva. Enligt Høien och Lundberg (2013) 

har svaga skrivare svårare att planera längre stycken. Den svaga skrivaren skriver 

mer ofta direkt ner det som kommer upp i tanken och har svårt att skilja på vad 

som är viktigt och oviktigt att ha med i sin text (Lundberg, 2008). 

Berninger, Vaugan, Abbott m.fl. (1997) har kritiserat Flower och Hays modell för 

att den underskattar den roll som genereringen av tankar och transkriptionen har 

för skrivandet. De menar att själva skrivandet har en låg och en hög nivå. Den 

låga är textgenerering i vilket tanken översätts till språk. Den andra processen är 

transkription i vilket språket skrivs ner till bokstäver och ord. De här två 

processerna, textgenerering och transkription, utvecklas i olika takt hos elever och 

det kan uppstå svårigheter för en elev när de två förmågorna inte är i samklang. 

Det kan t.ex. vara en elev som har en klar tanke, färdig att skrivas ner, men 

hindras av att inte ha förmåga att forma det tänkta till bokstäver och skrivna ord 

(Høien & Lundberg 2013). 

 

 

2.1.1 Arbetsminne och långtidsminne 

Arbetsminnet har en stor roll i skrivandet. Ett begränsat arbetsminne kan vara ett 

betydande hinder i skrivutvecklingen. Lundberg (2008) har beskrivit 

arbetsminnets olika komponenter. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.  Arbetsminnet,  förlagan till modellen finns i God skrivutveckling av Lundberg (2008) 

 

 

 
Långtidminne 

 
 

 
Fonologisk Central Visuell              
upplagring exekutiv spatial 
  fasthållning
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Det finns en fonologisk del och en visuell del i arbetsminnet som samverkar. 

Information cirkulerar mellan de två komponenterna och i och med att det sker så 

kan man hålla kvar en tanke medan man utför en annan mental operation. Under 

tiden man skriver kan man hålla kvar i huvudet en minnesbild eller en flyktig 

tanke. Tack vare att den finns kvar i arbetsminnet kan man snabbt få tillgång till 

den för att skriva ner den.  Arbetsminnets styrande komponent är centrala 

exekutiven. Den styr och prioriterar vad som ska behandlas, växlar mellan 

operationerna och styr vad som ska vidare för att sparas i långtidsminnet 

(Lundberg, 2008). 

Arbetsminnet samverkar med långtidsminnet. Idéer och tankar till skrivandet 

hämtas i långtidsminnet. Där finns kunskaperna och de personliga minnena 

(semantiskt- och episodiskt minne) som skribenten skriver om. Där finns även 

kunskaperna om hur man skriver rent tekniskt (procedurminnet) och hur 

bokstäverna och orden ser ut (perceptuellt-representativt minne). Arbetsminnets 

roll i textskapande är att få meningarna att hänga ihop. Det håller också tankarna 

kvar vid det aktuella som ska skrivas så skribenten kan uppnå en känsla av 

skrivflyt. Arbetsminnets funktion blir viktigare allteftersom eleven utvecklar sin 

skrivförmåga (Høien & Lundberg, 2013). 
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2.2 Skrivutveckling 

Målet för skrivutveckling och skrivinlärning är att nå automatisering, då 

nedskrivningen av ord och fraser kan ske automatiskt utan att man ska behöva 

tänka på stavning eller form (Lundberg, 2008). I processen att skriva med 

automatik och flyt ska skribenten snabbt och enkelt kunna hitta representationer 

för bokstävernas och ordens former i minnet. Sedan ska de lika enkelt motoriskt 

och tekniskt kunna skriva ner bokstäverna och orden (Berninger et al. 1997). För 

att nå fram till automatisering krävs träning. Skriftkoden blir hos vana skrivare 

överinlärd och automatiserad, de behöver inte utgå från ordens ljud som grund för 

stavning utan utgår från meningsfulla delar i ljudbilden (Stadler, 1998). Bokstäver 

grupperar sig i ortografiska mönster som finns inlagda som ordbilder i minnet och 

skriften flyter lätt utan att den som skriver behöver fundera. Skrivundervisning 

ska ge elever övning som skapar automatisering, men det finns ett stort antal 

elever som har skrivsvårigheter och som inte når en automatisering i skrivande 

(a.a). 

För att kunna sätta sig in i elevers stavningsstrategier och bedöma om det är 

specifika svårigheter eller en naturlig del av stavningsutvecklingen behöver 

pedagogen ha kunskaper om hur skrivutvecklingen ser ut hos barn. Frith (1985) 

har presenterat en läsutvecklingsmodell i tre steg som har legat till grund för flera 

senare forskares modeller. Bland andra är Høien och Lundbergs (2013) 

utvecklingsmodell i rättskrivning mycket lik, men består av fyra steg. Det första 

stadiet när barnet låtsas läsa och skriva, finns inte i Friths modell, utan Høien och 

Lundberg har vidarutvecklat modellen och lagt till det steget. I Høien och 

Lundbergs modell benämns nivåerna stadier och i Friths modell kallas de 

strategier. För de nämnda forskarna ligger modellerna till grund för både 

läsutveckling och skrivutveckling.  

Skrivutveckling liknar och följer stegen som sker i läsutveckling och de behöver 

inte löpa linjärt för varje individ. Här följer en sammanfattning av Høien och 

Lundbergs (2013) beskrivning av de fyra faserna i skrivutvecklingen, vad gäller 

rättskrivning och stavning. 

Pseudoskrivande 

Pseudoskrivande är den första fasen. Den inträffar i vanliga fall hos det unga 

barnet som ännu inte kan bokstäverna och inte heller förstår att bokstäverna 

hänger samman med språkljuden. Barnet skriver på låtsas genom att med en penna 

rita kurviga linjer eller tecken som liknar bokstäver.  

Logografisk-visuell skrivning  

Den logografisk-visuella skrivningen där barnet lärt sig känna igen vissa textade 

ord. Utan att behärska den alfabetiska principen så känner barnet igen orden på 
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hur bokstäverna ser ut och är placerade. Barnets egna namn och familjenamn är 

exempel på vanliga ord som barn känner igen på den här nivån. 

Alfabetisk-fonemisk skrivning 

I den här fasen börjar barnet förstå den alfabetiska principen och vet att 

språkljuden, de så kallade fonemen, hör samman med bokstäver och skrivs i den 

ordning de uttalas. Det är först här som det skrivna kan börja läsas av andra. 

Tidigt i den här fasen är det inte ovanligt att barnet kan skriva ett ljudenligt stavat 

ord men inte läsa det efteråt. I det här läget befinner sig skrivutvecklingen något 

längre än eleven kommit i sin läsutveckling. Även om eleven i det här stadiet kan 

skriva flera ord och meningar så är det arbetsamt att skriva. Det tar tid att enbart 

använda den alfabetisk-fonemiska strategin och arbetsminnet belastas hårt.  

Ortografisk-morfemisk skrivning 

Säkerhet och flyt i skrivande utvecklas i den sista nivån, ortografisk-morfemiska 

skrivning. I det här stadiet utvecklas ett inre mentalt lexikon med ord och morfem. 

Eleven analyserar och identifierar ordens morfem, och känner till morfemens 

stavningsbeständighet. I skrivandet hämtar eleven det kända ordet ur minnet och 

stavar det som han eller hon lärt sig känna igen det. 

Ortografisk-morfemisk skrivning kräver lägre kapacitet av arbetsminnet och 

skrivandet går snabbare och med större flyt och säkerhet i stavning. Likaså är 

eleverna nu förtrogna med flera stavningsregler. Elever i specifika 

stavningssvårigheter som till exempel dyslexi har svårt att komma till den här 

nivån. 

Rygvold (2001) skiljer på ortografisk och morfemisk skrivning. Morfemisk 

skrivning är överordnad den ortografiska. Vid morfemisk skrivning reflekterar 

och identifierar skribenten delar i ord, dess stavning och släktskap med andra ord. 

På så sätt hänger den morfemiska skrivningen ihop med ordförståelse och 

ordförråd (Rygvold, 2001). 

Høien och Lundberg (2013) menar att elever använder sig inte bara av en strategi 

utan växlar mellan alfabetisk-fonemisk och ortografisk-morfemisk strategi till och 

med i ett och samma ord. Författarna redogör också för ett antal andra 

stavningsstrategier som elever kan ta till stöd i stavning. Det är analogistrategin 

när ett okänt ord fonologiskt liknar ett känt ord och eleven tar stöd av det. Visuell-

ortografisk igenkänningsstrategi handlar om att eleven först skriver ordet och 

sedan tittar på det för att se om det känner igen ordets stavning, om det ser rätt 

stavat ut. Morfemisk analysstrategi handlar om att undersöka ordet och se om det 

finns delar i det som är känt. Elever kan också använda sig av strategin att 

memorera hur ordets stavning uttalas, som att läsa ordet stjärna med s-, t- och j-

ljud. 
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2.3 Skrivundervisning 

Villkoren för meningsskapande har förändrats mycket de senaste decennierna 

menar Liberg (2012). Hon menar med detta att centrum i skolarbetet har varit att 

behärska tekniska färdigheter som att kunna läsa av eller skriva korrekt och att 

förstå det man läst eller skrivit. Enligt Liberg har undervisningen i skrivande 

delats upp i formalisering gentemot funktionalisering, men detta är en stark 

förenkling menar hon och hänvisar till literacyforskaren Roz Ivanic analys av 

olika sätt att se på språk, speciellt skrivande, och vilka undervisningsmodeller det 

leder till.  

 

2.3.1 Diskurser i skrivundervisning 

Ivanic (2004) har skiljt ut sex diskurser, eller sätt att se på skrivundervisning. 

 I den ena ytterligenheten finns färdighetsdiskursen, skills discourse of 

writing, där formen och syntaktiska skrivandet står i centrum.  

 Den diskurs som står närmast färdighetsdiskursen är kreativitetsdiskursen, 

creativity discourse. Här läggs mer fokus på innehåll än på form. Eleven 

skriver texter som helt utgår från sig själv och sina intressen. Den 

individuella skrivinlärningen utvecklas efterhand som eleven själv 

utvecklar sina texter. Även här undervisar man strukturerat i olika 

färdigheter kring själva skrivandet.  

 Processdiskursen, process discourse, liknar i stort kreativitetsdiskursen, 

men här släpper man fokus från själva produkten till den process som 

skrivandet är. Undervisningen består av att utveckla de praktiska 

aktiviteterna och samtidigt vårda utvecklingen av de kognitiva 

processerna. De skrivfärdigheter som eleven behöver i processen lärs ut.  

 I genrediskursen, genre discourse, fokuseras också på skrivandet, men 

skrivandet är en del av det sociala sammanhanget som eleven befinner sig 

i. Eleven undervisas i hur olika texttyper är uppbyggda både vad gäller 

innehåll och form. Man utgår från olika genrermodeller.  

 Diskursen om sociala praktiker, social practices discourse, lär sig 

eleverna att skriva med utgångspunkt från den specifika språkhändelse 

som eleven befinner sig i. Texterna skrivs utifrån autentiska vardagliga 

sammanhang och fokus ligger på innehållet. Det finns ett tydligt socialt, 

kommunikativt ändamål för att skriva.  

 Ytterligheten från den förstnämnda kreativitetsdiskursen är den 

sociopolitiska diskursen, sociopolitical discourse, vilken innefattar en 
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politisk dimension. Eleven tränas i att uttrycka sig och förhålla sig kritiskt 

både som individ och samhällsmedborgare. De undervisas i sociala styrkor 

och maktrelationer. Den här typen av undervisning påverkar elevens 

identitet i skrivandet. 

Ivanic (2004) menar att en kombination av dessa sex sätt att bedriva undervisning 

vore det mest funktionella. Forskning kring läs- och skrivundervisning i Sverige 

visar att det fortfarande är färdighetsdiskursen som dominerar undervisningen 

(Skolverket, 2007).  

 1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.  Diskurser i skrivundervisning,  förenklad modell av orginalet i Ivanic (2004) 

 

2.3.2 Undervisning av olika texttyper  

De svenska eleverna har sedan tidigare en större vana att läsa och skriva 

berättande texter än att skriva andra typer av texter (Skolverket, 2011c). I den 

senaste läroplanen Lgr11 (2011a) har skrivande och skapande av olika slags texter 

fått en central plats. Ett viktigt syfte med svenskundervisningen är att eleverna ska 

lära sig uttrycka sig i olika genrer, att skapa och bearbeta sina texter (Skolverket, 

2011c). Olika slags texttyper kan enligt läroplanen vara berättande och poetiska 

texter. Det kan också vara beskrivande, förklarande, instruerande och 

argumenterande texter. Förmågan att kunna röra sig i olika slags texter innebär att 

eleverna ska känna till texternas särdrag som innehåll, uppbyggnad och språkliga 

drag (Skolverket, 2011a). 

Enligt Skolverkets Allmänna råd Planering och genomförande av undervisning 

(2011d) är grundbulten i läroplanen att eleverna ska samarbeta och tillsammans 

med lärare utbyta erfarenheter och tankar, för att kunna utvecklas mot 

kunskapsmålen. Förmågan att skriva ska utvecklas i integration med skolans 

samtliga ämnen och ingå i ämnena som en naturlig uttrycksform (a.a.). Begreppen 

genrebaserad pedagogik, genrepedagogik och funktionell språkmodell används i 

litteraturen för att beskriva pedagogiskt arbete med olika texttyper (Hedeboe & 

Polias, 2008, Hedeboe, 2009, m.fl.). 
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Gemensamt för de olika modellerna och arbetsformerna som presenteras är att de 

ser språket som en resurs och att språket växlar alltefter den sociala kontexten, 

dvs. den funktionella grammatiken ser annorlunda ut i olika sammanhang. En 

genrebaserad pedagogik lutar sig mot Vygotskijs sociokulturella perspektiv, där 

eleven lär i samverkan med andra och där den proximala zonen utvecklar 

kunskaperna hos individen. Lärarens roll är att ha en stödjande funktion i 

elevernas skrivinlärning. Begreppet scaffolding som betyder byggnadsställning 

brukar användas för att beskriva lärarens roll  (Hedeboe & Polias, 2008). 

Genrepedagogiken eller Sidneyskolan växte fram i Australien på 1980-90-talet. 

Martin och Rothery som var lärare respektive språkforskare arbetade fram en 

pedagogik som skulle vara ett bättre stöd för de elever som hade engelska som 

andraspråk än den pedagogik som då rådde. Grundtanken var att eleverna skulle 

kunna applicera sina nya kunskaper direkt i det sammanhang de befann sig i. De 

skulle lära sig använda och förstå olika typer av texter som de kan komma att 

behöva i samhället (Johansson & Ring, 2012). Modellen innebär att 

skrivundervisningen ska vara ämnesövergripande och ge eleverna explicit 

undervisning i skolans olika ämnen, skrivsätt och genrer (Herzberg, 2006). 
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2.4 Hinder för skrivutveckling 

Det finns flera orsaker till att elever inte utvecklar sitt skrivande. Jacobson (2006) 

har redogjort för ett urval orsaksfaktorer hos individer i läs- och skrivsvårigheter. 

I arbetet med elever i behov av särskilt stöd har skolan ett särskilt ansvar att 

minimera de negativa effekterna som kan uppstå av miljöfaktorer. Därför behöver 

man ha ett helhetsperspektiv på eleven och sätta in åtgärder utifrån det (a.a.). 

Hinder för läs- och skrivutveckling kopplat till individen, som Jacobson (2006) 

kategoriserar enligt följande, kan vara faktorer som rör: 

 Språkliga, t.ex. försenad språkutveckling eller ordförståelseproblematik 

påverkar läs- och skrivutvecklingen negativt. 

 Begåvning, t.ex. en utvecklingsförsening kan göra att en elev behöver 

längre tid på sig att lära sig och har därmed svårt att nå skolans mål. 

 Emotionella brister som ett dåligt självförtroende och en negativ självbild 

påverkar utvecklingen. 

 Sociala faktorer kan vara att barn i torftiga uppväxtmiljöer löper större risk 

att hamna i läs- och skrivsvårigheter. 

 Sen mognad, vilket i hög grad gäller pojkar i de lägre skolåren. Risken är 

att undervisningen inte är anpassad efter elevens särskilda behov. 

 Syn, hörsel och medicinska faktorer. 

 Neuropsykiatriska faktorer som hindrar utvecklingen kan vara t.ex. 

uppmärksamhetsstörningar och koncentrationsstörningar. 

 För lite övning. 

 Fonologiska brister som att inte uppfatta språkljuden, svårigheter i ljuden 

ordningsföljd och även svårigheten att koppla samman ljud och bokstav. 

 

Orsaksfaktorerna har mer eller mindre negativ respektive positiv påverkan på hur 

allvarlig läs- och skrivsvårigheten blir för individen. Arvsfaktorerna som till 

exempel fonologiska brister samverkar och påverkas av miljöfaktorer som till 

exempel en ogynnsam uppväxtmiljö. 

Graden av svårigheten påverkas också av samhälleliga och pedagogiska faktorer. 

Samhälleliga faktorer kan vara det krav som samhället sätter på läs- och 

skrivkunnighet och pedagogiska kan vara i vilken utsträckning som individen får 
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en skicklig undervisning. Graham och Harris (2013) lyfter bl.a. fram brister i 

lärares undervisning och kompetens. De har sett att hos elever som har svårt att 

skriva fanns det en brist på anpassad undervisning. 

Alatalo (2011) skriver i sin avhandling att hon ser ett samband mellan lärare med 

goda kunskaper i språklig medvetenhet och skicklig undervisning. En lärare som 

har goda språkliga kunskaper och vana i att verbalisera sina kunskaper har lättare 

att förklara och får på så vis till en skickligare undervisning. 

 

2.4.1 Rättstavning 

Stavningssvårigheter är det som av tradition mest uppmärksammas både i skolan 

och i samhället i stort. Det skrivna ordet är beständigt till skillnad från det flyktiga 

talade ordet. Förmågan eller oförmågan att stava är synlig och avslöjar skrivarens 

brister för läsaren. Stavfel har en negativ laddning och påverkar motivation och 

vilja att skriva och utveckla sina skrivförmågor vidare (Høien & Lundberg, 2013). 

I stora drag handlar stavning om att få bokstäver i rätt ordning och att lära sig 

använda svenska språkets stavningsregler. För många elever är det en lång väg dit 

och flera hinder som kan uppstå längs vägen, av vilka vi nämner några i 

föregående stycke. För elever med specifika läs- och skrivsvårigheter, som till 

exempel dyslexi, kan det vara svårare att komma till rätta med svårigheterna i 

stavning än i läsning (Høien & Lundberg 2013). 

För att åtgärda svårigheter på den fonologiska nivån bör man enligt Rygvold 

(2001) arbeta med det muntliga och det skriftliga parallellt, skrivstrategier där 

eleverna skriver kopplar samman fonem med grafem, ett i taget. Undervisningen 

ska starta från det grundläggande och låta eleverna i behov av särskilt stöd arbeta 

och utvecklas i små steg med en sak i taget. När en elev har svårigheter med till 

exempel stavningsregler bör den få lära sig en regel i taget och få upptäcka 

mönster (Druid-Glentow, 2006). Elever i behov av stöd är gynnade av att få 

utvecklas genom lyckanden och uppmuntran. Enligt Rygvold (2001) ska man 

därför i undervisningen inte rätta alla stavfelen som eleven gör, utan fokusera på 

en stavningstyp i taget. Elever i behov av särskilt stöd i skrivning är gynnade av 

ett multisensoriskt och varierat arbetssätt där de får lyssna, tala och tänka högt om 

mönster och skrivregler (a.a.). 

Det finns ett behov av undervisning i stavning, även i de övre skolåren, enligt 

Alatalo (2011). Dubbelteckningsfel är vanligt typ av fel högt upp i skolåldrarna. 

Detta indikerar enligt författaren att undervisning i stavning inte sker systematiskt 

i skolan. Liberg (1996) menar att allt för mycket fokus på stavningsundervisning 

kan få elever att skriva torftigare texter. Liberg  menar också att elever kan lära 

sig stava genom att själva upptäcka stavning och stavningsregler. Hon kallar 

strategin för upptäckarstavning. Om eleven i den processen undervisas och 
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tillrättavisas för mycket i stavning, kan eleven hindras i att nå skrivflyt i sitt 

textskapande. Texterna blir torftiga när eleverna fokuserar alltför mycket på 

rättstavning istället för på att kommunicera och föra fram ett budskap (a.a.). 

Enligt Taube (2011) bör stavningsundervisning och åtgärder handla om att lära 

elever att tillämpa den morfologiska principen, dvs. uppmärksamma ord som är 

släkt och alltså stavas lika. 

 

2.4.2 Skapande av olika slags texter -form och innehåll 

I början är elevens skriftspråk starkt präglat av talspråk och av dialekt (Lundberg, 

2008). Ju mer erfarenhet och undervisning eleven får desto mer anpassat blir 

ordvalet och meningsbyggnaden till skriftspråkets standard. Om eleven har svårt 

med meningsbyggnaden kan det enligt Lundberg (2008) bero på att felen sker i 

hastigheten och att eleven inte gärna vill gå tillbaka och revidera sin text, då detta 

ställer stora krav på arbetsminnet. Samtal kring texten och högläsning kan göra att 

eleven själv blir uppmärksam på formfelen och vill korrigera dem. Elever som 

skriver torftiga meningar kan få hjälp av att läraren ger stödord att tänka kring för 

att brodera ut sina meningar och på så sätt skapa fylligare meningar (Druid-

Glentow, 2006).  

Betydelsen av att kunna sätta ut rätt skiljetecken på rätt plats är stor. En text med 

felaktig placering av interpunktion kan väsentligt ändra dess betydelse. Syftet med 

att använda skiljetecken är att förtydliga hur en text ska tolkas när det finns flera 

olika tolkningar (Taube, 2011). För att lära elever detta föreslås det att man 

använder elevernas egna texter och att de får läsa dem högt, först utan några 

skiljetecken och med lärarens stöd själva upptäcka skiljeteckens betydelse och hur 

textens betydelse förändras när man använder skiljetecken (Winch, 2006). 

I årskurs 4 möter eleverna andra slags texter än de i allmänhet har gjort i de lägre 

årskurserna. Kunskapskraven höjs och i slutet av årskurs 6 är nästa avstämning 

mot kunskapsmålen. Det krävs av eleverna att de har goda baskunskaper i 

skrivandet och att det är automatiserat (Skolverket, 2011b ). Eleverna ställs också 

inför högre krav på den språkliga förmågan för att klara av att skriftligt kunna röra 

sig mellan olika slags texter (genrer). Det ställs nu större krav på eleven att kunna 

ta mottagarens perspektiv i sitt skrivande. Fokus på själva innehållet och 

innehållsskapandet ökar i och med att man börjar arbeta med olika texttyper på 

mellanstadiet. Skrivsvårigheter på det här området kan te sig på flera olika sätt. 

Elever kan ha svårt att komma igång att skriva på sina uppgifter och svårt att 

komma på vad de ska skriva. (Rygvold, 2001). Svårigheten kan vara 

textgenerering dvs. att omvandla tankar till ett språk, eller i transkription dvs. 

själva nedskrivandet till bokstäver och ord (Berniger et al. 1997).  De behöver 

stöd i att nå ett bättre skrivflyt. 
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2.4.3 Åtgärda svårigheter i att skapa texter 

Här följer olika åtgärdsförslag som kan sättas in för att utveckla förmågorna 

textgenerering, transkription och förmågan att planera och strukturera sin text. 

Återberättande av muntliga berättelser och muntligt  berätta egna nya (Taube, 

2011). Enligt Lundberg (2008) bör elever uppmuntras att tänka högt för att 

klargöra sina tankar och översätta dem till ett språk. Utan ord blir tankarna 

undflyende, svårfångade och flyktiga, menar Lundberg (2008). Illustrationer och 

tankekartor stödjer eleverna att strukturera, samtidigt som de ger upphov till nya 

idéer när eleverna reflekterar över bilderna. 

Eleverna kan skriftligt återberätta en känd text och på så sätt få lättare att skapa 

egna berättelser utifrån andra färdiga texter (Taube, 2011).  

Ytterligare ett sätt att underlätta för textgenerering är att skriva tillsammans med 

någon annan. Genom samtal om språk, relation mellan text och bild och andra 

viktiga delar i en text får eleverna en modell för det egna skrivnadet (Taube, 

2011). Eleverna kan skriva allt tillsammans eller skriva olika delar. I samarbetet 

tränar eleverna även på att samtala och på att sätta talat språk på sina tankar för att 

sedan transkribera dem till skrift (Rygvold, 2001). 

Att ha brister i förmågan att organisera och strukturera sina texter så meningar och 

stycken hänger ihop och får ett sammanhang kan vara ett hinder för elevers 

skrivutveckling. En svårighet för eleven kan vara att hålla sig till temat och 

fullfölja den röda tråden under skrivandet. Det kan också vara svårt att strukturera 

tankarna så de kommer ner på papperet  i rätt ordning. Minneskartor, bildstöd och 

andra typer av minnesstöd är hjälpmedel för att lättare kunna hålla sig kvar vid 

ämnet och underlätta för arbetsminnet i skrivandet. Bilder kan vara ett stöd i att 

bygga upp texter (Rygvold, 2001, Lundberg, 2008). Eleverna kan med bilderna 

placerar ut början, viktiga händelser och slutet dvs. strukturera och organisera sin 

text (Taube, 2011). 

För elever i den aktuella åldern är det vanligt att skriva berättelser och att 

återberätta händelser i kronologisk ordning. Vanliga feltyper i skrivandet är då att 

meningar börjar med samma uttryck, till exempel ”Sedan” eller ”Och”. Lundberg 

(2008) menar att elever i sådana lägen är gynnade av att lära sig använda för dem 

nya användbara uttryck som ”följaktligen”, ”säkerligen” och ”framför allt”, för att 

kunna variera sitt skriftspråk och höja kvalitén på sin text. Att lära sig göra 

styckeindelningar är också ett sätt för eleverna att få en bättre överblick över sin 

text och dess struktur. 

I skrivprocessen ingår även att kunna tänka sig en mottagare och skapa sig 

förståelse för hur denne kommer att läsa och tolka texten. Det är en konst i sig för 

skribenten att kunna föreställa sig mottagaren och lägga sin text på den nivå så 

mottagaren får det budskap som skribenten vill (Høien & Lundberg, 2012). En 
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elev som använder ord som ”han” och ”där” och läsaren inte vet vad skribenten 

syftar på är en indikator på att eleven har svårigheter i att ta mottagarens 

perspektiv (Rygvold, 2001). 

För att komma åt problematiken med processkrivning och få elever att bli 

självgående genom hela skapandet av text behöver de strukturerad undervisning i 

skrivmodeller, menar Graham och Harris (2009). De behöver lära sig modeller 

och strategier utantill och kunna applicera dem i olika skrivsituationer. De menar 

att elever i behov av stöd är särskilt gynnade av att träna in en speciell arbetsgång 

för skrivande av texter. SRSD (Self-regulated strategy development) är en 

undervisningsmodell som Graham och Harris (2009) har tagit fram. Det första 

steget är att aktivera kunskaper och lära sig förstå skrivprocessen. Tanken är att 

eleverna ska vara aktiva medarbetare och läraren ska ha en undervisande och 

stödjande roll, vilket i de här sammanhangen brukar benämnas scaffoldning. 

Läraren ska vara lyhörd för elevens behov, anpassa stödet och ge eleverna den tid 

de behöver i de olika momenten. Ett moment är att memorera den strategi som 

man har valt, så att eleven kan använda den på egen hand vid ett senare tillfälle. 

Inlärningen ska ske i små steg och ett i taget (Mason, Harris & Graham, 2002). 

Med tanke på att det man skriver finns kvar att beskåda till skillnad från det sagda, 

så kan man lätt förstå att motivation och självförtroende har en given position i 

skrivutvecklingen. Förmågan eller oförmågan att skriva och stava är synlig och 

avslöjar skribentens brister för läsaren. Stavfel och andra skrivfel har en negativ 

laddning och påverkar motivation och vilja att skriva (Lundberg, 2008).  

Dåligt intresse och låg motivation kan förstärka skrivsvårigheten vilket i sin tur 

påverkar självbilden. I ett sådant läge hindras både skrivutvecklingen och det kan 

få personlighetsmässiga konsekvenser (Rygvold, 2001). Därför är det viktigt att 

ge eleverna ständig uppmuntran och skapa en tillåtande atmosfär i klassrummet. 

Rygvold (2001) menar att om undervisningen och uppgifternas art utgår från 

elevernas intressen så har de lättare att uppleva nyttan och glädjen med 

textskapandet och på den vägen genom motivation lära sig skriva texter med ett 

bättre innehåll.  

För elever i skrivsvårigheter är det särskilt viktigt att skrivuppgifterna inte är för 

stora och övermäktiga. De ska vara avgränsade (Lundberg, 2008). Likaså bör 

skrivundervisningen ha som mål att eleverna ska få känna glädje och nyttan i 

skrivandet (Rygvold, 2001). 
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2.4.4 Handskrivning 

Svårigheter med att skriva läsligt för hand kan vara en orsak till att en  elev inte 

når kunskapskraven i skolan. Skolan har ett uppdrag att undervisa i 

handskrivning. För utgången av årskurs 3 finns det även som ett kunskapskrav i 

läroplanen Lgr11 (Skolverket, 2011a). Elever kan av olika anledningar ha svårt att 

uppnå målet med att kunna skriva läsligt för hand. En anledning kan vara att 

finmotoriken är sent utvecklad så pennfattning, spänd muskulatur i händerna, 

hantera papper och penna och liknande gör att det blir svårt att forma bokstäver 

och ord. En annan anledning kan vara av emotionell art. Negativa känslor och 

rädsla för att stava fel eller skriva fult har gjort att skribenten inte har tränat så 

mycket på att skriva för hand, utan dolt sina svagheter i stället. 

Handskrivning innebär mer än finmotorisk förmåga, att skriva för hand kräver att 

den som skriver har mentalt kodat in och repeterat den visuella minnesbilden av 

bokstavsmönster i ord, integrerat dessa mönster med motoriska aktiviteter och kan 

vid behov plocka fram dessa minnesbilder, planera och genomföra skrivandet av 

bokstäver (Beringer, 2000). Minnesbilder av bokstävernas utseende bidrar i högre 

grad till förmågan att skriva för hand än vad den finmotoriska förmågan gör 

(Beringer, 1994). 

Høien och Lundberg (2013) har i sina studier kring dyslexi sett att dyslektiker har 

svårare för handskrivning än normalläsare. Ofta behöver dyslektiker längre tid på 

sig att skriva och handstilen är sämre.  

 När elever tränar upp förmågan att skriva för hand och får ett bättre flyt i 

skrivandet så frigörs det kognitiv kapacitet i minnesfunktionerna så att eleven kan 

koncentrera sig mer på textens form och innehåll (Christensen, 2005; Berninger 

et. al. 1997). 

“This text was more creative, original, technically accurate, logically sequenced, 

and better organized, and showed greater pragmatic awareness and sensitivity to 

audience” (Christensen, 2005, s. 450). 

Speciellt de med handskrivningssvårigheter bör få riktad undervisning i 

handskrivning. Elever i de tidiga skolåren gynnas av att träna på att skriva 

bokstäverna och på det sättet få en snabbare tillgång till 

bokstavsrepresentationerna i minnet (Beringer,1997).  

Høien och Lundberg (2013) tar upp fördelen med att undervisa eleverna i skrivstil. 

Skrivstilen ger eleverna en kinestetisk förnimmelse av ordens stavning. För elever 

med specifika skriv- och lässvårigheter som t.ex. dyslexi är det just stavningen 

och förmågan att utveckla ett inre mentalt lexikon som är svårt. Skrivstil har också 

fördelen att det blir naturligt med mellanrummen mellan orden som annars är 

svårt för elever som textar med svag handstil (a.a.). Ett tredje argument för 
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skrivstil är att skillnaden mellan b-p-d blir större. Det gynnar elever som har svårt 

att visuellt skilja dem åt (a.a.). 

Tid är en viktig aspekt, elever behöver skriva varje dag, menar Taube (2011). 

Undervisning med fokus på handskrivning bör riktas mot de de yngre eleverna för 

att de ska uppnå flyt i skrivandet. 

 

 

2.5 Specialpedagogik 

Skolans uppgift är att se till att alla elever utvecklas så långt som möjligt och i 

detta ligger ett kompensatoriskt uppdrag. Skolan ska ta hänsyn till alla elevers 

behov och en strävan ska vara att uppväga skillnader i deras förutsättningar 

(Skolverket, 2013). Det finns inte någon definition på vad särskilt stöd eller 

specialundervisning innebär i skollagen, men de elever som av en eller annan 

anledning inte når de föreskrivna målen ska garanteras stöd så att de når de 

kunskapskrav och mål som läroplanen föreskriver. Särskilt stöd får ges istället för 

den undervisning som eleven skulle deltagit i eller som ett komplement till den 

och ska i ges i den elevgrupp som eleven tillhör om inte annat följer av skollagen 

eller annan författning (SFS, 2010:800). Någon gräns för vad som är särskilt stöd 

och vad som är individanpassad undervisning är svårt att dra, det är upp till varje 

skolas professionella bedömning att avgöra från fall till fall (Skolverket, 2013). 

Specialpedagogik är ett forskningsområde som expanderar i Sverige menar 

Björck-Åkesson och Nilholm (2007). Området är mångfacetterat där flera olika 

perspektiv och teorier möts. Fokus för forskningen har varierat från att handla om 

individers förutsättningar och erfarenheter till att ha ett samhälleligt och 

organisatoriskt fokus. En vanlig indelning är att dela upp perspektiven i ett 

kategoriskt- och i ett relationellt perspektiv. Enligt Björck-Åkesson (2007) har 

forskningen om vad specialpedgogiken innehåller i praktiken, dvs vad man gör, 

hur man gör och vilka effekter specialundervisningen får, kommit i skymundan. 

Specialundervisning är det begrepp som används för den undervisning som 

specifikt ges till eleven för att utveckla det eleven har svårigheter med (Myrberg, 

2007). De som undervisar, speciallärare, specialpedagoger eller andra lärare, 

måste ha kunskap och insikt om elevens svårighet och undervisningen kan ske 

enskilt, i grupp, i klassrummet eller utanför. I Alatalos (2011) studie kring 

skicklig läs- och skrivundervisning visar hon på att lärare ofta överlämnar 

specialundervisningen av elever med läs- och skrivsvårigheter till specialläraren 

på skolan. Flera av lärarna uppger också att de inte vet explicit vad specialläraren 

tränar med eleverna. Däremot beskriver de att de kan få råd och handledning av 

specialläraren kring undervisningen, något som ingår i 

speciallärarens/specialpedagogens profession.  



  

 

24 

2.5.1 Lärares arbetssätt  

Lärares arbetssätt och elevers förmåga att klara av svårigheter har visat sig hänga 

samman enligt flera undersökningar (Eccles & Wigfield, 2002). Det måste dock 

vara arbetssätt som upplevs stöttande och där inte läraren lämnar eleven på egen 

hand eller lotsar eleven för mycket (Myrberg & Lange, 2005). Lärare måste 

behärska flera olika arbetssätt och variera skrivuppgifterna så att det passar 

eleven. 

I sin forskning har Alatalo (2011) kommit fram till att klasslärare tycker att det är 

problematiskt att ta hand om specialundervisningen i klassen på egen hand. En 

anledning kan vara att de måste samtidigt undervisa och ta hand om övriga elever 

i klassen. En annan anledning är att de inte har tillräckliga kunskaper att undervisa 

elever i behov av stöd.  

Forskare är överens om att det är viktigt att snabbt identifiera elever som riskerar 

att misslyckas med läs- och skrivinlärningen, samt att man sätter in tidiga insatser 

(Alatalo, 2011). Det är särskilt viktigt att lärare som undervisar i skolans yngre år 

är experter på att kunna bedöma var elever befinner sig i sin läs- och 

skrivutveckling. Lärarna behöver ha sådan kompetens att de kan variera sin 

undervisning, välja material och möta upp eleven på den nivån den befinner sig i 

(a.a.). Det är viktigt att lärare har förmåga att se elevers svagheter och styrkor och 

utgå från elevens behov i undervisningen. Myrberg och Lange (2005 s. 102) har 

gjort en sammanfattning av vad forskare anser som framgångsrika arbetssätt för 

elever med läs- och skrivsvårigheter: 

 Utgå från elevens kunskapsnivå 

 Upprätthålla intresse och motivation 

 Använda olika metoder beroende på elevens svårigheter 

 Kontinuerlig och strukturerad undervisning 

 Tidiga insatser 

 Datorprogram i kombination med lärarstöd 

 Kontinuerlig uppföljning och utvärdering 

 Stimulera eleven att utveckla egna effektiva strategier 

 Stödja läs- och skrivutvecklingen i samverkan med hemmet 
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2.5.2  Skolinspektionens granskning av undervisning och arbetssätt 

Det övergripande syftet med svenskämnet är att eleverna ska ges möjlighet till att 

utveckla sitt språk för att tänka, kommunicera och lära och eleverna ska få prova 

olika arbetssätt och arbetsformer (Skolinspektionen, 2011).  Skrivundervisningen 

ska innehålla moment och arbetsformer som motsvarar de kunskapskrav som Lgr 

11 (2011a) beskriver att eleverna ska nå. Innehållet i undervisningen beskrivs i det 

centrala innehållet i Lgr11 (se bilaga A). I skrivandet ingår att skriva både för 

hand och på dator, med fungerande språkbehandling och textstruktur. Eleverna 

ska också kunna söka och återge fakta med ämnesspecifika ord och begrepp. 

Vidare ska eleverna kunna kommentera andras texter och bearbeta sin egen text 

utifrån kommentarer, samt kunna kombinera ord och bild för att förstärka textens 

budskap. Enligt Skolinspektionens granskning (Rapport 2010:5) så brister 

skolorna på flera punkter när det gäller undervisningen, bl a när det handlar om 

bearbetning, kommunikation kring texter och kombinera text och bild i 

skrivandet.  

Skolinspektionen har gjort en kvalitetsundersökning (Rapport 2011:8) gällande de 

elever som har läs- och skrivsvårigheter. Där framkommer det att 20 av 21 skolor 

måste utveckla anpassningen av undervisningen och i den mån anpassning finns 

så gällde det den tid som avsattes eller mängden uppgifter. Utifrån intervjuer och 

observationer så framkom det att färdighetsträning och reproduktion, t ex 

renskrivning av texter är mycket vanligt förekommande. I läroplanstexterna ingår 

estetiken som en naturlig del i lärprocesserna (Wiklund, 2013) och det är varje 

enskild lärares ansvar att främja estetiska lärprocesser i undervisningen. Wiklund 

menar att eleverna måste få möjlighet att åskådliggöra och utforma sitt kunnande 

på många olika sätt, t ex genom bild, musik och andra estetiska uttrycksformer 

och att det skulle öka mängden elever som klarar kunskapskraven utifrån Lgr 11.  

Alternativa verktyg, t ex dator med stavningsprogram, talsyntes, elektroniska 

böcker mm. som stöd för elever med läs- och skrivsvårigheter används endast 

begränsat som en del av anpassningen av undervisningen enligt Skolinspektionen 

(Rapport 2011:8).  
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3 Metod 

 

I detta kapitel redogörs för vår undersöknings metodval, vilka som deltagit, 

enkätens utformning, tillvägagångssätt, dataanalys samt vilka etiska överväganden 

vi gjort i undersökningen. 

 

3.1 Datainsamling 

Vi har i vår studie använt oss av enkäter och intervjuer för att samla in data. 

Enkäter ger oss möjligheten att få en bild av hur lärares uppfattning av 

skrivundervisningen ser ut på ett flertal skolor. Bryman (2011) menar att inom 

samhällsforskningen är intervjuer och enkäter relativt likartade som 

forskningsinstrument. Frågorna som ställs i en enkät måste dock till skillnad från 

frågorna som ställs av en intervjuare vara enklare och mer lättförståeliga. Enkäter 

är enkla att administrera och ett betydligt billigare alternativ än intervju och det 

uppstår inte heller någon intervjuareffekt. Enkäter är lätta att anpassa efter 

respondentens behov, de besvarar enkäten när de har tid och möjlighet (Bryman, 

2011). Det finns även några nackdelar med enkäter. Risken för bortfall är stor och 

det är svårt att samla in tilläggsinformation (Dahmström, 2011). Det finns en risk 

att frågorna i en enkät inte passar alla respondenter samt att det är svårt att få med 

all information i en enkät (Bryman, 2011).  

För att få en bredare bild av undervisningen har vi även intervjuat två 

speciallärare. Intervju som metod har många fördelar, man har möjlighet att ställa 

öppna frågor och följdfrågor och det finns möjlighet att reda ut oklarheter i frågor. 

Det är också möjligt för intervjuaren att stimulera och stötta respondenten så att 

denne ger så kompletta svar som möjligt (Dahmström, 2011). Detta är också en 

risk då det kan uppstå s.k. intervjuareffekter, då intervjuaren kan påverka 

respondentens svar så att mätfel uppstår. En annan nackdel med intervju är att det 

är en dyr och tidskrävande metod (a.a.).  

Initialt kontaktade vi rektorerna på de olika skolorna med ett mail där vi 

presenterade oss själva och syftet med studien. Vi ställde frågan om de var 

intresserade av att vi genomförde studien i deras verksamhet. Samtliga rektorer 

var positiva till studiens upplägg och genomförande.  
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3.1.1 Enkät 

En kontakt knöts med en IT-pedagog för hjälp med att skapa en enkätmall som 

kunde skickas till, och besvaras i respondenternas arbetsmail. Ett förslag på frågor 

skickades till IT-pedagogen som sedan kom med kommentarer kring både 

innehåll och enkätens utformning. Utifrån dessa kommentarer skapade vi en enkät 

med ett följebrev (se bilaga B) som skickades ut till respondenternas arbetsmail. 

Enkätens utformning var varierad och bestod av fasta svarsalternativ som 

markerades med ett kryss (se bilaga C). Enkäten hade också några öppna frågor 

där respondenten fick möjlighet att skriva sina egna uppfattningar om 

skrivundervisningen.  

När svarsperioden var slut fick vi resultatet i form av rapporter där svaren stod i 

tabellform, stapeldiagram samt i procentform utifrån de två respondentgrupperma 

klasslärare/ämneslärare och speciallärare/specialpedagoger. Detta gjordes 

automatiskt i enkätmallen EsMakers. 

3.1.2 Intervju  

Frågorna till intervjun utgick ifrån enkätfrågorna, med möjlighet för följdfrågor 

för fördjupning (se bilaga D). Intervjuerna genomfördes enskilt och spelades in på 

mobil eller diktafon och transkriberades sedan.  

 

3.2 Urval 

Enkäten skickades ut till 32 respondenter som alla har anknytning till 

skrivundervisningen i årskurs 4 på något sätt. Detta urval kallas snöbollsurval 

eller kedjeurval (Bryman, 2011). Till viss del är det ett slags bekvämlighetsurval 

då vi först tog kontakt med rektorerna på de olika skolorna som gav oss namnen 

på kontaktpersoner på respektive skola. Kontaktpersonerna gav oss listor med 

namn och e-postadresser till 32 för studien relevanta personer. Av dessa 32 

svarade 17 personer på enkäten, av dessa var 9 klasslärare/ämneslärare, 5 

undervisande speciallärare/specialpedagoger samt 3 icke undervisande lärare med 

andra uppdrag i verksamheternas skrivundervisning, vilka i studien ingick i 

gruppen speciallärare/specialpedagoger. Samtliga respondenter hade minst 3 års 

erfarenhet av att arbeta i skolans verksamhet. 2 personer intervjuades från två 

olika skolor. De ansvarade för undervisningen av elever i behov av särskilt stöd. 

Anledningen till att studien riktar sig mot årskurs 4 är att eleverna möter här andra 

slags texter än de gjort i tidigare årskurser. Kunskapskraven höjs i och med att 

nästa avtämning är mot kunskapskraven i årskurs 6 och det ställs högre krav på 

goda kunskaper i språklig förmåga. 
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3.3 Dataanalys 

Det samlade resultatet på enkäten från samtliga respondenter skickades tillbaka 

som s.k. rapporter där varje fråga redovisades i tabellform, både antal svarande 

och ett procenttal redovisas i rapporterna. Då vi vill belysa hur 

skrivundervisningen för elever i behov av särskilt stöd ser ut i förhållande till den 

ordinarie skrivundervisningen så fick vi också separata rapporter där klasslärarnas 

svar och speciallärares/specialpedagogers svar redovisas var för sig. 

Intervjuerna transkriberades och svaren analyserades och kategoriserades utifrån 

vårt syfte och våra frågeställningar.   

I ett antal frågor i enkäten bad vi respondenterna att rangordna viktighetsgraden 

av olika moment i skrivundervisningen för att eleverna ska nå kunskapskraven 

utifrån Lgr11. Skalan går från 1-9, där 1 är mest viktigt och 9 minst viktigt. Vi har 

utifrån detta skapat tre grupper där 1-3 representerar viktigt, 4-6 representerar 

ganska viktigt, 7-9 representerar inte så viktigt.  

 

3.4 Bortfall 

Det finns en risk för fel eller skevhet i studien om bortfallet är alltför stort. I vår 

studie blev bortfallet 47 %. Det kan ha påverkat resultatet då det kan finnas en 

skillnad på hur de som svarat på enkäten uppfattar skrivundervisningen och den 

uppfattningen som de har som valt att inte svara. Det råder delade meningar om 

hur låg svarsfrekvens som är acceptabelt menar Bryman (2011), men det viktiga 

är ändå att man tar hänsyn till vilka konsekvenser och tänkbara begränsningar som 

en låg svarsfrekvens innebär. 

För att minska bortfallet gick det ut en automatisk påminnelse av enkäten till de 

respondenter som inte svarat, påminnelsen kom en gång i veckan under en tre-

veckorsperiod. Vidare skickades det ut ett mail från oss personligen inför 

svarsperiodens sista vecka där vi tackade de som svarat på enkäten samt påminde 

de som inte svarat. 

 

3.5 Trovärdighet 

Det är viktigt att en studie är trovärdig. Det finns flera sätt att öka trovärdigheten. 

Ett sätt som inverkar på studiens trovärdighet enligt Ahrne och Svensson (2011) 

är undersökningens transparens. Kan texten diskuteras och kritiseras så har den 

högre trovärdighet än en text som inte leder till detta. Texter som inte kan 

kritiseras och diskuteras är ofta texter där man som läsare inte kan följa 

forskningsprocessen på ett tydligt sätt och därför omöjliggörs en kritisk 
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granskning. Man kan också återkoppla studien till fältet så att de som ingått i 

studien kan ge sina synpunkter på resultat och analys, detta ger också studien 

trovärdighet (a.a).  

 

3.6 Etiska överväganden 

Forskning är viktig ur både ett individ- och samhällsperspektiv och den ska 

bedrivas på ett sådant sätt att den håller hög kvalité och inriktar sig på väsentliga 

frågor (Vetenskapsrådet, 2011). Det finns etiska regler som ska beaktas och följas 

när man genomför en studie. Vi hade att ta hänsyn till informationskravet som 

innebär att man måste informera deltagare om syftet med studien samt att de när 

som helst kan avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2011). Utifrån vår studie 

innebär det att vi i ett mailutskick har informerat samtliga rektorer om vilka vi är 

som ämnar genomföra studien samt syfte och tillvägagångssätt. I följemail till 

respondenterna informerade vi om syfte samt att deltagande är frivilligt och att de 

när som helst kan avbryta sin medverkan. 

Vidare hade vi att ta hänsyn till konfidentialitetskravet vilket innebär att de som 

deltar i studien har informerats om att  varje deltagare har avidentifierats 

(Vetenskapsrådet, 2011). Utifrån vår studie innebär det att deltagarnas 

mailadresser inte publiceras eller redogörs för i metod eller resultat eller redovisas 

på annat sätt. Vi informerade i vårt följemail till respondenterna att deras 

enkätsvar är avidentifierade då deras svar sammanställs statistiskt i en elektronisk 

enkätmall. 
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4 Resultat och analys 

 

I resultatdelen redovisas de enkätsvar och intervjusvar vi fick ifrån respondenterna 

både i tabellform, i löpande text och med citat. Svaren redovisas utifrån den 

profession som respondenten har och i den ordning som frågorna ställts i 

frågeställningarna. Svaren från klasslärare/ämneslärare och 

speciallärare/specialpedagog ställs i förhållande till varandra för att kunna urskilja 

den generella undervisningen och specialundervisningen.  

 

4.1 Områden i skrivundervisningen som anses viktiga 

Respondenterna fick i nio delfrågor i enkäten bedöma på en niogradig skala hur 

viktigt de ansåg det vara att undervisa i olika områden för att eleverna ska nå 

kunskapskraven utifrån Lgr11. I resultatet har vi delat in den niogradiga skalan i 

tre delar. 1-3 är mycket viktigt, 4-6 är ganska viktigt och svaren i steg 7-9 är 

mindre viktigt. För att kunna rangordna de svar som ansågs lika viktiga tittade vi i 

den aktuella gruppen, och de svar som rankades högre inom gruppen fick ett 

högre värde, t.ex. om 5 svar fanns inom delen 1-3 så rankades  den inbördes 

ordningen. 

 

Klasslärare och ämneslärare 

Att undervisa om olika slags texter ansågs av 5 klasslärare och ämneslärare i 

svenska vara mycket viktigt. Att undervisa i hur man bearbetar sina texter och 

förbättrar dem ansågs vara näst lika viktigt. Det var 5 som svarade att det var 

mycket viktigt. Även att undervisa i meningsbyggnad och i att sammanställa fakta 

och skriva med egna formuleringar skattades som mycket viktigt av 4 av 

klasslärarna och ämneslärarna. 

De undervisningsområden som flest lärare svarade med att placera i mitten på 

skalan, det vi benämner som ganska viktigt, var undervisning i stavning och i att 

skriftligt kunna föra resonemang. 

Mindre viktigt och i den här undersökningen det som hamnade längst ner på den 

niogradiga skalan var att undervisa i hur man kombinerar text med estetiska 

uttryck för att förstärka sina texter. 6 ansåg att det var mindre viktigt. 

Undervisning i att skriva läsligt för hand och i språkriktighet låg också på skalans 

nedre del. 5 respektive 4 ansåg den undervisningen vara mindre viktig. 

Speciallärare och specialpedagoger 
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Bland lärare med specialpedagogiska uppdrag var det störst andel som ansåg att 

undervisa i olika slags texter och att bearbeta texter vara mycket viktigt. Det var 4 

som svarade så på vardera områden.  

De undervisningsområden som flest speciallärare och specialpedagoger svarade 

med att placera i mitten på skalan, det vi benämner som ganska viktigt, var 

undervisning i att skriftligt kunna föra resonemang (4). 

Det som skattades som minst viktigt utkristalliserade sig något mer. Det var 5 av 

dessa lärare som tyckte att det var mindre viktigt att undervisa i hur man 

kombinerar text med estetiska uttryck för att förstärka sina texter. 4 av lärarna 

tyckte att undervisa i stavning också var mindre viktigt liksom att undervisa i att 

skriva läsligt för hand och på dator. Det sistnämna området skriva läsligt för hand 

och på dator var även skattat som ett viktigt undervisningsområde för 3 av 

speciallärare och specialpedagoger. 

Undervisa i språkriktighet framträdde mer utspritt i svaren. 3 tyckte att det var 

mycket viktigt att undervisa i språklighet. Lika många tyckte att det var ganska 

viktigt. Samma resultat fick undervisningsområdet meningsbyggnad och 

skiljetecken, 3 tyckte att det var mycket viktigt och 3 tyckte det var ganska viktigt. 

En översikt av svaren från klasslärare/ämneslärare respektive 

speciallärare/specialpedagoger illustreras i figuren på nästa sida. 
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 Klasslärare/ämneslärare                      Speciallärare/specialpedagog  

 

                          

Mest viktiga område i skrivundervisning 

↑ 
Skriva olika slags texter Bearbeta sina texter 

Bearbeta sina texter Meningsbyggnad och skiljetecken 

Meningsbyggnad och skiljetecken Skriva olika slags texter 

Stavning Språkriktighet 

Kunna föra ett resonemang skriftligt Sammanställa fakta med egna 

formuleringar 

Sammanställa fakta med egna 

formuleringar 

Kunna föra ett resonemang skriftligt 

Språkriktighet Handskrivning 

Handskrivning Stavning 

Kombinera text och estetiska uttryck Kombinera text och estetiska uttryck 

↓ 

Minst viktiga område i skrivundervisning 

 

 

 

 

 

Figur 4.  Mest viktiga områden i skrivundervisning, en rangordning från mest viktiga till 

minst viktiga områden. 
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Resultaten visar att klasslärarna/ämneslärarna anser att de båda områdena skapa 

och bearbeta olika texttyper är viktiga. Speciallärarna/specialpedagogerna anser 

även de att detta är ett viktigt innehåll i undervisningen. Styrdokumenten tar upp 

detta som en viktig och central del i undervisningen (Skolverket, 2011a, m.fl.).  

De olika texttyperna som skrivundervisningen ska innehålla enligt läroplanen ger 

eleverna träning i att växla  mellan olika genrer beroende på sammanhang. 

Klasslärarna/ämneslärarna ansåg att undervisa i stavning var ganska viktigt. I 

motsats till speciallärar/specialpedagoger som menade att stavning  har en mindre 

framskjuten roll. Traditionellt sett har stavning haft en viktig roll och fått mycket 

uppmärksamhet i undervisningen. Liberg (2012) anser att detta synsättet håller på 

att förändras. Elever med specifika läs- och skrivsvårigheter behöver mer tid på 

sig än andra elever för att komma fram till hur ett ord stavas (Høien och 

Lundberg, 2013). 

Att undervisa i handskrivning skattades ganska lågt av samtliga respondenter. 

Speciallärare/specialpedagoger tyckte att det var lite mer viktigt än vad 

klasslärare/ämneslärare ansåg. Att kunna skriva läsligt för hand finns som ett 

kunskapskrav i läroplanen för elever i årskurs 3 (Skolverket, 2011a). Det finns 

flera studier som visar att övning och till slut flyt i handskrivning gör att resultatet 

av texters innehåll och form blir bättre (Christensen, 2005; Berninger et. al. 1997). 

I resultaten kom det fram att alla respondenter ansåg det minst viktigt att 

undervisa i att kombinera estetiska uttryck och text. I läroplanstexterna ingår 

estetik i samband med text (Wiklund, 2013). Med hjälp av bilder kan det vara 

lättare för elever att bygga upp en text och att bilden blir ett hjälpmedel för minnet 

att hålla sig till ämnet som man ska skriva om (Rygvold, 2001). Enligt 

Skolinspektionen (Rapport 2010:5) brister skolorna när det handlar om att 

undervisa i hur man kan kombinera text och bild i skrivandet. 
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4.2 Arbetssätt 

Respondenterna fick beskriva på vilket sätt de bedriver sin skrivundervisning. 

Arbetssätten redovisas utifrån vanligast förekommande till minst vanligt 

förekommande. Några av svaren illustreras med citat. I enkätsvaren benämns 

klasslärare/ämneslärare med bokstaven L och en siffra, 

speciallärare/specialpedagoger med bokstaven S och en siffra. Intervjupersonerna 

benämns med I och en siffra. 

 

Klasslärare och ämneslärare 

Att skriva olika typer av texter, resonera kring dem och bearbeta dem är ett 

arbetssätt som nämns av 5 klasslärare/ämneslärare. Textbedömning, egen och 

andras ses också av klasslärare/ämneslärare som en viktig del i arbetssättet. 

” Skriva olika slags texter och bedöma varandras texter. Visa på goda 

exempel från eleverna själva”(L4). 

”Skriver olika sorters texter, både fiktiva, faktatexter, notiser mfl” (L2.) 

I studien svarar 2 av 9 klasslärare/ämneslärare att de arbetar med stavning och 

meningsbyggnad. Lika många nämner att kombinera text och bild som ett 

arbetssätt som används i skrivundervisningen i årskurs 4. 

”Arbetar med stavning och stavningsregler. Arbetar med språklära, 

meningsbyggnad, skiljetecken mm.” (L2). 

”…kunna kombinera text och estetiska uttryck” (L4). 

Fri skrivning, arbeta utifrån skönlitteratur är arbetssätt som nämns av 1 

respondent.  Uppfattningen att allt hör ihop som en helhet och att man inte kan 

gradera arbetssättet finns också i gruppen klasslärare/ämneslärare. 

”De olika delarna hör ihop så det är svårt att gradera. eleven måste få öva 

sig på att bli nöjd med sin text, den betyder något. I den processen har det 

betydelse att handstilen/datatexten är läslig, att innehållet är intressant att 

läsa, att du blir nöjd med din text som är så bra den kan bli grammatiskt, 

skrivtekniskt, stavning osv” (L3). 
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Speciallärare och specialpedagoger 

Att skriva olika texter och att träna på meningsbyggnad är ett arbetssätt som 

används av hälften, dvs 5 av speciallärarna/specialpedagogerna. 

”Hur man bygger meningar och broderar ut dessa”(I1). 

”Skriva meningar, träna meningsbyggnad, sätta ut skiljetecken etc. På vilka 

olika sätt kan man börja en mening? (Inte alltid börja med ordet 

sedan..)”(S2). 

5 av speciallärarna/specialpedagogerna använder bilder eller sekvensbilder som 

ett arbetssätt. Att skriva texter tillsammans genom tankekartor och att visa på 

modeller och förebilder i skrivande nämns av 3. 

”…och så gör vi det tillsammans då, jag gör det på tavlan och de skriver 

ner” (I1). 

”Man måste träna barnen, man måste ge dem till att börja med lite modeller, 

vad är det man ska fråga om och….”(I1). 

 

Olika datorprogram och att utgå från barnens intresse svarar  2 av 10 

speciallärare/pedagoger angående arbetssätt i sin skrivundervisning. Även i den 

här gruppen finns uppfattningen att skrivutvecklingen sker i ett sammanhang och 

att man inte tränar isolerade delar som t ex stavning för sig. Den motsatta 

uppfattningen finns också där man menar att man bör träna en sak i taget. 

”Jag bedriver inte någon träning i rättstavning eller så” (I1). 

”…kanske isolerat många gånger, det här med rättstavning eller att sätta ut 

punkter och så” (I2). 

 

De arbetssätt som klasslärare/ämneslärare och speciallärare/specialpedagoger 

anser sig använda mest är att arbeta med olika texttyper. Det som skiljer 

lärargrupperna åt är att speciallärarna/specialpedagogerna låter eleverna arbeta 

med att träna meningsbyggnad och interpunktion, något som inte lyste igenom i 

svaren från klasslärare/ämneslärare. De arbetar mer med bearbetning av texter. 

Utifrån Ivanic (2004) synsätt på skrivundervisning så arbetar 

speciallärare/specialpedagoger enligt färdighetsdiskursen, som innebär att fokus 

ligger på form och syntaktiskt skrivande. Klasslärares/ämneslärares undervisning 

har fokus på hur texttyper är uppbyggda både vad gäller innehåll och form, den så 

kallade genrediskursen (a.a.). Färdighetsdiskursen är något som fortfarande 

dominerar i skrivundervisningen enligt Skolverket (2007). 
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Resultaten visade att speciallärarna/specialpedagogerna inte var eninga i hur man 

arbetar med stavning, om det ska ingå i ett sammanhang eller att man tränar en 

isolerad svårighet i taget. Elever med stavningssvårigheter bör arbeta med en sak i 

taget för att upptäcka mönster i stavningen menar Rygvold (2001) och Druid-

Glentow (2006). Liberg (1996) menar att man inte bör fokusera alltför mycket på 

rättstavning. Fokus bör istället ligga på kommunikation anser hon. 

Speciallärarna/specialpedagogerna beskriver sitt arbetssätt som att de stödjer 

eleverna genom att visa på modeller och skriva tillsammans. Graham och Harris 

(2009) menar att elever i behov av särskilt stöd i skriva texter är särskilt gynnade 

av att memorera en arbetsgång, en modell, som de kan använda i olika 

skrivsituationer. Myrberg och Lange (2005) tar upp detta arbetssätt som gynnsamt 

för elever med läs- och skrivsvårigheter, där läraren varken lämnar eller lotsar 

eleven för mycket. Ett vanligt uttryck för detta är ”scaffoldning” (Hedeboe & 

Polias, 2008). 
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4.3 Åtgärder 

Respondenterna svarade på frågan om vilka åtgärder som sätts in för elever i 

behov av särskilt stöd i skrivundervisningen. Svaren redovisas utifrån vanligast 

förekommande till minst vanligt förekommande. Några av svaren illustreras med 

citat. 

 

Klasslärare och ämneslärare 

Alla klasslärare/ämneslärare, 9 använder datorer med olika stavnings- och 

grammatikfunktioner i sin skrivundervisning. Speciallärare eller 

speciallärarkompetens är en åtgärd i skrivandet för elev i behov av stöd uppger 6 

av klasslärarna/ämneslärarna. 

”Extrastöd hos speciallärare” (L7). 

”Vi har en del en-till-en satsning i xx kommun och har då en dator var. Det 

har gjort att mina elever har lätt att använda datorn samt program för stöd 

med stavning och läs, som StavaRex, CDord mm.” (L1). 

Anpassat material eller lättare uppgifter är en åtgärd som sätts in av 3 av 

klasslärarna/ämneslärarna. Användning av t ex bredlinjerat papper och gemensam 

läsning av scannade faktatexter nämns också av enstaka respondenter. 

AlphaSmart, Ipads och smartphones är andra åtgärder som används i 

skrivundervisningen. 

 ”Anpassning av textmängd” (L3). 

” …och lättare uppgifter som exempelvis att träna på att skriva av en saga 

istället för att skriva en egen” (L4). 

 

Speciallärare och specialpedagoger 

Samtliga speciallärare/pedagoger, 10 använder datorer med stavnings- och 

grammatikfunktioner i sin skrivundervisning. 5 sätter in Ipads som en åtgärd för 

att hjälpa elever med skrivsvårigheter. Även speciallärare/pedagoger anger 

speciallärare, specialpedagog eller specialundervisning som en åtgärd, 3 uppgav 

detta. Anpassat material eller ett speciellt material nämns av 2 

speciallärare/specialpedagoger.  

 ”Arbete med specialpedagog” (S2). 

 ”Anpassad undervisning hos speciallärare eller i klassen” (S4). 
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Eleverna skriver egna texter, får snabb feedback på det de skrivit eller läsa och 

kommentera färdiga texter är åtgärder som används av 3 speciallärare/pedagoger. 

Iphones är en åtgärd som används för att hjälpa elever med skrivsvårigheter enligt 

2  i gruppen. Enstaka svar visade på åtgärder som att arbeta enskilt eller i liten 

grupp, eller att läraren visar på goda exempel på vad t ex en mening är. Andra 

åtgärder för elever i behov av särskilt stöd i skrivande är handledning mot 

klasslärare, få eleven att förstå att det muntliga och skriftliga hör ihop genom att 

lyssna och skriva, läsning, tankekartor och att hitta bra material att jobba utifrån. 

Att visa eleverna hur deras skrivande utvecklas över tid är en åtgärd som nämns. 

Material som underlättar skrivandet muskulärt som tjockare pennor att skriva med 

nämns som en åtgärd. 

”… ta några stavningsproblem åt gången…” (I2). 

”Så här såg det ut i 1:an och titta nu i 3:an, titta på utvecklingen. Sånt är 

viktigt tycker jag” (I1). 

Alla klasslärare/ämneslärare och samtliga speciallärare/specialpedagoger 

använder datorer med stavnings- och grammatikfunktioner som en åtgärd för 

elever i behov av stöd. Skolinspektionen (Rapport 2011:8) såg brister i 

användandet av datorer och alternativa verktyg som en åtgärd för elever i läs- och 

skrivsvårigheter, vilket inte stämmer överens med studiens resultat. Datorprogram 

i kombination med lärarstöd är en åtgärd som anses framgångsrik (Myrberg & 

Lange, 2005). 

Klasslärarna och ämneslärarna, men även speciallärare och specialpedagoger, 

anger ”speciallärare”, ”speciallärarekompetens”, ”specialpedagog” eller 

”specialundervisning” som en åtgärd som sätts in för att hjälpa elever i 

skrivsvårigheter. Enligt Skolverket (2013) kan man inte definiera vad 

specialundervisning innebär. Forskning kring vad specialundervisning är och vad 

man gör och vilka effekter det får är eftersatt (Björck-Åkesson, 2007). 

Specialundervisningen överlämnas ofta till specialläraren på skolan och lärarna 

känner inte till vad specialläraren tränar med eleven (Alatalo, 2011). I 

speciallärarnas och specialpedagogernas svar anges många fler och varierande 

åtgärder än vad klasslärarna och ämneslärarna tar upp. Kompetensen hos de som 

arbetar med elever med läs- och skrivsvårigheter är en viktig framgångsfaktor 

enligt Jacobsson (2006) och Gaham & Harris (2013). Dessutom finns det enligt 

Alatalo (2011) ett samband mellan lärare med goda kunskaper i språklig 

medvetenhet och skicklig undervisning. Det hänger samman med att läraren har 

förmåga att verbalisera sina kunskaper och överföra dem till eleverna. 
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5 Diskussion 

 

I det här avsnittet behandlas resultatdiskussion och metoddiskussion, samt 

avslutande slutsats. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

Studiens syfte har varit att få en bild av hur skrivundervisningen ser ut för elever i 

årskurs 4, både den generella undervisningen och specialundervisningen och vi 

har funnit både likheter och skillnader, vilket vi diskuterar i det här avsnittet. 

Svaren från båda respondentgrupperna har gett oss svar på vad de anser är viktigt 

att skrivundervisningen innehåller, vilka arbetssätt som används samt vilka 

åtgärder som sätts in för elever i behov av särskilt stöd. 

Båda lärargrupperna ansåg det viktigt att undervisa i att skapa och bearbeta olika 

texter och resultatet visar att båda undervisningsformerna  innehåller arbetssätt där 

elever skapar och bearbetar olika texttyper. Arbetssätten lärargrupperna beskriver 

kan liknas vid det som kallas genrebaserad pedagogik där läraren stödjer och lär ut 

modeller tillsammans i grupp. Graham och Harris (2009) säger att elever i 

skrivsvårigheter behöver en strukturerad undervisning i skrivmodeller. Modellen 

lärs in och lärarens roll är att stödja eleven och kunna se och anpassa tid och 

moment efter elevens behov. Gruppen speciallärare/specialpedagoger beskrev sin 

undervisning som att de utgick från olika modeller utifrån olika elevers behov.  

Båda lärargrupperna var  överens om att det inte är så viktigt att undervisa elever i 

handskrivning. Forskning visar att undervisning i handskrivning ger elever 

snabbare tillgång till bokstavrepresentationerna och underlättar kognitiva 

processer (Beringer, 1997). Det innebär att eleven kan koncentrera sig på textens 

innehåll och form och uppnår ett större skrivflyt. Elever med stavningssvårigheter 

kan vara hjälpta av att få lära sig handskrivning och även skrivstil menar Høien 

och Lundberg (2013). Konsekvensen av att inte undervisning sker i handskrivning 

kan bli  att texternas kvalité blir sämre och så även stavningen i texterna.  

Resultaten visar en skillnad i hur man arbetar med stavning i undervisningen och 

hur viktig den anses vara. I den generella undervisningen ansåg lärare att det var 

viktigt att undervisa i stavning och stavningsregler. Även om det inte ansågs vara 

det allra viktigaste så placerades det på den övre halvan av Viktiga områden i 

skrivundervisning. Trots det så beskrev inte den här gruppen lärare hur man 

arbetade med stavning. I specialundervisningen visade det sig att fokus på 

stavning och stavningsregler kom mycket lågt, men den här gruppen av lärare 
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beskrev fler arbetssätt kring stavning  för elever i skrivsvårigheter. Däremot var de 

inte överens om hur den ska ske, om elever ska träna stavning i ett sammanhang 

när man skapar och arbetar texter i skrivprocessen, eller om eleven ska träna en 

svårighet i stavning i taget. Forskning kring stavningssvårigheter t ex Høien och 

Lundberg (2013) och Druid-Glentow (2006), visar att elever i behov av särskilt 

stöd gynnas av en strukturerad undervisning där man tränar en svårighet i taget. 

Alatalo (2011) kom fram till att det inte sker en systematisk 

stavningsundervisning i skolorna idag. Liberg (2012) och Skolverket (2011b) 

beskriver att arbetssätt i den generella undervisningen ska fokusera på texter i ett 

större sammanhang där eleven inte tränar en färdighet i taget. Liberg (1996) 

menar att det kan vara förödande för elevers textskapande om fokus ligger på 

stavning. Forskning kring hur man ska undervisa i stavning är inte entydig. I vår 

studie såg vi att stavningsundervisning förekommer i varierad form. Som en 

åtgärd vad gäller stavningsvårigheter används datorer med stavningsfunktioner i 

skrivundervisningen i båda undervisningsformerna. Något som Myrberg och 

Lange (2005) anser är en god åtgärd för äldre elever. Vår studie visar att 

datoranvändandet är högt enligt lärarna för alla elever. IT-satsningar i skolor kan 

komma elever i skrivsvårigheter till gagn förutsatt att de får lära sig använda de 

alternativa verktygen med hjälp av en strukturerad pedagogik. En viktig aspekt i 

användandet av stavningsprogram på datorer är att eleven måste ha så pass 

mycket kunskap om hur ordet stavas för att avgöra om den föreslagna stavningen 

som programmet ger är en rimlig stavning av ordet. Vi har upplevt att elever i 

skrivsvårigheter i kombination med t ex uppmärksamhetsproblematik har mycket 

svårt att uppfatta och använda sig av datorns anvisningar. Vår erfarenhet av elever 

vi mött med nämnd problematik är att de  har svårt att av sig själva komma på hur 

och när de ska använda stavnings- och grammatikfunktionerna på datorn. Vi 

menar att eleven behöver ha nått en nivå i sin stavningsutveckling där de kan 

grunderna i stavning för att kunna hitta och välja rätt ord.   

Båda lärargrupperna ansåg att det var minst viktigt att arbeta med text i 

kombination med estetiska uttryck. Trots det säger sig hälften av 

speciallärarna/specialpedagogerna använda sekvensbilder och andra bilder som 

stöd för elever i skrivsvårigheter i sin undervisning. För elever i behov av särskilt 

stöd så är arbete med bildstöd eller andra estetiska uttrycksformer stöd i 

skrivprocessen (Lundberg, 2008). Genom bilder kan eleven få minnesstöd som 

håller tankarna kvar vid ämnet. Där undervisningen brister i detta kan det uppstå 

ytterligare hinder för elever i skrivsvårigheter.  

I studien kom det fram att en vanlig åtgärd bland klasslärare/ämneslärare, men 

också hos speciallärare/specialpedagoger, är ”speciallärare”. De flesta 

klasslärare/ämneslärare anger inga konkreta åtgärder för elever i behov av särskilt 

stöd, utan sammanfattar ”speciallärare” som en åtgärd. Enligt Alatalo (2011) kan 

det finnas flera orsaker till att lärare överlämnar arbetet med åtgärderna till 

speciallärare. Hon menar att bristen av kunskaper i att undervisa elever i behov av 
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särskilt stöd kan vara en orsak. Kunskap om hur man undervisar elever i behov  av 

särskilt stöd är en viktig framgångsfaktor . Myrberg och Lange (2005) menar att 

de som undervisar elever i behov av särskilt stöd måste ha kunskaper om elevens 

svårigheter och kunna variera arbetssätt och metoder. Kompetensen hos lärare har 

en stor betydelse för hur eller om elever ska klara av sina svårigheter (a.a.) Lärare 

kan också tycka det är svårt att undervisa både elever i behov av särskilt stöd 

samtidigt som den övriga klassen. Om specialundervisningen helt överlämnas till 

specialläraren så kan risken bli att elever i skrivsvårigheter inte får tillgång till  

den generella undervisningen. Konsekvensen kan bli att en negativ självbild 

skapas hos eleven och att den kvarstår och påverkar elevens möjligheter att 

utvecklas i skrivandet. En möjlighet att kringgå detta är som vi ser det ett väl 

fungerande samarbete mellan klasslärare/ämneslärare och speciallärare där 

specialundervisningen är inkluderad i den generella undervisningen. 

Klasslärarna/ämneslärarna anger anpassat material och lättare arbetsuppgifter som 

årgärder som sätts in för elever i behov av särskilt stöd. Skolinspektionen (2011:8) 

ser en brist hos flertalet skolor när det handlar om åtgärder för elever i behov av 

särskilt stöd. De såg att de åtgärder som fanns gällde utökad tid samt mängden av 

arbetsuppgifter. Det fanns med andra ord inte så stor variation i material eller 

arbetssätt för dessa elever. När eleven inte får anpassat material utifrån sina 

förutsättningar så kan konsekvensen bli att de får svårt att nå målen. Materialet får 

inte bara bestå av så kallad färdighetsträning såsom Skolinspektionen såg i sin 

rapport (a.a.) utan måste vara anpassat på ett sätt som gör att eleven ökar sin 

kunskap bit för bit.  

 

5.2 Slutord 

Sammanfattningsvis kunde vi med utgångspunkt från studiens syfte och 

frågeställningar urskilja specialundervisningens innehåll, arbetssätt och åtgärder 

från den generella undervisningen.  Specialundervisningen beskrevs innehålla fler 

och mer varierade arbetssätt och åtgärder än vad klasslärare och ämneslärare 

svarade angående den generella skrivundervisningen. Vi kunde också se en 

samsyn på skrivundervisningen från båda professionerna. Utifrån Ivanic (2004) 

sex olika diskurser i skrivundervisning så kan vi se att lärarna i båda 

professionerna utgår från flera olika diskurser. Både specialundervisningen och 

den generella undervisningen innehåller delar av färdighetsdiskursen, t ex 

strukturerad stavningsundervisning, där form och syntaktiskt skrivande är i fokus. 

Vi kan också se att genrediskursen finns representerad, där olika texttyper, 

innehåll och form är det viktiga. Kreativitetsdiskursen och processdiskursen (se 

figur 3 sid. 11) som ligger däremellan är också förekommande i 

skrivundervisningen. Arbetet med att lära sig skrivmodeller är ett exempel på 

undervisning i processdiskursen (2004). De två kvarvarande diskurserna, 
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diskursen om sociala praktiker och sociopolitiska diskursen kunde vi inte tolka in 

i vårt resultat.  

Utifrån vår studie kan vi dra slutsatsen att lärare anser att elever i behov av särskilt 

stöd möter en varierad skrivunderundervisning vad gäller arbetssätt och åtgärder.  

För att undersöka hur det faktiskt förhåller sig så behövs elevernas perspektiv. Hur 

upplever elever i behov av särskilt stöd sitt skrivande och sin skrivundervisning?  

Det skulle mycket väl kunna vara ett framtida forskningsområde att belysa.  

 

5.3 Metoddiskussion 

De för- och nackdelar som våra valda mätinstrument har, enkät och intervju, har 

redovisats i metoddelen. I vårt resultat har vi endast använt för syftet relevanta 

variabler. I enkätundersökningen ingick ett brett frågebatteri som inte redovisas i 

denna studie (se bilaga C). 

Det relativt stora bortfallet på 47 % kan ha påverkat resultatet. Möjligen skulle vi 

kunnat minskat bortfallet genom att istället skickat ut enkäten i brevform och 

bifogat frankerade svarskuvert.    

I vår studie kan vi se att enkätfrågan kring lärares arbetssätt  i skrivundervisning 

kunde ha formulerats annorlunda. Ett problem var att respondenternas svar inte 

behandlade hur de undervisade utan vad de undervisade. Ett alternativ kunde ha 

varit att låta respondenterna kryssa i färdiga svarsalternativ, men då hade vi gått 

miste om den bredden som vi ville få fram genom öppna frågor.  

Validiteten i studien kunde ha ökats om vi för att få svar på frågorna kring lärares 

arbetssätt och vilka åtgärder som sätts in för elever i skrivsvårigheter använt oss 

av observationer i klassrummet, eller textanalyser av läromedel och 

åtgärdsprogram.  Kombinationen av enkät och intervju gör att relabiliteten och  

validiteten i vår studie ändå måste anses som god då vi använder oss av fler än ett 

mätinstrument. I intervjun finns möjlighet att ställa följdfrågor till respondenten 

och denne har också möjlighet att ställa frågor som minskar risken för 

feltolkningar av frågorna. Validiteten har ökats i och med att enkätfrågorna 

testades innan genomförandet på en pedagog. Intervjuerna gav möjllighet till 

kontrollfrågor, vilket ökar reliabiliteten. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Skrivundervisningens syfte och innehåll i läroplanen 

 

 

Skrivundervisning ingår i ämnet svenska i grundskolan. Syfte och centralt 

innehåll för skrivundervisningen samt kunskapskrav i skrivande för elever står 

beskrivna i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 

11, 2011).  

 

”Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. 

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. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika 

estetiska uttrycksformer” (Lgr11, s. 222). 

 

Innehåll i undervisningen 

Det centrala innehållet i undervisningen för elever i årskurs 4-6 beskrivs i följande 

punkter. 

 Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras 

typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild 

och ljud samspelar.  

 Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och 

tar emot respons på texter.  

 Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med 

hjälp av dator.  

 Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, 

stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. 

Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.   

Kunskapskrav för årskurs 3 



  

 

II 

I slutet av årskurs 3 finns kunskapskrav i skrivande beskrivna i läroplanen, de 

elever som går i fjärde klass bör ha nått till dessa. Eleven bör enligt läroplanen 

kunna: 

 skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. 

 använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven 

själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.  

 skriva berättande texter tydlig inledning, handling och avslutning.  

 söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande 

delar av informationen i enkla former av faktatexter. Texterna innehåller 

grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att 

innehållet klart framgår.  

 kombinera sina texter med bilder så att eleven förtydligar och förstärker 

sina budskap.  

 utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter 

samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt. 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6 

Skrivundervisningen för elever i årskurs 4 ska leda till att de når kunskapskraven 

för betyget E i slutet av årskurs 6. Eleven ska enligt läroplanen kunna: 

 skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak 

fungerande struktur samt viss språklig variation.  

 använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet 

med viss säkerhet.  

 skriva enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.  

 söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av 

källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet. 

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar 

och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.  

 kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i 

huvudsak fungerande sätt som förstärker och levandegör sina texters 

budskap.  

 ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter 

mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt. 



  

 

III 

 

Bilaga B Följebrev till enkät 

 

 

Hej! 

 
Vi som skickar ut denna enkätundersökning heter Helena Lydahl och Lotta 

Karlsson och arbetar på skolor i NN kommun respektive NN kommun. Vi går en 

distansutbildning på 90 hp för att bli speciallärare med inriktning mot språk-läs 

och skrivinlärning på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi vill i vår studie undersöka 

lärares uppfattningar kring skrivundervisningen ur både ett generellt och ett 

specialpedagogiskt perspektiv.  

 

Syftet med studien är att bidra med kunskapsutveckling kring hur lärare uppfattar 

skrivundervisning i årskurs 4. Vi vill undersöka hur den generella undervisningen 

utformas och bedrivs. Syftet är också att belysa hur undervisningen ser ut för de 

elever som är i behov av särskilt stöd.  Fokus ska ligga på lärares uppfattningar 

om arbetssätt, åtgärder, läromedel och ansvarsfördelning.  

 

Vi vore mycket tacksamma om Ni vill delta i studien och hjälpa oss synliggöra 

skrivandet i svenskundervisningen. Man kan närsomhelst avbryta sin medverkan 

och de svar som lämnas bearbetas i en databas och kan inte härledas till någon 

enskild person. I studiens resultatdel kommer svaren att redovisas statistiskt. 

 

Vid frågor kontakta Helena på helena.lydahl@nn.nn eller Lotta på 

lotta.karlsson@nn.nn 

 

Med vänlig hälsning 

Helena och Lotta 

 



  

 

IV 

Bilaga C Enkät till lärare/pedagoger som deltar i eller ansvarar 
för svenskundervisning i årskurs 4 

 

 

1. Vad är ditt uppdrag i skrivundervisningen för årskurs 4? 

 

 undervisande klasslärare/ämneslärare 

 undervisande speciallärare/specialpedagog 

 icke undervisande, men med andra uppdrag i verksamhetens 

skrivundervisning, t.ex. specialpedagog. 

 

2. Vilken utbildning har du? 

 

 Lärarutbildning med svenska för  årskurs 4. 

 Lärarutbildning, men utan behörighet för årskurs 4. 

 Speciallärarutbildning 

 Specialpedagogutbildning 

 Annat Vilken? 

 

3. Hur länge har du arbetat som lärare/pedagog? 

 0-2 år 

 3-10 år 

 10-20 år 

 20 år eller fler år 

 

4. Vad anser du är det viktigaste området att undervisa i för att eleverna ska 

nå kunskapskraven i att kunna skriva? 

Rangordna alternativen genom att skriva 1 i rutan för det viktigaste, 2 i det 

näst viktigaste osv. till 9 som är det minst viktiga.  

 

 undervisa i att skriva olika slags texter 

 undervisa i stavning och stavningsregler 

 undervisa i meningsbyggnad och skiljetecken 

 undervisa i språkriktighet 



  

 

V 

 undervisa i att skriftligt kunna sammanställa fakta och skriva med 

egna formuleringar 

 undervisa i att skriftligt kunna föra resonemang 

 undervisa i att bearbeta sina texter 

 undervisa i att skriva läsligt för hand och på dator 

 undervisa i att kombinera text och estetiska uttryck föra att förstärka 

sina texter 

 

 

5. Vilket eller vilka arbetssätt använder du i din skrivundervisning? 

 

 

 

6. Uppskatta hur mycket tid av den generella svenskundervisningen som 

läggs på skrivundervisning i årskurs 4. (0-100%) 

 

 

 

7. Uppskatta hur mycket tid av svenskundervisningen som läggs på 

skrivundervisning för elever i behov av särskilt stöd i årskurs 4. (0-100%) 

 

 

 

8. Vilket eller vilka läromedel (icke digitala) använder du i 

skrivundervisningen? 

 

 

 

9. Vilka åtgärder sätts in för elever i behov av särskilt stöd i skrivinlärning? 

 

 

10. a) Vilka alternativa verktyg används i skrivundervisningen? 

 

 dator 

 interaktiva skrivtavlor 

 elektroniska/digitala skrivhjälpmedel t.ex. AlphaSmart 

 läsplatta/Ipad 

 smartphone/Iphone 

 annan typ av tekniskt utrustning, i så fall vilken? 

 



  

 

VI 

 

b) Vilken typ av program används, i så fall, i de alternativa verktygen? 

 

 stavnings- och grammatiksfunktioner t.ex. inställningar i Word, 

Stava Rex m.m. 

 digitala ordböcker och lexikon 

 talsyntes 

 SymWriter eller annat program för att skriva egna texter 

 Word 

 onlineprogram/appar, i så fall vilket eller vilka? 

__________________________ 

 andra program, i så fall vilket eller vilka? 

__________________________ 

 

 

 

11. Beträffande ansvarsfördelningen för skrivundervisning för elever som är i 

behov av särskilt stöd i sin skrivutveckling. 

 

a. Vem planerar undervisningen? 

b. Vem undervisar? 

c. Vem ansvarar för uppföljning med elev och vårdnadshavare? 

d. Vem har huvudansvaret för dessa elevers skrivundervisning? 

e. Andra synpunkter kring ansvarsfördelningen? 

 

 

12. Var sker skrivundervisningen för elever i behov av särskilt stöd, t.ex. i den 

ordinarie elevgruppen, i en liten grupp med fler elever som behöver stöd 

eller enskild undervisning? 

 

13. Anser du att du får tillräcklig kompetensutveckling i området 

skrivutveckling, skrivinlärning och skrivundervisning? 

 

 Om ja, hur ser den ut? 

 Om nej, vad saknar du? 

 

 

 



  

 

VII 

14. Anser du att du får tillräcklig kompetensutveckling på områden som rör 

alternativa verktyg inom skrivundervisningen? 

 

 Om ja, hur ser den ut? 

 Om nej, vad saknar du? 

 

15. Om du fick fritt tillgång till alla resurser hur önskar du då att 

skrivundervisningen skulle se ut eller har du övriga synpunkter på 

skrivundervisningen som du vill dela med dig av? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

VIII 

Bilaga D Intervjufrågor 

 

 

 Hur ser specialundervisingen i skrivande ut? 

 Hur identifieras elever i behov av stöd i skrivande? Används nationella 

proven som underlag vid den bedömningen? 

 Var sker specialundervisningen? 

 Vilka hinder/svårigheter i skrivutvecklingen ser du är vanligast? 

 Vilka åtgärder sätts in? 

 Vilka alternativa hjälpmedel används och syftet med dessa? 

 Annat material som används? 

 


